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ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

• Omsättningen uppgick till 154,4 MSEK (125,6 MSEK).

• Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till 25,4 MSEK (22,5 

MSEK).

• Resultatet (EBIT) före skatt uppgick till 19,5 MSEK (18 MSEK).

• Resultat efter skatt uppgick till 15,4 MSEK (13,7 MSEK).

      Siffror inom parentes avser kvartal 2, år 2014.

Det andra kvartalet 2015 präglas av en fortsatt kraftig organisk tillväxt på 
såväl företags- som privatsidan. Omsättningen når en ny rekordnivå på 
154,4 MSEK. Samtliga affärsområden – bredband, telefoni och tjänster i data-
hallarna – uppvisar en positiv utveckling med god lönsamhet. 

I juni genomförs ett förvärv av internet- och 
telekomoperatören Tyfon för 70 MSEK. Bolaget 
har ungefär 30 000 kunder (både företag och 
privatkunder) och är framför allt verksamt som 
bredbandsoperatör i stadsnät i Sverige. 

Förvärvet genomförs med kontanter, och innebär 
ingen utspädning av aktierna i Bahnhof. Det är nu 
möjligt att uppnå kostnadsmässiga synergier ge-
nom att använda Bahnhofs kraftfulla infrastruktur 
som teknikplattform för Tyfons tjänster. 

Bahnhof skriver upp prognosen avseende om-
sättning och vinst för helåret 2015. Bakgrunden är 
en hög tillväxt och en fortsatt god lönsamhet. Till 
den positiva utvecklingen bidrar förstås förvärvet 
av Tyfon (som påverkar utfallet från och med juni 
månad 2015). 

På företagssidan är Bahnhof den naturliga part-
nern för finans- och mediabranschen. Under det 
andra kvartalet har vi även attraherat flera
medicinteknik- och läkemedelsbolag som bedri-
ver forskning på hög internationell nivå. Bahnhof 
lockar särskilt företag och branscher som ställer 
extrema krav på datasäkerhet, där affärskritiska 
företagshemligheter kräver maximal sekretess. 

Försäljningen av nättjänster går mycket starkt, men 
nu ökar även antalet beställningar av tjänster i da-
tahallarna. Det handlar både om fysisk co-location 
och tjänster som bygger på Managed Services, där vi 
tar ett utökat drifts- och helhetsansvar för kundens 
IT-system. 

Bahnhof tillhandahåller innovativa och världsle-
dande miljölösningar för våra IT-tjänster. Våra tre 
största datahallar i Stockholm City är samtliga an-
slutna till fjärrvärmenätet. Inom kort ansluts även 
datahallen i centrala Malmö.

All energi som förbrukas av servrar i datahallarna 
återanvänds, överskottsvärmen vädras inte ut i at-
mosfären som i konventionella anläggningar. 
Bahnhofs spetsteknik inom detta område är inte 
bara bra för miljön; den är också en viktig profilfrå-
ga som våra kunder använder i sin egen marknads-
föring. 

Den finansiella situationen är mycket god. Kassa-
flödet är visserligen negativt under det andra kvar-
talet. Men det hänger samman med en rekordstor 
utdelning till aktieägarna i maj (drygt 32 MSEK) 
samt förvärvet av Tyfon i juni (70 MSEK). Bahnhofs 
likvida medel är den sista juni 2015 drygt 95 MSEK. 

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 2 2015
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PROGNOS – ÅR 2015

Bahnhof är en utmanare till de största 
telekomjättarna. Bahnhof bygger egen infra-
struktur, men samarbetar även med andra aktö-
rer. 

Vi växer i allians med andra, och vi ser synergier 
med återförsäljare och partners som en naturlig del 
av vår affär. Bahnhofs filosofi är baserad på en jord-
nära och entreprenörsmässig syn på tillväxt. 

Vår styrka är kombinationen av innovationer och 
nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten 
och organisk tillväxt. 

