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Kvartalet i sammandrag

• Omsättningen uppgick till: 140,5 Mkr (118,8 Mkr)

• Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 23.1 Mkr (21,5 Mkr)

• Resultatet (EBIT) före skatt uppgick till: 18,2 Mkr (17 Mkr)

• Resultat efter skatt uppgick till: 14,2 Mkr (13,9 Mkr)

Siffror inom parentes avser kvartal 1, år 2014

Det första kvartalet 2015 präglas av en kraftig tillväxt på såväl företags- som privatsidan. 
Omsättningen når en ny rekordnivå på drygt 140 Mkr – samtidigt som Bahnhof befäster ett 
starkt rörelseresultat.

Antalet privatpersoner som väljer Bahnhof ökar 
med 6954 hushåll netto; det är för perioden den 
högsta tillväxtsiffran någonsin. Tillväxten sker 
samtidigt som Bahnhof (i stadsnäten) marknads-
anpassat sig till de nya regler för moms- 
beskattning som gäller inom EU. Tillväxten är 
inte subventionerad genom frikostiga marknads-
kampanjer.

På företagssidan slår orderingången ett nytt rekord. 
Totalt tecknar vi 650 nya företagsavtal under det 
första kvartalet. Det är en ökning av antalet nya före-
tagstjänster med 26,7 procent jämfört med det första 
kvartalet 2014 (513 stycken avtal).

Bahnhof är det naturliga valet för banker, finans- 
och mediaföretag. Det är med stor glädje vi där-
för hälsar Avanza Bank välkommen som ny kund. 
Under det första kvartalet driftsatte Avanza Bank 
teknikplattformen bakom sina finansiella tjänster 
i Bahnhofs datahallar.

Den stora tillväxten på nätsidan gör att vi fortsätter 
att kontinuerligt genomföra investeringar och tek-
niska uppgraderingar. Under kvartalet har vi även 
genomfört ett köp av en större IPv4 rymd (en serie 
av IP nummer) vilket säkrar bolagets tillväxtmöjlig-
heter.

Under kvartalet invigde vi koncernens nya huvud-
kontor, beläget på Tunnelgatan 2, i samma byggnad 
som datahallen Thule. Avsikten är att stärka banden 
mellan teknik- och säljavdelning. Bahnhof är en  
sammansvetsad organisation. Vår strategi är korta  
beslutsvägar med största möjliga personliga engage-
mang och ansvar för den enskilde medarbetaren.

Dotterbolaget ”Elementica Data Center Construc-
tion AB” är inom kort färdig för en detaljerad 
presentation. Närmare information kommer att 
annonseras på hemsidan www.elementica.se.  
Men redan nu kan vi avslöja att avtalet avseende 
markanvisning för en av norra Europas största 
datahallar slutförhandlades i slutet av april  
månad med Stockholms Stad.

Avtalet ger oss en exklusiv rätt att under två års tid 
initiera ett projekt som i många stycken blir världs-
ledande. Kundgruppen är internationella storföretag 
och globala molntjänster.

Den finansiella situationen är mycket god. På ett 
kvartal förstärks kassan med ytterligare 22 Mkr, 
trots att koncernen under samma period genomför 
investeringar i infrastruktur på totalt 11,9 Mkr. 
Bahnhofs likvida medel är den sista mars 2015 
rekordhöga 134,4 Mkr.
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Prognos – år 2015

Vision och långtidsprognos 
Bahnhofs prognos för 2015 är ett rörelseresultat 
(EBIT) på drygt 70 Mkr, med en omsättning på 550 
Mkr för helåret. Prognosen lämnar utrymme till 
att på ett positivt sätt kunna överträffa förvänt-
ningarna, men måste ändå ses som en väl avvägd 
kalkyl för helåret 2015.

Bahnhof är en utmanare till de största telekomjättar-
na. Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samar-
betar även med andra aktörer. 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 jordnära 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 några år 
omsätta en miljard kronor med en vinstmarginal 
på 12 procent. Tillväxten kommer i allt väsentligt 
att vara organisk utan tillskott av kapital eller 
utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte 
strukturaffärer, eller etablering på nya affärs-
områden, som kan ge ytterligare positiva effekter.
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Företagsmarknad

Företagsaffären svarar för 68,2 Mkr av Bahn-
hofs omsättning under det första kvartalet 2015. 
Omkring hälften av omsättningen härrör sig till 
tjänster i datahallar, och hälften till nätrelaterade 
tjänster.

Både privat- och företagsaffären befinner sig i stark 
tillväxt. Men under det första kvartalet ökar företags-
delen procentuellt något mer, och står därmed för 
omkring hälften av hela koncernens omsättning.

