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Omslagsbild: Datahallen Sparven i centrala Malmö.

Kvartalet i sammandrag

•
•
•
•

Omsättningen uppgick till: 135,4 Mkr
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till: 20,1 Mkr
Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 24,6 Mkr
Resultat efter skatt uppgick till: 15,7 Mkr

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

Det tredje kvartalet år 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. Omsättning,
resultat och kundtillväxt utvecklar sig på ett mycket positivt sätt. Koncernen har nu med
råge passerat en halv miljard kronor på rullande basis i årsomsättning. Vi gör det dessutom med ett resultat som är ett styrkebesked; Bahnhof når drygt 20 Mkr i EBIT för första
gången under ett enskilt kvartal.

Perioden präglas av vad som måste kallas en
explosiv kundtillväxt. På ett enda kvartal växer
privatmarknaden med 7 397 nya hushåll (siffrorna
avser nettoökning av tjänsten bredband via fiber).
Tillväxten är organisk och bygger på kunder som
själva valt oss.
På företagssidan fortsätter den positiva trenden med
ett stort antal nya kunder. Totalt tecknar vi 527 nya
företagsavtal under det tredje kvartalet. Det är en
ökning av antalet nya företagsavtal med 57 procent
jämfört med det tredje kvartalet 2013 (336 avtal).
Det handlar i första hand om kostnadseffektiva anslutningar till kontor med bredband och telefoni - men
också om mycket specialiserade nättjänster där pålitlighet, säkerhet och prestanda fäller avgörandet.
I datahallarna har vi under perioden tecknat
större affärer med kunder, som kommer att driftsättas under kommande kvartal. Mot bakgrund av
god orderingång har vi tidigarelagt utbyggnaden
av anläggningen Thule i Stockholm City.

Bahnhofs styrka är kombinationen nättjänster och
datahallar. Vi har ett helhetsperspektiv som ger våra
kunder stora tekniska fördelar. Vi satsar på att tillgodose extrema säkerhetskrav från till exempel
banker, försäkringsbolag och medieföretag.
Bahnhof bygger metodiskt ut infrastrukturen för
samtliga affärsområden, vilket ger oss ett momentum för en kontinuerlig tillväxt. Vi har fördubblat
kapaciteten i våglängdsnätet, satsat på mobila
lösningar till företagstelefoni, lanserat virtuella
datacenter, utökat managerade driftlösningar och
gjort investeringar i datahallar.
Den finansiella situationen är synnerligen god. Kassan
förstärks med ytterligare 6,5 Mkr, trots att koncernen
under samma period genomför investeringar i infrastruktur på drygt 10 Mkr. Bahnhofs likvida medel är
den sista september 114,4 Mkr. Bahnhof har heller
inga skulder gentemot kreditinstitut.

I september invigdes datahallen Sparven i centrala
Malmö. De tekniska förutsättningarna för co-location
i anläggningen är exceptionellt goda, eftersom vi har
valt den plats i Sydsverige som är regionens bästa ur
ett nätperspektiv.
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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. Med endast ett kvartal kvar av 2014
ser vi ut att på ett betryggande sätt uppnå prognosen från årets början, sannolikt med någon positiv
avvikelse. I bokslutskommunikén den 25 februari,
kommer vi att återkomma med en ny prognos för
helåret 2015.
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.

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
att 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.