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar 
individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra 
kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet 
och rätten till ett privatliv. 

Bahnhofs långtidsprognos är att inom tre år om-
sätta en miljard kronor med en vinstmarginal på 
12 procent. Tillväxten kommer i allt väsentligt att 
vara organisk utan tillskott av kapital eller utspäd-
ning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte struk-
turaffärer, eller etablering på nya affärsområden, 
som kan ge ytterligare positiva effekter. 

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 2 2015

Bahnhof skriver nu upp prognosen för helåret 2015. Styrelsens bedömning 
är ett rörelseresultat (EBIT) på 77 MSEK, med en omsättning på 615 MSEK. 
Prognosen lämnar utrymme för att på ett positivt sätt kunna överträffa för-
väntningarna, men ska ändå ses som en rimlig kalkyl för helåret.

VISION OCH LÅNGTIDSPROGNOS



5

FÖRETAGSMARKNAD
Statens Fastighetsverk, Ricoh Sverige, PEAB, 
Office, Nässjö kommun, Oasmia Pharmaceutical, 
Getinge, Phonera, Fortifikationsverket, 
Flygstolen Nordic, Fastighetsvärlden, 
Fastighetsbyrån, Civil Rights Defenders, Borlänge 
Kommun, Bokus, 3M, Phone Family, Akademiska 
Hus och X-trafik Gävleborgs Läns Landsting. 

Det här är några exempel på företagskunder som 
valt Bahnhof för alla eller delar av sina IT-tjänster 
(bredband, telefoni eller tjänster i datahallarna) un-
der det andra kvartalet 2015. Totalt tecknar vi avtal 
under perioden med ungefär 500 nya företagskun-
der. Den goda tillväxten fortsätter på samtliga 
områden. Utöver detta tillkommer ett stort antal 
företagskunder genom förvärvet av Tyfon. 

Vi hälsar exempelvis Stockholms Stad välkommen 
som kund, avseende leverans av internetkapacitet 
till huvudstadens förvaltning och kontor.

Totalt svarar företagsaffären för 74,9 MSEK av 
Bahnhofs omsättning under det andra kvartalet 
2015. Omkring hälften av omsättningen härrör sig 
till tjänster i datahallar, och hälften till nätrelatera-
de tjänster. 

NÄTTJÄNSTER OCH BREDBAND

Bahnhof tänder upp hundratals mil med passiv 
infrastruktur runt om i Sverige. I ett allt mer 
finmaskigt och rikstäckande fibernät bygger vi av-
ancerade kommunikationstjänster med bredband, 
telefoni och privata virtuella nätverk till företag, 
butiker och banker. 
 
Bahnhof kontrollerar alla delar av vår infrastruk-
tur, och vi säljer kapacitet både till slutkunder och 
till andra internetoperatörer. 

Bahnhof finns på samtliga svenska internetknut-
punkter. Vi finns också på de stora internationella 
knutpunkterna och vi satsar stort på att vara det 
självklara valet för den som kräver extrem prestan-
da för sina tjänster.
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BAHNHOF
— EN GLOBAL NÄTOPERATÖR
För att säkerställa kvaliteten på bredband 
och nättjänster har vi valt att anlita ame-
rikanska Dynamic Network Services (DYN.
COM) som oberoende mätinstrument. 

För den mer tekniskt oinvigde kan dessa mät-
ningar jämföras med ett slags global ”bred-
bandskollen” – fast utformad för stora 
nätoperatörer. Det handlar om att få ett kvitto 
på vår status som nätoperatör.
 
Bahnhof är nu ett av de företag som finns på 
topp 100-listan i världen över företag som har 
bäst anslutningar och datautbyte med andra 
operatörer på Internet, så kallad peering. Den 
12 augusti 2015 kommer vi på plats 94 i den 
globala rankingen av nätoperatörer.

