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Kvartal två 2011 i sammandrag 
 
Omsättningen uppgick till 77,1 Mkr 
Rörelseresultatet: 9,5 Mkr (EBIT) 
Resultatet efter skatt uppgick till: 7,7 Mkr 
EBITDA för kvartalet = 13,7 Mkr  

 

Kommentarer i korthet: 
 
Det andra kvartalet är det bästa i 
Bahnhofs historia. Aldrig tidigare har 
vinsten eller omsättningen varit högre.  
 
Tillväxten är mycket hög på företagssidan. 
Bolaget växer med över 40 procent jämfört 
med samma kvartal år 2010. 
Affärsområdena för nät, datahallar och 
telefoni växer i stort sett över hela linjen. 
Hög kompetens och tekniska muskler, i 
kombination med rimliga priser och en 
heltäckande tjänsteportfölj, är nyckeln till 
framgångarna. 
 
Samtidigt präglas det andra kvartalet av en 
svagare tillväxt på privatsidan. 
 
Bahnhofs privatverksamhet drivs inom 

ramen för ett nytt dotterbolag i Portugal. 
Bahnhof tar fasta på det regelverk som 
gäller i den Europeiska Unionen. 
Anpassningen förutsätter dock en 
organisation som är utformad efter EU:s 
spelregler. Detta har under den inledande 
etableringsfasen påverkat fokus och 
bolagets framåtrörelse. Tillväxten i öppna 
stadsnät stannar därför vid positiva, men 
blygsamma, 1422 nya nettokunder 
(organisk tillväxt). 
 
Det andra kvartalet kan totalt sett 
sammanfattas med ett starkt positivt 
resultat, och fortsatta framtidssatsningar. 
 
Bahnhof bär under perioden tunga 
investeringar som främst handlar om 
fortsatt nätutbyggnad, samt 
utvecklingskostnader för telefoni och 
managerad hosting i bolagets datahallar. På 
privatsidan görs investeringar i 
strukturkapital och en ny organisation i det 
utländska bolaget. Under hösten 2011 
kommer frukterna av dessa satsningar att 
kunna skördas. 
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Om Bahnhof och vår vision: 
 
Bahnhof skall vara en ledande europeisk 
utmanare på kommunikationstjänster. 
 
Motorn i verksamheten skall bygga på 
organisk tillväxt men inte utesluta förvärv. 
Det nya avreglerade och alltmer 
fragmenterade telekomlandskapet skapar 
möjligheter för aktörer som Bahnhof. På 
samma sätt som en gång till exempel Tele2-
sfären tidigt drog nytta av avregleringar i 
Sverige, ämnar Bahnhof ta sikte på att växa 
i Europa. Bahnhof skall utnyttja såväl egen 
infrastruktur, som bygga allianser med 
andra aktörer, där både mobiltjänster och 
fastnät (främst fiber) kan rullas ut. 
 
Bahnhof skall vara en profilstark europeisk 
utmanare genom låga priser, och en 
företagsfilosofi som står för frihet och värnar 
individen. Strategiskt skall varumärket 
byggas med värden som nätneutralitet, 
kommunikationsfrihet, och rätten till ett 
privatliv. Bahnhof skall ha en hög teknisk 
kompetens och en stor flexibilitet som 
snabbt kan ta tillvara nya möjligheter på 
marknaden. Koncernmässiga fördelar skall 
byggas genom att verksamheter kan 
renodlas som självständiga bolag med sikte 
både på företags- och privatmarknaden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vision 5 år: 
 
1 MD kr i omsättning med en vinstmarginal 
på 10 - 15 procent. 
 

Prognoser 
 
År 2011: 330 Mkr i omsättning med en 
vinstmarginal på omkring 14 procent. 
År 2012: 425 Mkr i omsättning med en 
vinstmarginal på omkring 14 procent. 
 