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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Företagsmarknad
Företagsaffären svarar för 56,2 Mkr av Bahnhofs
omsättning under det tredje kvartalet. Antalet
nättjänster ökar, och vi gör fortsatta inbrytningar
i många stadsnät runt om i Sverige. Det är framför allt kostnadseffektiva kontors- och företagslösningar för bredband och telefoni som står för
den stora volymen i tillväxten.
Vi väljer nu att koncentrera våra insatser på de
betydligt tyngre tekniska tjänster vi kan erbjuda.
Här har vi en infrastruktur som gör det möjligt att
genomföra stora offensiva satsningar. Tre områden
på företagsmarknaden (utöver rena nättjänster) är
särskilt prioriterade inför 2015.
1.) Datahallar
Bahnhof tar nu ett systemmässigt helhetsgrepp,
genom att paketera fysisk co-location med skräddarsydda nättjänster. Vår tyngd som nätoperatör gör det
möjligt att erbjuda en rad specialiserade lösningar
som till exempel säkra punkt till punkt förbindelser
mellan datahallar (där vi även kan spegla information mellan anläggningarna). Säkerhet och fysisk
lokalisering i Sverige är avgörande.
2.) Managed service och molnbaserade tjänster
Managed service innebär att vi driftar kundernas
system i datahallarna även ur ett mjukvaruperspektiv. Fördelen för kunderna är att de kan koncentrera
sig på sin egen affär, istället för traditionell IT-drift.
Det nya molnbaserade affärsområdet virtuellt datacenter och VPS (virtuell server) växer nu kraftigt. Vi
satsar här också på den globala marknaden. Bahnhofs varumärke, som försvarare av kunddata, ger
tyngd även internationellt.
3.) Företagstelefoni
Nu storsatsar vi på företagstelefoni. Under det fjärde
kvartalet kommer vi bland annat att lansera MEXtelefoni som en naturlig del av tjänsteplattformen.
Det gör att samma funktioner som tidigare enbart
varit tillgängliga för fast telefoni – nu fullt ut är
tillgängliga för mobiltelefoni. Vår telefoni sätter
kunden i centrum, med ett perspektiv som bygger
på användarvänlighet och kostnadseffektivitet.
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Miljö:
Bahnhof har marknadens i särklass mest miljövänliga datahallar. Bakgrunden är att vi återvinner all överskottsenergi
och värmer upp ett stort antal bostäder. Skillnaden mot anläggningar med så kallad frikyla, är att Bahnhof inte vädrar
ut överskottsenergin i atomsfären. En hörnsten är förstås
också att maskinerna drivs av förnyelsebara energislag.
Elementica:
Elementica är en planerad internationell stordatahall i Stockholm. Projektet ligger utanför Bahnhofs ordinarie verksamhet, och drivs i samarbete med energibolag. Som med alla
större projekt i tättbebyggt område tar planeringen lång tid,
och vi har i dagsläget ingen ny information. Förhandlingar
pågår under senhösten 2014 med bland annat Stockholms
stad.
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Bahnhof som global nätoperatör
Bahnhof hade den 16 oktober 2014 plats 104 på
världsrankningen över globala internetoperatörer. Vi har under flera år behållit ställningarna, och faktiskt förbättrat våra positioner. Det är
amerikanska Dynamic Network Services Inc. (f.d.
Renesys.COM) som ligger bakom mätningarna.
För den mer tekniskt oinvigde kan mätningen jämföras med ett slags global ”bredbandskollen”, fast för
nätoperatörer. Bahnhof distanserar sig kraftigt både
från mindre och större svenska konkurrenter.
Under det tredje kvartalet har vi förbättrat vår
internationella IP-kapacitet genom att bygga
redundant anslutning till knutpunkten i London.
Bakgrunden är att förbättra såväl teknisk pålitlighet, som att vi nu har internationella kunder som
önskar skyddad privat trafik till viktiga knutpunkter.
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Bahnhof är sedan tidigare anslutna till alla stora Europeiska knutpunkter, och vi har internationellt trafikutbyte med operatörer i Asien och Amerika. I Sverige
har vi under det andra kvartalet fördubblat kapaciteten i våglängdsnätet, samt under det tredje kvartalet
gjort en regional satsning genom att förstärka knutpunkten i Sundsvall med Ciscos ASR 9000 router.

Världsranking för några nätoperatörer
Plats
Plats
Plats
Plats
Plats

104
251
484
1 502
1 652

Bahnhof
Comhem
IP Only
Bredband 2
Alltele

7

Annons i Ny Teknik

Delårsrapport 3, 2014

Privatmarknad
Det tredje kvartalet 2014 präglas av en kundtillväxt på privatmarknaden som saknar motstycke.
Antalet hushåll i öppna stadsnät, som har bredband (fiber) från Bahnhof, växer helt organiskt
med 7 397 till totalt 141 773 den sista september.

Bahnhof är den största operatören i öppna stadsnät
och vi växer kontinuerligt, så att vi får en större räckvidd och kan nå fler slutkunder än tidigare. Bahnhof
bygger här allianser med olika nätägare, där vi ser
samarbete som en mycket naturlig del av vår affär.

Den kraftiga tillväxten på privatsidan beror på flera
faktorer. Ett viktigt skäl är sannolikt att Bahnhof är
synligt i debatten. Bahnhof tar upp kampen i frågor
som är angelägna för många människor. Det ger
också avtryck i sociala medier, där det stora flertalet
är positiva till vårt engagemang i kampen mot övervakningssamhället.

Bahnhof har också tagit fram systemet OpenGiga
som riktar sig både till större fastighetsbestånd (även
bostadsrättsföreningar) och lokala stadsnät som
själva vill ha bättre ekonomi och kontroll på sitt nät.
Under det tredje kvartalet har till exempel Avesta
kommun fullt ut driftsatts med OpenGiga. Flera nät
(såväl privata som offentliga) kommer att anslutas.
OpenGiga sänker kostnaderna och höjer hastigheten
i näten.