Dessutom vinner vi svenska bredbandskollens 
senaste långtidstest av fasta nätförbindelser 
som omfattar nästan hundra miljoner mät-
ningar av den faktiska hastigheten som bred-
banden i Sverige har levererat. Mätningen 
avser prestanda vid streaming av data.
 
Bahnhofs styrka som leverantör av höghas-
tighetstjänster har stor betydelse i kundledet. 
Vi har ett av Sveriges kraftfullaste fibernät 
med färdiga noder runt om i Sverige. Bahnhof 
kan därmed leverera fiberförbindelser med 
höga kapaciteter, redundans och avancerad 
kryptering. 

Världsranking nätoperatörer:

94. Bahnhof

137. Telecity

202. IP-Only

574. Com Hem

1156. DGC

1396. Bredband 2

Källa: DYN.COM (avseende global ranking den 12 
augusti 2015)

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 2 2015
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PLUTO
Allt ingår*
198 kr/mån

TELLUS
Allt ingår*
348 kr/mån

JUPITER
Allt ingår*
498 kr/mån

Statistiskt anpassad efter 
snittanvändaren där telefonen 
är en del av det dagliga
arbetet, inklusive
telefonsamtal, läsa och skicka 
e-post med bilagor

Statistiskt anpassad efter 
snittanvändare med högre 
förbrukning, där merparten 
av arbetet sker via telefonen.

Statistiskt anpassad efter 
användare vars främsta 
behov är att kunna bli 
uppringda samt att ringa 
kortare samtal. Fokus på 
nåbarhet.

Företagstelefoni - allt du behöver ingår

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 2 2015

TELEFONI

Bahnhof erbjuder mobilanpassade och användar-
vänliga växellösningar till företag. Kundgruppen är 
både befintliga bredbandskunder till Bahnhof, och 
call center som behöver större lösningar. Vår styrka 
är på företagssidan där vi är en naturlig partner för 
de som vill ha smidiga och kostnadseffektiva lös-
ningar. 

Det andra kvartalet präglas av fortsatt arbete med 
projekt som syftar till att utöka affärsområdet med 
nya möjligheter. Frukterna av detta kommer att bli 
tydliga under årets senare del.

Våra tjänster inom företagstelefoni.
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Dotterbolaget Elementica Data Center 
Construction AB har nu färdiga avtal och af-
färsmässiga förutsättningar för etablering av 
ett stort datacenter i Stockholms innerstad (i 
Hjorthagen i anslutning till det nya värmever-
ket). Avtalet med Stockholm Stad om option på 
förvärv av fastigheten är tecknat, och det finns 
planer för att tillsammans med Fortum Energi 
driva projektet. 

Bahnhof kommer att kunna erbjuda kunder 
i datahallen ett elpris som ligger väsentligt 
under allt annat på marknaden – även med 
hänsyn till de för närvarande rådande skatte-
satserna för elkraft (med regionala skillnader). 

Det innebär att kunder i datahallen kommer att 
kunna köpa elström under spotmarknadspriset 
på elbörsen. Det här är möjligt att uppnå ge-
nom att energin återanvänds, och säljs tillbaka 
till fjärrvärmenätet.

 Just nu arbetar vi med en försäljningsprocess 
gentemot internationella storkunder och bolag 
som driver globala molntjänster. 

Försäljningsarbetet sker i samarbete med 
flera aktörer, både privata och offentliga, och 
avsikten är att först och främst säkra ett 
kundunderlag som gör det möjligt att gå i mål 
med projektet före årsskiftet, och därmed en 
byggstart under våren 2016.
Ytterliggare information kommer att finnas till-
gänglig på: www.elementica.se 

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 2 2015

STÖRRE PROJEKT

http://www.elementica.se  
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PRIVATMARKNAD

Det innebär att Bahnhof per den sista juni 2015 
har totalt 191 042 privatkunder. Tyfonsiffrorna 
är korrigerade (något nedåt) på grund av rens-
ning i Tyfons system. Under kommande kvartal 
särredovisar vi inte förvärvet av Tyfon – utan 
helheten i Bahnhof. 