Prognoserna bygger uteslutande på 
organisk/egen tillväxt och är väl avstämda. 
Förvärv kan påverka bilden till en högre 
tillväxt. Femårsplanen är en 
avsiktsförklaring, som kan vara avhängig 
större förvärv. 
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Verksamhetsbeskrivning 
företagstjänster: 
 
Företagsmarknaden växer med omkring 
40 procent jämfört med samma kvartal 
år 2010. 
 
Samtliga företagstjänster uppvisar en 
positiv försäljningsökning. Den 
övergripande trenden är att Bahnhof växer i 
kraft av att kunna leverera helhetslösningar. 
Bahnhof har en styrka både på nätsidan 
och serversidan (i datahallarna) som få kan 
tävla med. 
 
Många företag väljer att utöka och koppla 
på allt fler tjänster till sitt befintliga 
abonnemang. Det är själva helheten, de 
breda kombinationsmöjligheterna, som gör 
oss särskilt intressanta. 
 
Ett exempel under det andra kvartalet är 
amerikanska ValueClick (med tjänsten 
"Pricerunner") som förlagt stora delar av sin 
globala infrastruktur hos Bahnhof. Under 
det andra kvartalet 2011 har man nu valt att 
ytterligare utvidga sina befintliga tjänster 
med ett flertal nya rackskåp i Bahnhofs 
datahallar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett allt viktigare argument i detta 
sammanhang blir att vi utöver själva den 
fysiska platsen för servrar, kan erbjuda ett 
av marknadens kraftigaste IP-nät. Vi har 
direkta kopplingar till de stora internationella 
knutpunkterna och vi växlar trafik med alla 
tyngre aktörer. Vi producerar själva IP-
kapacitet som idag placerar oss högt på 
världsrankingen. 
 
Ett annat exempel är informationstjänsten 
TV.NU (ägd av flera nordiska mediabolag). 
Den tjänsten driftas och manageras nu i 
Bahnhofs datahallar. Vi svarar både för den 
fysiska tekniska driften, IP-nätet och har 
dessutom ett driftsansvar för de 
mjukvarumässiga delarna av systemet. 
Avtalet tecknades under det andra 
kvartalet. 
 
I bakgrunden finns Bahnhofs enorma 
kapacitet i segmentet öppna stadsnät. 
 
Det finns i dagsläget inget annat bolag i 
Sverige med större egen infrastrukturell 
kapacitet och åtkomst till samtliga öppna 
nät än Bahnhof. Här spelar vi i en egen 
division. 
 
Dessutom gör vi det till priser som lockat de 
flesta av våra konkurrenter att välja 
Bahnhof för sina nättjänster. Under det 
andra kvartalet säljer vi ett antal nya 
förbindelser i vårt våglängdsnät. 
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TV, streaming och multicasting: 
 
Den tekniska tyngden och kompetensen är 
något som fått en växande betydelse för 
innehållsleverantörer. Det finns stora 
skillnader mellan äldre teknik för multi-
casting för till exempel IP-tv, och de tjänster 
som nu växer fram. 
 
Bahnhofs IP-tv lösning är inte bara 
framtidssäker, den är marknadsledande. 
Med Bahnhof kan stora 
innehållsleverantörer nå direkt in till 
vardagsrummen hos svenska hushåll, via 
en obruten kedja av fiberburet bredband. 
 
Vi är i särklass störst i öppna nät. De 
aktörer som väljer oss får på ett bräde 
tillgång till en attraktiv och helt färdig tårtbit 
av den svenska marknaden. 
 
Det är därför ingen slump att de starkaste 
och mest krävande kunderna valt just 
Bahnhof. Inte minst med tanke på de 
kommande olympiska spelen, som kommer 
att kräva 100 procentig driftsäkerhet. 
 