Bahnhof driver en linje som nu även är EU:s
officiella hållning, fastslagen i Europadomstolen
den 8 april i år; lagring av trafikdata och därmed
sammanhängande övervakning är inte tillåten –
om det inte finns brottsmisstankar.

Delårsrapport 3, 2014
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Senaste året har Bahnhofs följare på Facebook ökat från 700 till 2 500, trots att vi
aldrig anordnar tävlingar eller köper oss synlighet. Våra bästa ambassadörer är
våra kunder!
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VD har ordet
Varje vardag växer Bahnhofs kundstock med 125
nya kunder.
Det är visserligen färre än den Stora Telejätten, som
enligt officiell rapportering (fastnät bredband, Q3,
2014) växte med 200 kunder om dagen i Sverige.
Men i relation till vår storlek så utklassar vi jätten –
och andra konkurrenter.
Vad ligger bakom Bahnhof effekten?
En pusselbit är förstås att vi på riktigt engagerar oss i
frågor som betyder mycket för oss och våra användare; frihet på nätet, yttrandefrihet, och kamp mot den
massövervakning som sker utan att det finns brottsmisstankar. Vi försvarar postens rätt att vara just
post – och inte polis.
Men hemligheten bakom Bahnhof-effekten är inte
bara detta. Jag tror att vi befinner oss i en brytpunkt. Vi har uppnått en kritisk massa. Bahnhof
finns nu i så många nät att vi med ens har blivit
valbara för en bredare allmänhet. Där det tidigare inte gått att få Bahnhof (även om man ville
beställa fiber), är vi nu ett alternativ för både
företag och hushåll.
Bahnhof är ett profilstarkt namn som folk känner
igen, och det får nu ett stort genomslag på marknaden. Det är som att dammluckorna har öppnats i
positiv mening. Jag kan se det även i de inledande
siffrorna för oktober, som visar på fortsatt stort
intresse från allmänheten.
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Det är också roligt att konstatera att vi återigen får
topplacering i rankinglistor om populära arbetsgivare för högskolestudenter och unga professionella
yrkesverksamma (senast i den mätning som publicerades i oktober).
Det finns en starkt lyskraft i att ta ställning, och
att odla en kreativ och nytänkande miljö. Bahnhof
är en plantskola för talangfulla och engagerade
medarbetare. Den som vill erbjuda innovativa
lösningar behöver också vara innovativ själv.
På företagssidan kraftsamlar vi nu för att ta täten
som den mest drivande operatören – både i våra
datahallar och genom de nät- och telefonitjänster
som allt fler upptäcker fördelarna med.
Bahnhof är i dagsläget rankad som nummer 104
av de operatörer som har bäst trafikutbyte (det
som i branschen kallas ”peering”) i världen.
Bahnhof är också ett av de företag i Sverige som
har störst kompetens på olika specialiserade nättjänster.
Det är därför ingen slump att vi på allvar attraherar
större företag och organisationer. Att välja Bahnhof
som operatör är kort sagt en kvalitetsfråga. Vi har
under september tecknat avtal med storkunder där
driftsäkerhet och nätkapacitet i våra datahallar fällt
avgörandet. Vilka? Här får jag hänvisa till vår devis:
”- Bahnhof - internet med sekretess!”

Stockholm 2014-10-21
Jon Karlung, VD
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Finansiell situation
Investeringar under tredje kvartalet:
Bahnhof har under det tredje kvartalet 2014 investerat sammanlagt 10,1 Mkr. Investeringarna avser
teknisk infrastruktur och är genomförda med egna
medel från den löpande verksamheten.
Kassaflöde och finansiell situation:
Periodens kassaflöde är plus 6,5 Mkr för det tredje
kvartalet 2014. Den sista september 2014 är likvida
medel i Bahnhof 114,4 Mkr. Krediter från kreditinstitut uppgår den sista september till totalt 0 kronor.
Avskrivningar:
Avskrivningar sker löpande enligt traditionella
och helt linjära redovisningsprinciper. Den sista
september 2014 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhof koncernen totalt 3,6 Mkr (varav
2,4 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.

Finans- och marknadstjänster:
Bahnhof är inte kund hos något av de svenska eller
utländska bolag som säljer så kallad opartisk finansreklam och analyser. Bahnhof är noterat på Aktietorget och har för närvarande inga planer på att
byta marknadsplats.
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 (5568241995) 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 AB
som ägs till 80 procent av Bahnhof (och till 20 procent
av KN Telecom AB).