Nättjänster:
Orderingången för nät- och bredbandstjänster är 
rekordhög under det första kvartalet. Det handlar 
både om volymbaserade förbindelser i stadsnät, men 
framför allt om dedikerad kapacitet med högre drift-
säkerhet, där Bahnhof står för hela leveransen.

Bahnhof tänder nu upp hundratals mil med passiv 
infrastruktur runt om i Sverige. I ett allt mer  
finmaskigt och rikstäckande fibernät bygger vi  
avancerade kommunikationstjänster med bred- 
band, telefoni och privata virtuella nätverk till 
företag, butiker och banker.

Installationerna genomförs med vår egen personal, 
och med utvalda underleverantörer. Vi rekryterar 
nu också fler medarbetare, för att ytterligare kunna 
möta den stora efterfrågan på bredbandstjänster. Vi 
har starka försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Borlänge. Och vi har samarbetspartners 
över hela landet som ytterligare stärker vår affär.

Bahnhof strävar efter stabila relationer med 
offentliga eller privata aktörer som kan tillhanda-
hålla konkurrensneutrala lösningar, där tillgång-
en till passiv infrastruktur (med så kallad svart 
fiber) blir allt viktigare.

Telefoni:
Under 2014 genomförde Bahnhof stora investeringar 
i en ny telefoniplattform som bygger på att kunna 
erbjuda mobilanpassade och användarvänliga växel-
lösningar till företag. Kundgruppen är både befint- 
liga bredbandskunder till Bahnhof, och call center 
som behöver större lösningar.
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Managed Services:
Affärsområdet ”Managed Service” fortsätter att vara 
en starkt bidragande motor i tillväxten. MS är för 
många kunder en prisvärd och effektiv lösning för de 
som vill koncentrera sig på sin kärnverksamhet, utan 
att lägga för mycket tid på rena driftsfrågor.

Under det första kvartalet tar vi ett antal stora 
affärer, där vi tar ett helhetsansvar för våra kun-
ders system. Bahnhof driftar till exempel kunder-
nas IT-tjänster även på applikationsnivå. Många 
av tjänsterna handlar om säkra kommunikations-
lösningar.

Datahallar:
Det är ingen slump att vi valt att förlägga alla våra 
stora serverhallar centralt i städerna. I Stockholm 
är Bahnhof den i särklass största telekomoperatören 
med anläggningar innanför tullarna.

Ingen annanstans i Sverige finns det så mycket 
optofiber i marken. Det är ett extremt finmaskigt 
blodomlopp av infrastruktur som griper in i varje 
huskropp, varje kontor och varje arbetsplats.

Principen för Bahnhofs anläggningar i city följer 
samma modell som för de stora serverhallar som  
etablerat sig i finansdistriktet på Wall Street, New 
York.

Den höga koncentrationen av företag i samma 
eller liknande branscher ger stora fördelar ur ett 
prestandaperspektiv. Det handlar inte bara om 
så kallade ”maskin-till-maskin” tjänster – en hög 
andel fiber möjliggör också en hög redundans.

Under det första kvartalet 2015 driftsatte Avanza 
Bank ett stort antal rackskåp i Bahnhofs anläggning-
ar. För oss är det ytterligare ett kvitto på att den 
finansiella sektorn förstår principerna om närhet - 
också ur ett teknikperspektiv.
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Privatmarknad

Det första kvartalet 2015 präglas av kraftfull till-
växt på privatmarknaden. Antalet hushåll i öppna 
stadsnät, som har bredband (fiber) från Bahnhof, 
växer organiskt under perioden med 6954 kunder 
netto, till totalt 157 027 hushåll den sista mars. Det 
är det bästa första kvartalet i Bahnhofs historia.

Tillväxten sker helt utan att vi subventionerar  
abonnemang i ett slags kapprustning i kampanj- 
erbjudanden. Tillväxten sker dessutom under det 
kvartal när vi genomfört en viss marknadsanpass-
ning i stadsnäten, för att möta de förändrade moms-
regler som gäller från och med första januari 2015 
(med ändrat regelverk inom EU).

Bakom den goda tillväxten finns tekniktjänster som 
på många sätt är marknadsledande. Bahnhof står för 
hög teknisk kompetens och sannolikt Sveriges vassa-
ste IP-tjänster för privatpersoner.

I olika mätningar hamnar Bahnhof i det absolu-
ta toppskiktet avseende teknisk prestanda för 
strömmad media, som till exempel Netflix (den 
sistnämnda också en av våra stora företags- 
kunder, avseende IP-transmission i våglängds- 
nätet). 

Bahnhof är den största operatören i öppna stadsnät i 
Sverige. Det ställer samtidigt krav på organisationen, 
eftersom affärsmässiga och tekniska förutsättningar 
varierar i olika stadsnät.
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En kompetent och snabb kundservice är en hörn-
sten för att förena storskalig och volymbaserad 
drift, med individuell service och personlig känsla 
för den enskilde kundens behov.