Bahnhof växer i öppna nät för att kunderna 
väljer oss. Inte för att vi köper våra kunder. 
Detta ger samtidigt en helt annan teknisk 
tyngd och kvalitet på våra tjänster. Vi bär 
idag delar av MTG koncernen, Canal Digital 
och ett flertal nya oberoende aktörer som 
valt oss i hård konkurrens med andra 
aktörer. 
 
Den som väljer Bahnhofs infrastruktur 
vårdar sitt eget varumärke. 
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Nätkapacitet och 
investeringar: 
 
Bahnhof uppgraderar under det andra 
kvartalet vår kapacitet till Londons stora 
knutpunkt LINX. Vi är nu rustade att med 
oöverträffad kapacitet klara broadcasting av 
HD-TV och streaming från t.ex. de 
olympiska spelen. 
 
Uppgraderingen (även av noderna i 
Frankfurt och Amsterdam) kommer 
sannolikt att få genomslag under 
kommande kvartal på Bahnhofs globala 
nätranking. 
 
Bahnhof behåller också i stort sett vår 
internationella position. Vid tidpunkten 
för denna rapport ligger vi till exempel 
exakt två platser före "Facebook" på den 
globala världsrankingen över IP-aktörer 
(källa Renesys.com) 
 
 

 

Bahnhof har under det andra kvartalet 
samtidigt satsat på öka finmaskigheten i 
nätet. Vi når nu ännu fler orter. Den 
strategiska ambitionen är inte bara att alltid 
ha flest egna kunder i öppna nät, utan 
också att vara det bolag som i ett slag kan 
erbjuda andra aktörer (operatörer, 
företagskunder och innehållsleverantörer) 
full tillgång till hela denna framtidsmarknad. 
 
Nätmässigt passeras under kvartalet en 
viktig milstolpe. Bahnhof har nu över  
100 GBps i IP-trafik. Det motsvarar i 
praktiken hälften av hela den samlade 
offentligt utbytta internettrafiken i Sverige 
(såsom den redovisas publikt på de 
offentliga svenska internetknutpunkterna). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Själva hjärtat i Bahnhofs kund- och 
ärendehanteringssystem drivs från Portugal 
Telecoms stora datacenter i Lissabon. Systemet 
drivs för att kunna hantera ekonomi, teknik och 
marknadsföring avseende den europeiska 
privatmarknaden. Bilderna togs i samband med 
installation av tekniksystem i Portugal. 
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En nyckel för att klara den aggressiva 
expansionen är att göra rätt 
investeringar. 
 
Under uppbyggnadsfasen av vårt nordiska 
våglängdsnät handlade detta bland annat 
om utrustning från svenska Transmode, 
som på längre våglängder över stora 
avstånd identifierat en lucka i de stora 
internationella aktörernas prismodeller. 
Bolaget bröt ny mark med sina prisvärda 
ljusförstärkare, och det passade också 
Bahnhofs egen affärsmodell. 
 
Den luckan har de senaste månaderna 
täppts till. Idag är det återigen amerikanska 
Cisco som tagit kommandot. Priserna har 
sjunkit radikalt, och Cisco har lyckats 
svänga marknadsbilden. Bahnhof handlar 
sedan en tid i allt väsentligt IP-utrustning av 
Cisco, tätt följda av kinesiska Huawei. 
 
Resonemanget har sitt värde för att 
belysa hur vi arbetar. Vår fokus är att 
bygga de bästa och mest prisvärda 
lösningarna för våra kunder. Genom att 
ständigt utsätta och pröva olika delar i 
Bahnhof för effektivitets-, teknik och 
priskontroller vässar vi vår egen 
organisation. 
 
Vi söker också största möjliga utrymme för 
den som vill tänka utanför boxen. Med små 
ekonomiska medel har vi på några år byggt 
en teknikplattform som i flera avseenden 
överträffar stora telejättar. 
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ICANN väljer Bahnhof: 
 
På serversidan har Bahnhof fått ett mycket 
prestigefyllt och även för Sverige viktigt 
uppdrag. Den internationella 
domännamnsorganisationen ICANN har nu 
tecknat avtal om att förlägga en distribuerad 
lösning av en av internets totalt 13 
rotservrar till vår datahall Pionen. 
 
