Omsättning: 119 Mkr
Vinst 17 Mkr: +30,6 %
(jämfört Q1 2013)
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Omslagsbild: Bahnhofs nya datahall Lajka i Kista.

Kvartalet i sammandrag

•
•
•
•

Omsättningen uppgick till: 118,8 Mkr
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till: 17,1 Mkr
Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 21,5 Mkr
Resultat efter skatt uppgick till: 13,9 Mkr

Alla siffror i denna rapport avser koncernen, och är i sin helhet
exklusive interna transaktioner.

Verksamhetsårets första kvartal har ofta varit svagare än de följande kvartalen. Det är därför glädjande att Bahnhof redan nu når den
näst högsta omsättningen någonsin. Vi stärker kassan ytterligare och
koncernen har en rekordhög soliditet.
Perioden präglas särskilt av ett stort intag av nya
kunder på framför allt nätsidan (bredband till företag och privatpersoner). Leveranser av dessa
förbindelser sker kontinuerligt, och kommer att
påverka kommande kvartal i positiv riktning.
På datahallssidan tar försäljningen fart mot
slutet av kvartalet. I mars tecknade vi till exempel avtal med en global prestigekund som
”Ebay” (avseende deras utvecklingsmiljö).
Våra molnbaserade VPS-servrar, och tjänsten
virtuellt datacenter, är också en naturlig inkörsport för större affärer.
Privatsidan visar för perioden starka siffror
med totalt 5077 nya nettokunder. Kundintaget
sker helt organiskt, och med stor spridning i
olika stadsnät.
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Under kvartalet har integritets- och yttrandefrihetsfrågor tagit stor plats i samhällsdebatten.
Många uppskattar vår hållning i dessa frågor, som
också är en naturlig del av Bahnhofs CSR-profil.
Den finansiella situationen är god. Bahnhofs
likvida medel är vid periodens slut 124 Mkr
(exklusive en outnyttjad checkkredit på ytterligare 10 Mkr). Soliditeten når rekordnivån 45
procent.
Hög likviditet medger handlingsutrymme. Under
de kommande kvartalen avser vi att öka våra investeringar. Det handlar om uppgraderingar av
nät- och telefoniplattformar, samt investeringar i
datahallarna. Bahnhof kommer också satsa på att
stärka försäljningsorganisationen, med nya säljare och tätare kontakter med återförsäljare och
partners.
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Prognos – år 2014
Vision och långtidsprognos:
Bahnhofs prognos för 2014 är ett rörelseresultat
(EBIT) på 70 Mkr, med en omsättning på 525 Mkr
för helåret.
Bahnhof är en utmanare till de största telekomjättarna. Bahnhof bygger egen infrastruktur, men
samarbetar 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.
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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 om fem år är att omsätta en miljard kronor med en rörelsemarginal
på 12 procent. Tillväxten kommer i allt väsentligt
vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer, eller etablering på nya affärsområden,
som kan ge ytterligare positiva effekter.
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Företagsmarknad
Företagsaffären svarar för 54,6 Mkr av Bahnhofs omsättning under det första kvartalet.
Kundintaget är särskilt stort på nätsidan
(bredband till företag). Men vi ser även ett förnyat och växande intresse för våra tjänster i
datahallarna.
Bahnhof har nu fyra stycken datahallar i Stockholm (varav tre i innerstaden). Vi är därmed den
största co-location och hostingleverantören i centrala huvudstaden, vilket ger affärsmässiga och
tekniska fördelar.
Bahnhofs hallar är operatörsneutrala och tillåter stor flexibilitet för våra kunder. Det är ingen
slump att media, finans- och bankföretag ofta
väljer Bahnhof som teknikpartner för co-location
och molntjänster. Vi erbjuder såväl hög säkerhet
som maximal prestanda.
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Datahallen i Kista –döpt till ”Lajka” - är färdigställd och ett självklart val för många företag
som behöver en stabil driftmiljö, med närheten till IT klustret i Kista Science City.
I Malmö är uppförandet av datahallen ”Sparven”
inne i ett intensivt skede. Anläggningen uppförs
i en skyddsklassad tidigare AXE-station. Lokaliseringen har tekniska fördelar. Bahnhof blir i praktiken spindeln i nätet med stor tillgång till redundanta förbindelser.
Det är svårt att tänka sig en bättre plats för
co-location i Skåne - dessutom på bekvämt promenadavstånd i city. Det uppskattar kunder,
konsultbolag och partners.

5

VPS tjänster och virtuellt datacenter är en naturlig del av produktportföljen. Det är möjligt att helt
virtuellt skapa ett eget datacenter både avseende
nät, system och lagring, där stora tekniska resurser på ett flexibelt och sömlöst sätt kan allokeras
allt efter behov.

Många uppskattar också märkningen ”Based in
Sweden”, där molnbaserade lösningar garanterat finns i Sverige.

För de kunder som önskar så paketerar vi våra
tjänster med ”managed service”, som innebär
att vi tar ett utökat driftansvar. Det är en kostnadseffektiv hybridlösning som ger kunden
möjlighet att kunna koncentrera sig på sina
applikationer - utan att oroa sig för driften.