Förvärvet av Tyfon innebär framför allt att 
Bahnhof kan uppnå betydande synergieffekter 
genom att minska kostnaderna för transmission till 
olika stadsnät runt om i Sverige. Bahnhof finns idag 
i princip närvarande i alla stadsnät, och vi driver ett 
av Sveriges största våglängdsnät. 

Det innebär att vi till stora delar kan inkorporera 
Tyfons tjänster i vår redan befintliga infrastruktur, 
utan ökade kostnader. 

De positiva ekonomiska effekterna av detta kom-
mer att bli tydliga under det fjärde kvartalet, och 
fullt ut från och med årsskiftet. Tekniska förbätt-
ringar i kundledet kommer att slå igenom betydligt 
snabbare. 
 
Bahnhofs teknikplattform är dessutom krafti-
gare, och det ger nu alla Tyfon-kunder förbättrad 
kvalitet på tjänsterna. 

Bahnhof har tagit en del kostnader av engångska-
raktär i samband med förvärvet av Tyfon. Dessa 
uppgår till sammanlagt en miljon kronor. I och 
med organisk tillväxt, och förvärvet av Tyfon, dis-
tanserar vi oss ytterligare från andra konkurrenter 
i öppna nät. Bahnhof är idag den största oberoende 
telekomaktören i Sverige, med goda förutsättning-
arna för en fortsatt offensiv tillväxt.

Det andra kvartalet 2015 präglas av fortsatt kraftfull tillväxt på privat-
marknaden. Antalet hushåll i öppna stadsnät som har bredband (nästan 
uteslutande fiber) från Bahnhof, växer organiskt under perioden med 5 966 
kunder netto, till totalt 162 993 hushåll den sista juni. Utöver detta tillförs 
ytterligare en kundbas om 28 049 hushåll som härrör sig från förvärvet av 
internetoperatören Tyfon.

Annons i Aftonbladet mobil augusti 2015
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VD KOMMENTERAR

När man lyfter på motorhuven ska där fin-
nas en motor. I vår bransch finns många 
klatschiga budskap om snabbt bredband 

och fantastiska tjänster. Men i slutändan måste 
man leva upp till fluffiga budskap. Det räcker 
inte att bara påstå att man har en motor. Där 
ska finnas något på riktigt. Just därför är det 
roligt att läsa vad det står i facit. 

Den 12 augusti kom Bahnhof på plats 94 i den globa-
la rankingen av världens alla nätoperatörer. Det är 
visserligen långt under Google – som ligger på plats 
8, och vi är ännu inte ikapp British Telecom på plats 
57. Men å andra sidan ligger Bahnhof före Amazon 
på plats 150 och Apple på plats 163. För att nu näm-
na några aktörer.
 
Mätvärdet gäller det som kallas ”peering”, det vill 
säga vilken status man har som operatör avseende 
trafikutbyte med andra nät (källa DYN.COM). Våra 
viktigaste svenska konkurrenter ligger hundratals 
platser längre ner på den globala rankinglistan. 

I den svenska bredbandskollens senaste långtids-
mätning av fasta nättjänster vinner Bahnhof ett 
långtidstest som omfattar nästan hundra miljoner 
mätningar, med avseende streaming av data i stads-
nät. En av Bahnhofs kunder, Netflix, har oss också 
på en ledande plats i sin egen rankinglista.

Sveriges Television gjorde under våren 2015 en 
stor undersökning av kvalitet och service på oli-
ka telekombolags kundtjänster – även här vinner 
Bahnhof med 96 procent nöjda kunder. 

Allt detta kan låta som överdrivet skryt i en kvar-
talsrapport, men det är en avgörande förklaring 
till att vi behåller driv och tillväxt under det andra 
kvartalet 2015. Vi bygger helt enkelt bra tjänster 
som allt fler kunder uppskattar. 