Det handlar om rotserver L som alltså 
kommer få en fast punkt i Sverige. Det är 
extra prestigefyllt genom att just L servern 
faktiskt är ICANN:s egen. Rotservrarna 
svarar alltså för de databaser som ytterst 
får adressrymden att fungera på Internet. 
 
Ekonomiskt betyder avtalet lite. Men det är 
ett kvitto på det höga tekniska förtroende 
Bahnhof åtnjuter. 
 
Det är hedersamt att Bahnhof (vid sidan av 
svenska Netnod som driver rotserver i) vuxit 
fram som en helt naturlig och trygg hamn 
för internets grundläggande infrastruktur. 
Sedan mer än tio år tillbaka driver Bahnhof 
dessutom den internationella 
landsdomänen .ST. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Operatör total världsrankning 
 
Global ranking över några av världens  
IP-aktörer den 17/8 2011 (jämfört med den 
10/5 2011). Facebook är denna gång med 
som intressant referenspunkt.  
 

Operatör Världsranking 

TeliaSonera 10 (-1) 

Phonera      99 (+3) 

Bahnhof 122 (-1 ) 

Facebook 124 

Ip-Only 420 (+7) 

Sunet 737 (-216) 

DGC 927 (+135) 

Bredband2 983 (-60) 

Comhem 987 (-54) 

Alltele 1455 (+46) 

Källa: Det oberoende och globala mätinstitutet 
renesys.com 
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Verksamhetsbeskrivning 
privatmarknad: 
 
Bahnhofs privatmarknadsdel drivs inom 
ramen för det portugisiska helägda 
dotterbolaget Bahnhof Unipessoal LDA, 
med kontor och verksamhet i Funchal på 
Madeira. 
 
Modellen bygger på att det finns legala och 
skatterättsliga fördelar att utnyttja det 
regelverk som gäller i den europeiska 
unionen. Detta är en hörnsten om det ska 
vara möjligt att vara med och tävla och 
konkurrera på samma villkor som andra 
europeiska aktörer (en av dessa är för 
övrigt verksam i Sverige sedan många år 
tillbaka). 
 
Alternativet är att låsa in affärsmodellerna i 
en mer snävt svensk provinsiell kostym. Det 
är knappast ett framgångsrecept för den 
som har långsiktiga och breda europeiska 
ambitioner. 
 
Samtidigt innebär det på kort sikt stora 
praktiska och operativa nackdelar att 
omlokalisera verksamhet. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Det andra kvartalet präglas av 
konsolidering. Effekterna är nu synliga 
av att sjösätta ett helt nytt bolag i 
utlandet, med en ny självständig 
organisation, ny teknik och många nya 
medarbetare. Henrik Kemkes, VD, för 
Bahnhofs privatmarknadsbolag - och 
tidigare chef för Exportrådet i Portugal - 
har här haft en tuff uppgift. 
 
Huvudkontoret är fullt bemannat och drivs 
sedan årsskiftet från Madeira i Portugal. I 
viss mån har detta ökat overheadkostnader 
i koncernen, men de negativa effekterna 
består främst av en hämmad tillväxttakt. 
Den nya försäljnings-, marknads och 
leveransorganisationen har under perioden 
inte klarat att hålla samma tempo som 
tidigare. 
 
För första gången på många år redovisar 
Bahnhof därför en svagare 
kundtillströmning på privatsidan. 
Verksamheten växer under det andra 
kvartalet endast med 1422 nya nettokunder 
(100 procent av tillväxten är organisk). I 
siffrorna ingår som vanligt enbart bredband. 
Ingen kund räknas två, tre eller fyra gånger 
(även om de hushåll som valt Bahnhof 
nästan alltid också har telefoni, tv eller 
andra kringtjänster). 
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Sammanlagt har Bahnhof per den sista 
juni totalt 87692 kunder i segmentet 
öppna stadsnät. 
 