Från och med det första kvartalet bedriver vi kund-
service i sin helhet från Borlänge. Vi ser det som 
en strategisk fördel att driva kundtjänst i egen regi, 
eftersom vi kan få en mer direkt relation med våra 
kunder och också ta ett helhetsansvar.

Det betyder inte att Bahnhof är perfekt. Det sker 
misstag och ibland uppstår flaskhalsar inom olika 
stadsnät, där väntetider i telefonköer ibland kan 
bli lång. De senaste kvartalen har vi därför satsat 
på en kraftfull förstärkning av kundtjänst, och 
ökade resurser i teknikorganisationen.
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VD har ordet

Jag använder mig ibland av militära liknelser. 
Landstigningen i Normandie, den sjätte juni 1944, 
gick under kodnamnet ”Operation Overlord”. Det 
handlade om att säkra ett brohuvud.

Operation Elementica bygger i fas ett på att säkra den 
plats i Europa som lämpar sig bäst för storskalig  
värmeåtervinning i en miljonstad. Brohuvudet är 
Hjorthagen, centrala Stockholm, i direkt anslutning 
till det nya värmeverket.

Bahnhof har i april 2015 slutförhandlat om  
markanvisning med Stockholms Stad om att  
uppföra en av Skandinaviens största datahallar 
om totalt 21 Megawatt. Avtalet ger oss en exklusiv 
rätt att under två år realisera projektet.

Det innebär inte att vi kommer att sätta spaden i 
backen förrän den affärsmässiga delen är färdig i 
alla delar. I samråd med berörda parter ska vi nu 
utveckla modellen på bästa sätt.

Det här är ett storskaligt och tungt industripro-
jekt som sätter Stockholm på kartan med ett 
alldeles unikt miljöperspektiv, som också har stor 
internationell lyskraft. Affären möjliggörs genom 
nyttjande av fjärrvärmenätet, och ett framsynt 
tänkande av Fortum Värme.

Just fysiska aspekter av datahallar glöms ofta bort i 
en tid när allt fler talar om ”molntjänster”, som om 
molnen vore servrar som fritt flög genom luften utan 
förankring med marken. Så är det inte.

Det geografiska läget och infrastrukturen bakom 
tjänsterna blir allt viktigare. Det handlar nu om att 
gifta ihop datahallar, nättjänster och fysiska platser.

För drygt femton år sedan lanserade Bahnhof 
begreppet ”City Server Hosting”. Kungstanken var 
att erbjuda co-location i en datahall som till skill-
nad från konkurrenterna befann sig i Stockholms 
innerstad.

Den gången handlade det inte om tekniska fördelar, 
utan om ett kundnära och mänskligt förhållningssätt. 
Närheten var kort sagt ett försäljningsargument.

Men idag är Bahnhofmodellen rätt även ur ett 
rent tekniskt perspektiv. För finans-, media och 
bankföretag finns kort sagt ingen bättre lösning 
att drifta sina affärskritiska system, än i  
centralt placerade anläggningar i storstäderna.

Det som var gångbart för femton år sedan, utgör idag 
även en strategiskt viktig teknisk fördel, oavsett vilka 
tjänster man driver. Eller för att citera en gammal 
science fiction film: ”-Tillbaka till framtiden!”

Stockholm 2015-05-04

Jon Karlung, vd
Bahnhof AB



10

Finansiell situation

Investeringar under 2015
Bahnhof har under det första kvartalet 2015 inves-
terat totalt 11,9 Mkr (att jämföra med 7,5 Mkr under 
första kvartalet 2014). Investeringarna avser dels 
teknisk infrastruktur, dels ett förvärv av IPv4  
adresser för att säkra tillväxten genom att öka  
Bahnhofs adressrymd avseende IP nummer.

Kassaflöde och finansiell situation
Kassaflödet är för det första kvartalet plus 22 Mkr.  
Den sista mars 2015 är likvida medel i Bahnhof 134,4 
Mkr. Krediter uppgår för perioden till totalt 1,5 Mkr 
(vilket avser finansiell leasing, som nu redovisas 
genom övergången till K3-regelverket).

Avskrivningar
Avskrivningar sker löpande enligt traditionella och 
helt linjära redovisningsprinciper. Den sista mars 
2015 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhof 
koncernen 8,4 Mkr (varav 1,3 Mkr goodwill).

Utdelning
Bahnhof eftersträvar en stabil årlig utdelning på  
mellan 25 – 50 procent av resultatet efter skatt. 
Avsikten är att lagom balansera bolagets finansiella 
handlingsutrymme med en hög utdelning. Årets  
föreslagna utdelning är 3 kronor per aktie.  
Avstämningsdag för att få ta del av denna utdelning 
är att vara aktieägare i Bahnhof AB den 22 maj 2015.