En nyckel i sammanhanget är det vi internt kallar 
”Bahnhof-andan”. Vi är ett sammansvetsat gäng 
som brinner både för teknik och viktiga nätrela-
terade samhällsfrågor som till exempel personlig 
integritet. 

Inom alla våra affärsområden driver vi en linje 
med stort eget ansvar och möjlighet att växa i sin 
roll. Vi har också valt att driva vår egen teknik- och 
produktutveckling för att premiera medarbetarnas 
egen kreativitet och nyfikenhet.

Under det andra kvartalet 2015 gör vi - för ovan-
lighetens skull - ett större förvärv. Det handlar 
om tele- och internetoperatören Tyfon med säte 
i Södertälje, men med kunder över hela Sverige i 
segmentet stadsnät. Här finns framför allt stora 
synergier på tekniksidan. Det blir nu möjligt att 
klippa kostnader på ett bra sätt. 

Målet år 2016 är att nå en kvarts miljon hushåll 
som kunder. Bahnhof är redan störst i segmentet 
stadsnät – och ju större vi blir, desto större verkar 
hävstången bli för att växa ytterligare. Vi kommer 
att lyckas.  

”Målet år 2016 är 
att nå en kvarts 
miljon hushåll som 
kunder. 
Vi kommer att 
lyckas!”
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Det finns förstås stora utmaningar med stadsnäts-
marknaden. Det är ett gungfly av olika intressen 
och parter som bryts mot varandra. Jag känner 
mig trygg i att vi som bolag faktiskt bemästrar 
marknaden bäst av alla.

Ett ledord är transparens. Vi ser vår roll som ett 
slags visselblåsare i kundledet. Vi vill sätta tryck 
på olika aktörer på stadsnätsmarknaden genom 
att vara transparenta – både med våra egna till-
kortakommanden, men också genom att belysa de 
obalanser som kan finnas hos kommunikationso-
peratörer och nätägare.   

Under hösten riktar vi oss mot mer internationella 
kundgrupper. Det gäller främst att lyfta fram våra 
tjänster i datahallarna. Vi kallar det ”facts on the 
ground”, där vi på ett konkret sätt kan visa förde-
larna med Bahnhofs infrastruktur, och de moln-
tjänster och co-location tjänster vi säljer i våra sju 
datahallar. 

I detta ingår förstås även Elementica, en kom-
mande datahall på 21 MW, vars planering och 
affärsmässiga förutsättningar i princip är färdiga. 
Nyckeln till framgång med projektet är elpriset. 

”Jag känner mig trygg i att 
vi som bolag faktiskt 
bemästrar marknaden 
bäst av alla.”

De kalkyler vi nu tagit fram bygger på en extremt 
attraktiv elprissättning till kunder i datahal-
len. Bahnhof kan sälja kraft i Elementica under 
spotmarknadspriset på elbörsen. Det möjliggörs 
genom att sälja överskottsenergi tillbaka till fjärr-
värmenätet.

Vi hoppas förstås även på en framsynt 
miljöpolitik. Det är till exempel möjligt att har-
monisera elskatten med Finland – där datahallar 
(i Finland kallade maskinhallar) har en lägre 
elskatt. Vi och vår bransch representerar en mo-
dern basnäring som är viktig för Sverige.

Vem vet – kanske finns det faktiskt en fördel med 
att heta Bahnhof även i Europa. Tyskland har i 
praktiken tre till fyra gånger högre elpriser i sina 
datahallar (jämfört med Elementica), och är till 
stora delar beroende av smutsig energi. Där finns 
ett skriande behov av datahallar som är både 
grönare och billigare än de inhemska. I september 
reser jag till Berlin!