Signalerna om en svagare försäljning på 
privatmarknaden uppmärksammades under 
det andra kvartalet. Under själva 
etableringsfasen har Bahnhof blottat 
strupen mot konkurrenter. Analysen om 
minskad försäljning bidrog till ett 
åtgärdsprogram som snabbt genomfördes. 
 
Bahnhof har nu åter gått in i ett offensivt 
skede - som även innebär priskrig. Siffrorna 
efter det andra kvartalets slut är radikalt 
förbättrade. Vi ser därför ingen anledning 
att rucka på tidigare angivna tillväxt- eller 
vinstprognoser. Bolagets utveckling 
kommer samtidigt att följas noga framöver. 
 
Det mest positiva är att Bahnhof nu är över 
den svåra puckel det innebär att etablera 
verksamhet i utlandet. Här har efterföljande 
bolag en resa kvar att göra. 

 

Bahnhof Unipessoal LDA:s huvudkontor i Funchal på Madeira i Portugal. Under 
det tredje kvartalet har Bahnhof rekryterat ytterligare personal från ett 
konkurrerande bolag, som också har verksamhet i bland annat Sverige. Från och 
med det tredje kvartalet kan fokus läggas helt på att öka försäljningen och satsa 
framåt. 
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Huvudägarens kommentarer: 
 
Bahnhof utvecklas på ett sätt som inger 
stort förtroende. Vi har långsiktiga 
ambitioner med Bahnhof och ser stora 
möjligheter till fortsatt expansion. 
 
Den operativa ledningen av Bahnhof är 
idag mycket stark. Det gångna året har varit 
turbulent på VD området. Nu har vi äntligen 
landat i en besättning som både är otroligt 
kompetent, men också har ett brinnande 
engagemang och en tävlingsanda i 
verksamheten. 
 
Klas Westholm har en solid affärsmässig 
bakgrund, och är en mästare på att bygga 
nya relationer och skapa förutsättningar för 
nya affärer med kunder och 
samarbetspartners. Det är också extra roligt 
att ledningsgruppen förstärkts med 
personer som har ett eget 
entreprenörmässigt förflutet (som t.ex. Bo 
Wigstrand, tidigare grundare av e-phone). 
 
Dotterbolaget i Portugal, under ledning av 
VD, Henrik Kemkes, har goda 
förutsättningar att utvecklas positivt. Nu har 
verksamheten haft en del 
inkörningsproblem under etableringen.   
 
 
 
 

Huvuddelen av krutet har lagts på att 
förankra och bygga den legala och 
verksamhetsmässiga struktur som krävs för 
att följa regelverket i den Europeiska 
Unionen. På kort sikt har det gått ut över 
den operativa och försäljningsmässiga 
framåtrörelsen. Men visionen ligger fast: 
Den modell som fungerat med öppna 
stadsnät i Sverige, har alla förutsättningar 
att lyckas även i Europa. 
 
Som entreprenörmässig ägare är det lätt 
hänt att bli baksäteschaufförer. Men vi har 
nu en bra balans där vi är engagerade 
ägare, utan att peta i enskildheter. Vår roll 
är att identifiera övergripande strategiska 
utmaningar och kreativa tekniska eller 
affärsmässiga möjligheter. Vi är ett 
informellt bollplank, och samtidigt inom 
ramen för styrelsen i Bahnhof AB, en 
kompass för att se att verksamheten går åt 
rätt håll där lönsamhet och tillväxt är i fokus.  



         

 

Delårsrapport 2, 2011 Sid 11 av 21 

Bahnhof bygger sin filosofi på organisk 
egen tillväxt. Det utesluter förstås inte 
att vi välkomnar goda strukturaffärer. 
Men för att det ska fungera måste det 
vara parter där det både finns en 
uppenbar industriell synergieffekt, och 
en samsyn om den mer långsiktiga 
organiska tillväxten. 
 