De 10 största ägarna
Giltig per 140930
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Namn						

Antal

KN Telecom AB				

5 414 935

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

879 456

Öresund Investment AB			

482 400

Nordnet Pensionsförsäkring AB		

332 484

Jonas Bonde					

145 700

Didner & Gerge Small and Microcap

134 500

Linq Capital Sweden				

100 053

Fredrik Palmstierna				

93 618

NTC Various Fiduciary Capacit		

78 314

Ancoria Insurance Public Ltd.		

49 400
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Resultaträkning
Alla belopp i KSEK
Koncernen
2014
Q3
Utfall

Koncernen
2014
Totalt
Utfall

Koncernen
2013
Totalt
Utfall

Koncernen
2014
Helår
Prognos

135 037
366
135 403

378 127
1 583
379 710

329 296
5 976
335 272

525 000

-89 283
-8 713
-12 767

-244 804
-24 031
-42 298

-208 815
-28 640
-35 574

-330 750
-43 875
-60 375

-4 532
-115 295

-13 409
-324 542

-13 144
-286 173

-20 000
-455 000

20 108

55 168

49 099

70 000

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader/intäkter och liknande
resultatposter

-3

-3

-800

1 000

Summa resultat från finansiella
poster

-3

-3

-800

1 000

Resultat före skatt

20 105

55 165

48 299

71 000

Aktuell skatt
Skatt, uppskjuten

-4 391

-11 899

-9 457

-15 620

Minoritetsandel

3

8

10

0

15 717

43 274

38 852

55 380

1,46
10 756 513
14,8%

4,02
10 756 513
14,5%

3,72
10 444 513
14,4%

5,15
10 756 513
13,5%

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
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Balansräkning
Alla belopp i KSEK

Koncernen
2014-09-30
Utfall

Koncernen
2013-12-31
Utfall

1 173
2 431
3 604

2 002
4 114
6 116

14 324
46 132
3 354
45 550
109 360

10 395
51 433
5 317
23 624
90 769

0
0

154
154

112 964

97 039

653
18 520
238
2 217
30 830
52 458

441
23 367
238
671
26 956
51 673

Kassa och bank

114 362

99 196

Summa omsättningstillgångar

166 820

150 869

Summa tillgångar

279 784

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
2014-09-30
Utfall

Koncernen
2013-12-31
Utfall

1 076
30 962

1 076
30 962

46 915
43 274

24 527
51 886

122 227

108 451

3

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
23 479
6 148
11 750
106 620

0
26 316
3 511
11 203
88 859

Summa kortfristiga skulder

147 997

129 889

Summa eget kapital och skulder

279 784

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
Q3
Utfall
20 105
4 532
-3 763

2014
Totalt
Utfall
55 165
13 409
-9 262

2013
Totalt
Utfall
48 299
13 144
-7 376

20 874

59 312

54 067

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

129
1 583
-6 175

-212
-573
15 471

-679
16 145
541

Kassaflöde från den löpande verksamheten

16 411

73 998

70 074

Investeringsverksamheten
Förändring materiella anläggningstillgångar
Förändring finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av verksamheter

-10 067
154

-29 488
154

-13 199
-32
140

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-9 913

-29 334

-13 091

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amorteringar
Utdelning
Förändring långfristiga skulder

0
0
0
0

0
0
-29 580
0

0
-26 245
-15 667
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

-29 580

-41 912

6 498

15 084

15 071

107 948
-84
114 362

99 196
82
114 362

59 380
-123
74 328

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
Q3
135 403
20 105
15 717
20 108
24 640
14,8%
14,9%
18,2%

6 498

10 756 513
1,87

2014
Totalt
379 710
55 165
43 274
55 168
68 577
14,5%
14,5%
18,1%
43,7%
122 227
109
15 084

2013
Totalt
335 272
48 299
38 852
49 099
62 243
14,4%
14,6%
18,6%
39,8%
86 304
103
15 071

10 756 513
5,13
11,36

10 444 513
4,62
8,26

18

Rapportkalender 2014
Bokslutskommuniké för 2014
25 februari 2015

		

(Rapportkalender för 2015 och prognos kommer
att anges i kommunikén.)

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

Huvudkontor
Postadress:
Bahnhof AB
Box 7702, 103 95 Stockholm
Besöksadress:
Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm
Telefon: +46 (0)10 510 00 00
E-post: info@bahnhof.net
www.bahnhof.se
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