Bahnhof avser att uppföra en stordatahall med central placering i Stockholm. Projektet drivs inom ramen för bolaget
”Elementica AB” (f.d. Modular Data Centers Stockholm AB).
Vi kan för närvarande inte komma med fler detaljer än
vad som är känt sen tidigare. Men den som är intresserad
av att delta i framtida investeringar och planer inom ramen för detta kan anmäla sig på finans@bahnhof.net.
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Privatmarknad
Antalet hushåll i öppna stadsnät med bredband
från Bahnhof är den sista mars 130 318. Det är en
ökning med 5077 nya nettokunder på tre månader. All tillväxt sker organiskt, och kunderna har i
princip enbart höghastighetstjänster (LAN).
Bahnhof står för spetsteknik och höga hastigheter – men vi profilerar oss även med en engagerad
hållning i olika frågor som handlar om den personliga integriteten.
Vi ser nu över organisationen för kundtjänst.
Syftet är att öka tillgänglighet och service för
våra kunder.
Arbetet är en del i det strukturprogram vi genomför i samband med en konsolidering av Bahnhof
koncernens olika bolag, där vi kommer att minska
både direkta och indirekta kostnader.

OpenGiga®
Under våren 2014 har ett antal bostadsrättsföreningar tecknat avtal med Bahnhof om bredbandsanslutningar. Tjänsten paketeras med telefoni och
TV. OpenGiga är ett inregistrerat varumärke. Det
här är Bahnhofs premiumtjänst för de bostadsrättsföreningar som önskar snabba förbindelser
till ett konkurrenskraftigt pris.
Bahnhof - snabbast i öppna stadsnät
Den 8:e april publicerade .SE (stiftelsen för internetinfrastruktur) en större oberoende rapport om
hastigheterna i näten. Materialet bygger på mätningar under de senaste sex åren.
Rapporten slår fast vad hastigheterna blir när
kunderna faktiskt testar själva – och inte vad operatörerna påstår i egna diagram. Facit visar att
Bahnhof är överlägset snabbast på nedladdning i
öppna stadsnät via fiber. Bahnhof är även snabbast på anslutningar i kopparnätet.

Bahnhof har snabbast nedladdning i öppna
stadsnät via fiber, är snabbast på ADSL-tjänster
i kopparnätet, och ligger i toppskiktet även för
rena fiberanslutningar.
Källa: .SE-stiftelsens rapport Surfhastighet i Sverige 2008–2013.
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VD har ordet
Jag tänker utveckla två citat, varav det andra är
ett slag under bältet, om än med glimten i ögat.
Det första är mer allvarligt och hämtat ur en debattartikel som publicerades i Expressen den 10
april. Bakom artikeln står advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Ramberg:
”Regeringen borde göra som Bahnhof”.

Vi får till skillnad mot dessa konkurrenter toppresultat. Bahnhof är idag en av Sveriges vassaste
bredbandsleverantörer. Det är förstås roligt att så
klart distansera sig både från större och mindre
spelare.

Det handlar förstås om den uppmärksammade
domen i EU domstolen, som i praktiken slår undan benen för datalagringsdirektivet såsom det är
tillämpat i Sverige.

Bahnhof har spetskompetens, och vi förenar det
med en stabil och pålitlig infrastruktur. Dessutom har vi, för att använda ett nyord av riskkapitalstyrda EQT, den högsta ”granulariteten”. Det
innebär att vi är finmaskiga. Bahnhof når nu fler
kunder i öppna stadsnät än någon annan operatör
i Sverige.

Sedan den 8 april har Bahnhof – till följd av domen
- upphört med all datalagring av våra kunders
trafik. Många människor uppskattar vår hållning.
Bahnhofs ställningstagande, mot urskillningslös
massövervakning, är heller inte en påklistrad attityd.

Det ger positiv effekt på försäljningen. På tre månader slår vi också rekord i antalet tecknade nya
kontrakt. Det här kommer få positiva ekonomiska
effekter under kommande kvartal. Det som framför allt är glädjande är att det nu återigen ser ut att
lossna ordentligt på datahallsidan.

Det andra citatet är ett rent tjuvnyp.

Bahnhof – steget före!

Det handlar om verkligheten bakom fluffiga reklamslogans om höga hastigheter i nätet. Citatet
är hämtat från sidan 33 i .SE-stiftelsen oberoende
rapport om uppmätt hastighet:
”Medelhastigheten för fiber via TeliaSonera,
Alltele, Bredband2 och Com Hem har legat under genomsnittet under årens lopp.”