Ett plus ett måste bli tre, framförallt inte noll. 
Det finns bolag i Sverige där de allmänna 
industriella fördelarna talar för en affär, och 
där personkemin känns övertygande. 
Framtiden får utvisa vilka möjligheter som 
öppnar sig. 
 
Bahnhof är ett bra lackmuspapper för den 
analytiker som vill följa hur 
telekombranschen utvecklar sig. Just 
lågkonjunkturer och finansiell oro har alltid 
varit våra bästa stunder. Det kan förstås 
uppfattas som makabert att lyfta fram detta 
faktum. Men när det går som sämst i 
Sverige och i världen, då går det alltid som 
bäst för Bahnhof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idag är nästan allt vi gör - både privat och 
som företag - beroende av internet. Det gör 
oss sällsynt konjunkturokänsliga. Den som 
ser om sitt eget hus jagar dessutom 
kostnader - då ligger det nära till hands att 
man väljer Bahnhof för bredband, telefoni, 
tv. 
 
Slutligen, som storägare i verksamheten är 
vi förstås intresserade av att bibehålla en 
mycket hög profil i alla frågor som gäller 
aktieutdelning. Vi ser ingen anledning av att 
ändra på den trevliga policy som finns av 
att dela ut hälften av den disponibla vinsten! 
 
Jon Karlung & Andreas Norman 
KN Telecom AB 
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Finansiell situation: 
 
Kassaflödet är under det andra kvartalet 
negativt. Detta beror främst på de stora 
investeringar som görs i nätutbyggnad och 
telefoniplattformar och datahallar. Bolaget 
har under perioden också uppgraderat en 
del tekniska administrativa system (såsom 
kundhanteringssystemet). 
 
Investeringarna är i sin helhet genomförda 
utan extern finansiering, och Bahnhof har 
inte ökat sin belåning. Likvida medel 
uppgick vid kvartalets slut till 5,5 Mkr, samt 
en outnyttjad checkkredit om 10 Mkr. 
Prognosen för helåret 2011 är ett positivt 
kassaflöde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immateriella 
anläggningstillgångar: 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
(inklusive goodwill) uppgår vid kvartalets 
slut till 14,7 Mkr. Tillgångarna skrivs av helt 
linjärt enligt vedertagna principer. 
 

EBITDA 
 
EBITDA för det tredje kvartalet uppgick till 
13,7 Mkr, med en EBITDA-marginal på 17,7 
procent. För helåret är prognosen för 
EBITDA 62,5 Mkr med en EBITDA-marginal 
på 18,9 procent. 
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VD har ordet: 
 
Med glädje kan jag konstatera att Bahnhof växer 

kraftigt på företagsmarknaden! 

 

Under det andra kvartalet ökar försäljningen med 

mer än 40 procent jämfört med motsvarande period 

år 2010. Vi fortsätter att attrahera kunder i samtliga 

segment. 

 

Bahnhof har bland annat en mycket stor 

efterfrågan på våra serverhallar. Vi planerar därför 

nya byggnationer, för att kunna möta den stora 

efterfrågan på tjänster. 

 

Under det andra kvartalet har dessutom 

försäljningen på Brf segmentet tagit fart. Bahnhof 

har fått in flera stora bostadsrättsföreningar under 

denna period. Satsningen kommer att fortsätta och 

vi räknar med en positiv utveckling på vårt nya 

affärsområde, då vi för ett stort antal diskussioner 

med potentiella och intresserade fastighetsägare. 

Många föreningar uppskattar vår goda service och 

Bahnhofs låga priser. 

 

För att öka den finansiella informationen om 

Bahnhof kommer vi att lansera en finansiell webb, 

med fördjupad information om Bahnhof 

koncernen. Avsikten är att göra det under hösten. 