Jon Karlung, VD
Stockholm 2015-08-18
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FINANSIELL SITUATION
INVESTERINGAR UNDER 2015
Bahnhof har under det andra kvartalet 2015 inves-
terat 4,8 MSEK, samt 70 MSEK i förvärvet av Tyfon 
i juni. Investeringarna, förutom Tyfon, avser i 
sin helhet teknisk infrastruktur i datahallar och 
utrustning i IP-nät. 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL SITUATION
Kassaflödet är för det andra kvartalet minus 39 
MSEK. Kassan påverkas dels av årets utdelning på 
32,3 MSEK (29,6 MSEK år 2014) – samt av förvärvet 
av Tyfon för 70 MSEK.

Den sista juni 2015 är likvida medel i Bahnhof 95,2 
MSEK. Krediter uppgår för perioden till 1,4 MSEK 
samt 20 MSEK till koncernföretag (K.N. Telecom 
AB). 

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar sker löpande enligt traditionella 
och helt linjära redovisningsprinciper. Den sista 
juni 2015 är immateriella anläggningstillgångar i 
Bahnhof koncernen 75,4 MSEK (varav 68,8 MSEK 
goodwill). Ökningen av goodwill hänger samman 
med förvärvet av Tyfon. 

UTDELNING
Årets utdelning genomfördes i maj 2015 med 3 
svenska kronor per aktie. Bahnhof eftersträvar en 
stabil årlig utdelning på mellan 25 – 50 procent av 
resultatet efter skatt. Avsikten är att lagom balan-
sera bolagets finansiella handlingsutrymme med 
en hög utdelning. 

FINANS- OCH MARKNADSTJÄNSTER
Bahnhof är inte kund hos något av de svenska 
eller utländska bolag som säljer PR, finansreklam 
och analyser. Bahnhof är noterat på Aktietorget 
och har för närvarande inga planer på att byta 
marknadsplats. 

KONCERN OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen enligt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB 
(publ) med organisationsnummer 556519-9493, 
och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett 
svenskt dotterbolag vilket är Elementica Data Cen-
ter Construction AB (556715-9495). Bahnhof AB har 
även ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipes-
soal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett 
norskt dotterbolag Bahnhof AS (986 108 351). 

Alla bolag är helägda dotterbolag, utom Elementi-
ca Data Center Construction som ägs till 80 procent 
av Bahnhof och till 20 procent av K.N. Telecom AB. 

Namn               Antal aktier

K.N. Telecom AB                  5 414 935   

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension            616 434    

Öresund Investment AB       539 619

Didner & Gerge Small and Microcap      234 825    

Handelsbanken Fonder AB                      200 000    

Nordnet Pensionsförsäkring AB                     189 120    

Jonas Bonde         158 430    

Niclas Storåkers                               134 992 

Fredrik Palmstierna                                       110 618    

Linq Capital Sweden AB                79 000   

10 STÖRSTA ÄGARNA

Giltig per 2015-06-30
Ägarlistan har uppdaterats efter rapportens publicering pga ett tidigare fel
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INSYNSPERSONERS AKTIEINNEHAV

Jon Karlung   5 414 935 st (via K.N. Telecom) samt ytterligare 35 000 st

Andreas Norman  5 414 935 st (via K.N. Telecom)

Eric Hasselqvist  35 000 st

Lars Perers   30 000 st

Anna Åhr   8 000 st

Malin Svensson 2 450 st

Henrik Kemkes  2 000 st

2015-08-20
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Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter mm

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av-/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader/intäkter och liknande
resultatposter

Summa resultat från finansiella poster

Resultat före skatt

Aktuell skatt

Minoritetsandel

Periodens/Årets resultat

Resultat per aktie efter skatt, SEK
Antal aktier
Vinstmarginal (Resultat före skatt)