Finans- och marknadstjänster
Bahnhof är inte kund hos något av de svenska eller 
utländska bolag som säljer PR, finansreklam och ana-
lyser. 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 Center 
Construction AB (556715-9495). Bahnhof AB har även 
ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA 
(PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotter-
bolag Bahnhof AS (986 108 351).

Alla bolag är helägda dotterbolag, utom Elementica 
som ägs till 80 procent av Bahnhof (och till 20  
procent av KN Telecom AB). Under första kvartalet 
2015 fusionerades ett tidigare dotterbolag Bahnhof 
Service AB (556824-1995) med Bahnhof AB.

Namn                   Antal

KN Telecom AB                 5 414 9 35   

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension            697 750    

Öresund Investment AB       539 619    

Nordnet Pensionsförsäkring AB      250 408    

Didner & Gerge Small and Microcap      202 000    

Jonas Bonde         158 800    

Fredrik Palmstierna        105 000 

Linq Capital Sweden AB         82 429    

NTC Various Fiduciary Capacit          70 126   

Netfonds ASA, NQI          54 184   

De 10 största ägarna (Giltig per 2015-03-31)
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Insynspersoners aktieinnehav per 2015-03-31

Jon Karlung   5 414 935 st (via K.N. Telecom) och 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

Produktblad från år 2000.
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Rörelsens intäkter
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

Q1
Utfall

Koncernen
2015

Helår
Prognos

Koncernen
2014

Q1
Utfall

Resultaträkning 

Alla belopp i KSEK

140 032
484

140 516

-94 800
-6 289

-16 285

-4 936
-122 310

18 206

-39

-39

18 167

-3 942

10

14 235

1,32
10 756 513

12,9%

118 514
242

118 756

-75 249
-7 554

-14 486

-4 388
-101 677

17 079

-61

-61

17 018

-3 165

4

13 857

1,29
10 756 513

14,3%

550 000

550 000

-354 300
-38 000
-65 000

-22 000
-479 300

70 700

300

300

71 000

-15 620

0

55 380

5,15
10 756 513

12,9%
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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
Kortfristiga fordringar
Varulager
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Koncernen
2015-03-31

Utfall

Koncernen
2014-12-31

Utfall

Balansräkning 
Alla belopp i KSEK

2 431
4 618
1 309
8 358

26 722
84 570

1 995
11 800

125 087

0
0

133 445

2 035
16 665

 238
2 189

40 165
61 292

134 386

195 678

329 123

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
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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

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
2015-03-31

Koncernen
2014-12-31

Eget kapital och skulder
Alla belopp i KSEK

1 076
27

153 642

154 745

28

154 773

13 950

1 503

1 503

27 987
4 282

15 800
110 828

 
158 897 

329 123

40 000
Inga

1 076
28

139 420

140 524

37

140 561

13 950

1 778

1 778

33 200
3 222

18 332
134 546

189 300

345 589

40 000
Inga
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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

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
Q1

Utfall

2014
Q1

Utfall

Kassaflödesanalys
Alla belopp i KSEK

18 167
4 914

-2 882

20 199

-1 462
46 907

-31 463

34 181

-4 697
-7 215

0

-11 912

- 275
0
0

- 275

21 994

112 405
-13

134 386

17 018
4 388

-1 948

19 458

129
3 855
8 711

32 153

0
-7 538

0

-7 538

0
0
0

0

24 615

99 196
97

123 908
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Omsättning, KSEK
Resultat före skatt, KSEK
Resultat efter skatt, KSEK
Rörelseresultat (EBIT), KSEK
EBITDA, KSEK
Nettomarginal (%)
EBIT-marginal (%)
EBITDA-marginal (%)
Soliditet (%)
Eget kapital, KSEK
Antal anställda, (st)
Periodens kassaflöde, KSEK

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

2015
Q1

Utfall

2014
Q1

Utfall

Nyckeltal
Alla belopp i KSEK

140 516
18 167
14 235
18 206
23 142
12,9%
13,0%
16,5%
47,0%

154 745
122

21 994

10 756 513
1,69

14,39

118 756
17 018
13 857
17 079
21 467
14,3%
14,4%
18,1%
45,0%

122 405
105

24 615

10 756 513
1,58

11,38
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Granskning
Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer KPMG.

Bahnhof AB
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Tel. +46 (0)10 510 00 00
www.bahnhof.se

Rapportkalender 2015 
Årsstämma    19 maj

Avstämningsdag för utdelning  22 maj

Kvartalsrapport 2    27 augusti

Kvartalsrapport 3    27 oktober

Bokslutskommuniké 2015   23 februari 2016