Stockholm 2014-04-28
Jon Karlung, VD
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Finansiell situation
Investeringar under första kvartalet:
Bahnhof har under det första kvartalet 2014 investerat sammanlagt 7,5 Mkr. Investeringarna avser fysisk infrastruktur och är genomförda med
egna medel från den löpande verksamheten.
Kassaflöde och finansiell situation:
Periodens kassaflöde är plus 24,6 Mkr för det
första kvartalet 2014. Den sista mars 2014 är
likvida medel i Bahnhof 123,9 Mkr (exklusive en
outnyttjad checkkredit på ytterligare 10 Mkr).
Krediter från kreditinstitut uppgår den sista mars
till totalt 0 kronor.
Avskrivningar:
Avskrivningar sker löpande enligt traditionella
och helt linjära redovisningsprinciper. Den sista
mars 2014 är immateriella anläggningstillgångar
i Bahnhof koncernen totalt 5,3 Mkr (varav 3,6 Mkr
goodwill).
Utdelning:
Bahnhof har lämnat utdelning varje år sedan
introduktionen på Aktietorget i december år 2007.
Vi 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.
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Årets föreslagna utdelning är 2,75 kr per aktie.
Utdelningsnivån fastställs på årsstämman den 20
maj 2014. Avstämningsdag för utdelning är 23 maj
2014.
Finans- och marknadstjänster:
Bahnhof är för närvarande inte kund hos något
av de svenska eller utländska bolag som säljer betalda analyser och finansinformation. Om sådana
företag vill göra branschjämförelser, så finns information enkelt tillgänglig.
Koncern och redovisningsprinciper:
Bahnhof tillämpar Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd som redovisningsprinciper och redovisningen kommer under
året att anpassas till K3 regelverket. Moderbolag i
Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519-9493, och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har två svenska dotterbolag vilka är Bahnhof Service AB (556824-1995)
och Elementica AB (556715-9495). Bahnhof AB har
även ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett
norskt dotterbolag 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).
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Resultaträkning
Alla belopp i KSEK
Koncernen
2014
Q1
Utfall

Koncernen
2013
Q1
Utfall

Koncernen
2014
Helår
Prognos

118 514
242
118 756

106 079
1 350
107 429

525 000

-75 249
-7 554
-14 486

-68 881
-8 038
-12 772

-330 750
-43 875
-60 375

-4 388
-101 677

-4 354
-94 045

-20 000
-455 000

17 079

13 384

70 000

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader/intäkter och liknande
resultatposter

-61

-349

1 000

Summa resultat från finansiella
poster

-61

-349

1 000

Resultat före skatt

17 018

13 035

71 000

Aktuell skatt
Skatt, uppskjuten

-3 165

-2487

-15 620

Minoritetsandel
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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

Periodens/Årets resultat
Resultat per aktie efter skatt, SEK
Antal aktier
Vinstmarginal (Resultat före skatt)
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525 000

0

13 857

10 548

55 380

1,29
10 756 513
14,3%

1,01
10 444 513
12,1%

5,15
10 756 513
13,5%
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Balansräkning
Alla belopp i KSEK

Koncernen
2014-03-31
Utfall

Koncernen
2013-12-31
Utfall

1 726
3 553
5 279

2 002
4 114
6 116

11 237
52 273
4 653
26 593
94 756

10 395
51 433
5 317
23 624
90 769

154
154

154
154

100 189

97 039

312
17 887
238
605
28 647
47 689

441
23 367
238
671
26 956
51 673

Kassa och bank

123 908

99 196

Summa omsättningstillgångar

171 597

150 869

Summa tillgångar

271 786

247 908

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
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
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Eget kapital och skulder
Alla belopp i KSEK

Koncernen
2014-03-31
Utfall

Koncernen
2013-12-31
Utfall

1 076
30 962

1 076
30 962

76 510
13 857

24 527
51 886

122 405

108 451

7

11

9 557

9 557

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0
21 813
4 728
9 675
103 601

0
26 316
3 511
11 203
88 859

Summa kortfristiga skulder

139 817

129 889

Summa eget kapital och skulder

271 786

247 908

40 000
Inga

40 000
Inga

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Övrigt bundet kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Avsättning för uppskjuten skatt

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödeanalys
Alla belopp i KSEK

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 rörelse kapitalet

2014
Q1
Utfall
17 018
4 388
-1 948

2013
Q1
Utfall
13 035
4 354
-1 997

19 458

15 392

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

129
3 855
8 711

-77
3 526
-1 330

Kassaflöde från den löpande verksamheten

32 153

17 511

Investeringsverksamheten
Förändring materiella anläggningstillgångar
Förändring finansiella anläggningstillgångar

-7 538
0

-4 235
-32

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-7 538

-4 267

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amorteringar
Utdelning
Förändring långfristiga skulder

0
0
0
0

0
-2 592
0
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

-2 592

24 615

10 652

99 196
97
123 908

59 380
95
70 127

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens/verksamhetsårets början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Nyckeltal
Alla belopp i KSEK

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
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2014
Q1
118756
17018
13857
17079
21467
14,3%
14,4%
18,1%
45,0%
122405
105
24615

2013
Q1
107429
13035
10548
13384
17738
12,1%
12,5%
16,5%
33,2%
73885
100
10652

10756513
1,58
11,38

10444513
1,25
7,07
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Rapportkalender 2014
Årsstämma					20 maj
Avstämningsdag för utdelning			

23 maj

Kvartalsrapport 2				26 augusti
Kvartalsrapport 3				28 oktober
Bokslutskommuniké 2014			

Granskning

25 februari 2015

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

Bahnhof AB
Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm
Tel. +46 (0)10 510 00 00
www.bahnhof.se
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