Koncernen
2015

Q2
Utfall

Koncernen
2014

Totalt
Utfall

Koncernen
2015

Totalt
Utfall

RESULTATRÄKNING

154 150
257

154 407

-104 874
-8 600

-15 596

-5 767
-134 837

19 570

-76

-76

19 494

-4 107

9

15 396

1,43
10 756 513

12,6%

294 182
741

294 923

-199 674
-14 889
-31 881

-10 703
-257 147

37 776

-115

-115

37 661

- 8 049

19

29 631

2,75
10 756 513

12,8%

243 090
1 217

244 307

-155 521
-15 318
-29 531

-8 877
-209 247

35 060

0

0

35 060

-7 508 

5

27 557

2,56
10 756 513

14,4%

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 2 2015

Koncernen
2015

Helår
Prognos

615 000

615 000

-405 600
-38 000
-67 000

-27 400
-538 000

77 000

0

0

77 000

-16 940

0

60 060

5,58
10 756 513

12,5%

KSEK

Rörelsens intäkter
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Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Licenser och liknande rättigheter
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Datahallar
Stomnät
Pågående nyanläggning

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepapper

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
 
Varulager
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Koncernen
2015-06-30

Utfall

Koncernen
2014-12-31

Utfall

BALANSRÄKNING 

2 162
4 501

68 769
75 432

29 810
83 380

5 004
11 020

129 214

15
15

204 661

2 792
25 914

 238
3 963

43 154
76 061

95 173

171 234

375 895

2 746

1 870
4 616

25 378
83 263

2 659
10 531

121 831

0
0
 

126 447 

573
67 903

 255
2 817

35 189
106 737

112 405
 

219 142   
 

345 589

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 2 2015

KSEK
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Eget kapital
Aktiekapital
Reserver
Balanserat resultat inkl årets resultat

Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare

Minoritetsintresse

Summa Eget kapital

Avsättning för uppskjuten skatt

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Koncernen
2015-06-30

Koncernen
2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 076
27

136 636

137 739

18

137 757

13 950

1 399
20 000

21 399

41 180
4 003

20 540
137 066

 
202 789 

375 895

40 000
Inga

1 076
28

139 420

140 524

37

140 561

13 950

1 778
0

1 778

33 200
3 222

18 332
134 546

189 300

345 589

40 000
Inga

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 2 2015

KSEK
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Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring varulager
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investering immaterialla anläggningstillgångar
Investering materiella anläggningstillgångar
Avyttring finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av verksamheter

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amorteringar
Utdelning
Förändring långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens/verksamhetsårets början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

2015
Q2

Utfall

2015
Totalt
Utfall

KASSAFLÖDESANALYS

19 494
5  789
-3 518

21 765

-757
-1 474
28 635

48 169

0
-4 796

0
-70 457

-75 253

275
-32 270
20 000

- 11 995

-39 079

134 486
-134

95 173

37 661
10 703
-6 400

41 964

-2 219
45 433
-2 828

82 350

-4 697
-12 011

0
-70 457

-87 165

0
-32 270
20 000

-12 270

-17 085

112 405
-147

95 173

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 2 2015

2014
Totalt
Utfall

35 060
8 877

-5 499

38 438

-341
-2 156
21 646

57 587

0
-19 421

0
0

-19 421

0
-29 580

0

-29 580

8 586

99 196
166

107 948

KSEK
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Omsättning
Resultat före skatt
Resultat efter skatt
Rörelseresultat (EBIT)
EBITDA 
Nettomarginal, %
EBIT-marginal, %
EBITDA-marginal, %
Soliditet, %
Eget kapital
Antal anställda, st
Periodens kassaflöde

Data per aktie
Antal aktier vid periodens utgång
Resultat per aktie före skatt
Eget kapital per aktie, SEK

2015
Q2

2015
Totalt

NYCKELTAL

154 407
19  494
15 396
19 570
25 337

12,6
12,7
16,4

-39 079

10 756 513
1,81

294 923
37 661
29 631
37 776
48 479

12,8
12,8
16,4
36,6

137 739
133

- 17 085

10 756 513
3,50

12,81

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 2 2015

2014
Totalt

244 307
35 060
27 557
35 060
43 937

14,4
14,4
18,0
39,5

106 594
109

8 586

10 756 513
3,26
9,91

KSEK
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Granskning
Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer KPMG.
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