 

Bahnhof har dessutom rekryterat Anders Frejdh 

som business controller för att stärka upp den 

finansiella kontrollen och informationen i 

koncernen. Anders kommer närmast från Canal 

Digital, där han haft rollen som financial controller. 

 

Vi har under kvartalet bolagiserat vår kundservice i 

Borlänge för att renodla verksamheten. Vår erfarne 

medarbetare Henrik Markkanen har tillträtt som VD 

för detta dotterbolag. Fakturaservice drivs nu i egen 

regi och vi har fått in bra medarbetare som 

säkerställer kvalitén. Tidigare har Bahnhof köpt 

denna tjänst av PWC. I och med den nya 

organisationen kan vi sänka kostnaderna för 

fakturahantering, och dessutom ge en ännu bättre 

service gentemot våra kunder. 

Under hösten kommer en stor satsning på vårt 

partnerprogram där vi nu kraftigt utökar 

produktportföljen. Målsättningen är att ta in nya 

partners och återförsäljare. För att stärka upp 

denna satsning har nya stödsystem utvecklats. Vi 

satsar även hårt på att vidareutveckla våra 

befintliga telefoniplattformar. Det gäller särskilt de 

olika tjänster som vi kommer att lansera för mobilt 

bredband och mobiltelefoni. 

 

För att stärka upp vår satsning på telefoni och 

mobila tjänster har Bo Wigstrand rekryterats som 

affärsområdeschef för telefoni. Bo var tidigare VD 

för Bahnhofs konkurrent på stadsnäts och 

telefoniområdet, e-Phone och har mycket stor 

erfarenhet av denna verksamhet. 

 

Min ledningsgrupp i Bahnhof AB har utökats och 

förutom mig själv så finns här Tobias Lewén, Tomas 

Söder, Gustav Bergquist, Bo Wigstrand och Jonas 

Andersson. 

 

Jag ser fram mot en mycket positiv och dynamisk 

höst! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm den 17 augusti 2011 
 

 
 
 

 
Klas Westholm, VD 
 
Bahnhof AB (publ) 
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Ledningsgruppen i Bahnhof AB 
 
 

 

VD 
Klas Westholm 

 

Ekonomichef 
Tobias Lewén 
 

 

Teknikchef 
Gustav Bergquist 

 

Försäljningschef 
Tomas Söder 

 

Affärsområdeschef telefoni 
Bo Wigstrand 

 

Chef wholesale 
stadsnät och 
fastighetsägare 
Jonas Andersson 
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Resultaträkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla belopp i tkr koncern Koncern Koncern Koncern 
 2011 2011 2011 2011 

 Q1 Q2 Halvår Helår 
Rörelsens intäkter mm Utfall Utfall Utfall Prognos 
Nettoomsättning 71138 77115 148253 330000 
Summa intäkter mm 71138 77115 148253 330000 
       
Rörelsens kostnader       
Rörelsens kostnader -40230 -42326 -82556 -173500 
Övriga externa kostnader -7721 -7848 -15569 -42000 
Personalkostnader -10232 -13279 -23511 -47000 
Av-/nedskrivningar av materiella och        
Immateriella anläggningstillgångar -3240 -3316 -6556 -15500 
       
Summa rörelsens kostnader -61423 -66769 -128192 -278000 
       
Rörelseresultat 9715 10346 20061 52000 
       
Resultat från Finansiella investeringar       
Räntekostnader/intäkter och liknande 
resultatposter -445 -843 -1288 -2000 
         
Summa resultat från finansiella investeringar -445 -843 -1288 -2000 
         

Resultat före skatt och bokslutsdispositioner 9270 9503 18773 50000 
         
Skatt på periodens/årets resultat -1991 -1811 -3802 -12623 
         
         

Periodens/Årets resultat 7279 7692 14971 37250 
      
     
     
Resultat per aktie efter skatt, SEK 0,70 0,74 1,43 3,57 
Antal aktier 10 444 513 10 444 513 10 444 513 10 444 513 
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Balansräkning 

 
 

 
 

 

 Koncern Koncern 

Alla belopp i tkr 2011-03-31 2011-06-30 

 Utfall Utfall 

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utvecklingskostnader 3895 4995 

Goodwill 10285 9724 

 14180 14719 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 22317 22748 

Datahallar 32373 39418 

Stomnät 10003 11963 

Pågående nyanläggning 5587 2077 

 70280 76206 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Bostadsrätt 250 250 

Andra långfristiga värdepapper 193 0 

 443 250 

     

Summa anläggningstillgångar 84903 91175 

     

Omsättningstillgångar     

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 23644 33525 

Övriga kortfristiga fordringar 1973 2008 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23742 18505 

 49359 54038 

     

Likvida medel 21473 5464 

     

Summa omsättningstillgångar 70832 59502 

     

Summa tillgångar 155735 150677 
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Skulder och Eget kapital 
 
 
Alla belopp i tkr  
  
Eget kapital   

    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 1044 1044
Överkursfond 14233 14233
     
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat -4268 -9719
Periodens resultat 7713 14971
     
Summa eget kapital 18722 20529
     
Avsättning för lantent skatt 5076 5076
    
Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 26844 24447
     
Summa långfristiga skulder 26844 24447
     
     
Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 13800 26869
Skatteskulder 3325 6984
Övriga kortfristiga skulder 8983 5787
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 78985 60985
     
Summa kortfristiga skulder 105093 100625
     
     

Summa skulder och eget kapital 155735 150677

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 

Delårsrapport 2, 2011 Sid 18 av 21 

Kassaflödesanalys 
 
 2011 2011 
Alla belopp i tkr Q2 Halvår 
 Utfall Utfall 
Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster 9503 18773 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3316 6556 
Betald skatt -989 -2980 
Kassaflödet från den löpande verksamheten      
före förändringar av rörelsekapital 11830 22349 
      
Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalet     

Förändringar av kortfristiga fordringar -4183 -10420 
Förändring av kortfristiga skulder -4468 1052 
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3179 12981 
      
Investeringsverksamheten     

Förändring av materiella anläggningstillgångar  -1100 -2551 
Förändring av materiella anläggningstillgångar  -11921 -12090 
Förändring av materiella anläggningstillgångar 193 386 
     
Kassaflöde från investeringsverksamheten -12828 -14255 
      
Finansieringsverksamheten     

Amorteringar -2160 -4320 
Utdelning -4200 -4200 
     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6360 -8520 
      
Periodens kassaflöde -16009 -9794 
      
      
Likvida medel vid perioden/verksamhetsårets början 21473 15258 
      
Likvida medel vid periodens slut 5464 5464 
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Nyckeltal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla belopp i tkr Koncern Koncern 

 
2011 

Q1 
2011 

Q2 

     

Omsättning 71138 77115 

Vinst 9270 9503 

Vinst efter skatt 7279 7258 

EBIT 9715 10346 

EBITDA 12955 13662 

Nettomarginal (%) 13,0 12,3 

EBIT-marginal (%) 13,7 13,4 

EBITDA-marginal (%) 18,2 17,7 

Soliditet (%) 20,9 23,1 

Eget Kapital 18722 20529 

Antal anställda, medeltal (st) 75 85 

Periodens kassaflöde 6215 -16009 

     

Data per aktie    

     

Antal aktier vid periodens utgång 10 444 513 10 444 513 

Resultat per aktie före bokslutsdispositioner, SEK 0,89 0,91 

Eget kapital per aktie, SEK 1,79 1,97 
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Rapportkalender 2011 

  
Kvartalsrapport 2 23 Augusti 
Kvartalsrapport 3 25 Oktober 
Bokslutskommuniké 2011 27 Februari 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
 


