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TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

• Omsättningen uppgick till 173 MSEK (135,4 MSEK).

• Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29 MSEK (24,6 MSEK).

• Resultatet (EBIT) uppgick till 21,2 MSEK (20,1 MSEK).

• Resultat efter skatt uppgick till 16,1 MSEK (15,7 MSEK).

      Siffror inom parentes avser kvartal 3, år 2014.

Det tredje kvartalet når omsättningen en ny rekordnivå på 173 MSEK. Till-
växten är rekordstor i antalet nya kunder, som på privatsidan växer organiskt 
med 9702 kunder netto. Bahnhof har därmed över 200 000 bredbandskunder 
med fiber.

I slutet av det andra kvartalet genomfördes ett 
förvärv av internet- och telekomoperatören Tyfon. 
Resultatmässigt påverkar detta vinstmarginalen 
något negativt under det tredje kvartalet. Under en 
övergångsperiod har bolagen överlappande teknik-
system och här finns också kostnader av engångs-
karaktär. Kommande kvartal kommer därmed att 
uppvisa en högre vinstmarginal.

På företagssidan fortsätter Bahnhof att rulla ut fiber 
och telekomtjänster till hundratals nya företag. 
Förutom nättjänster växer molntjänster och  
managerade tjänster i datahallarna. Bahnhof 
lockar särskilt företag och branscher som ställer 
extrema krav på datasäkerhet, där affärskritiska 
företagshemligheter kräver maximal sekretess.

Bahnhof tar under Q3 en större affär med ett 
multinationellt bolag som befinner sig på topp 
100-listan över Sveriges största företag. Affären 
handlar om att nätmässigt knyta ihop företagets 
produktionsindustri i Skåne, med avancerade 
tjänster i datahallen Sparven, belägen i det fiber-
täta telekomkvarteret i centrala Malmö.

Bahnhof har inom ramen för dotterbolaget 
Elementica nu färdigställt planen för att uppföra 
ett stort datacenter på 21 MW i direkt anslutning 
till den centrala el- och värmeinfrastrukturen i 
Stockholm.

Projektet presenteras närmare på elementica.se 
tisdagen den 4 november klockan 9.00. Den som så 
önskar kan delta i den emission som genomförs i 
dotterbolaget under november.

Bahnhofs finansiella situation är mycket god. På 
helårsbasis är kassaflödet ännu negativt (-13,9 MSEK), 
vilket beror på det andra kvartalets utbetalningar 
på 102 MSEK kontant (avseende utdelning till aktie-
ägarna samt förvärvet av Tyfon). Likvida medel är 
den sista september totalt 98,2 MSEK. 

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 3 2015
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PROGNOS – ÅR 2015

Bahnhof är en utmanare till de största telekom-
jättarna. 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. Bahnhof sätter människan i centrum. Vi 
värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt 
är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikations-
frihet och rätten till ett privatliv.

Bahnhofs långtidsprognos är att inom tre 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 affärsområden, som kan ge 
ytterligare positiva effekter.
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Styrelsens bedömning för helåret 2015 är en omsättning på 615 MSEK med 
ett rörelseresultat (EBIT) på 77 MSEK. Prognosen lämnar utrymme för att på 
ett positivt sätt kunna överträffa förväntningarna, men ska ändå ses som en 
rimlig kalkyl för helåret.

VISION OCH LÅNGTIDSPROGNOS
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FÖRETAGSMARKNAD
Totalt svarar företagsaffären för 75,9 MSEK av 
Bahnhofs omsättning under det tredje kvartalet 
2015, vilket också är ett nytt rekord. Omkring 
hälften av omsättningen härrör sig till tjänster i 
datahallar, och hälften till nätrelaterade tjänster.

Trots att perioden omfattar de normalt svagare 
sommarmånaderna är orderingången rekordstor.

Under slutet av kvartalet genomförde Bahnhof en 
förstärkning av både leverans- och säljorganisationen 
för att snabbt möta den ökande efterfrågan på bolagets 
tjänster. Det gäller såväl avancerande nättjänster 
som tjänster i datahallarna. En mer nischad och 
specialiserad säljkår ökar den redan höga service-
nivån ytterligare.

En tydlig trend är övergången från fysisk hårdvara 
till virtuella hybridmiljöer. Bahnhof kan erbjuda det 
bästa ur båda världarna. Tjänsten virtuellt datacenter 
gör det möjligt att sömlöst skala upp och ned stora 
resurser. Vi erbjuder också speglad lagring mellan 
våra olika datahallar.

Bahnhof har intensifierat marknadsföringen 
mot den internationella kundgruppen. Tjänsterna 
marknadsförs via beställningsportalen bahnhof.net.

I början av oktober kom EU-domstolen med ett 
utslag som ogiltigförklarar den så kallade ”Safe 
Harbor”-principen. Det innebär att EU inte längre 
godkänner att personuppgifter om europeiska 
medborgare lagras i amerikanska molntjänster 
(utanför EU). Det här kan få mycket stora effekter 
framöver, på ett sätt som gynnar Bahnhof. Det blir 
än viktigare för olika företag att driva IT-tjänster 
enligt principen ”Based in Sweden”, det vill säga 
att driva tjänster i datahallar på svensk mark och 
i svensk infrastruktur – inte i främmande datorer 
utomlands.
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BAHNHOF — EN GLOBAL NÄTOPERATÖR

För att säkerställa kvaliteten på bredband och nättjänster har Bahnhof valt att 
anlita amerikanska Dynamic Network Services som ett oberoende mätinstitut. 
Det handlar helt enkelt om att kvalitetssäkra våra IP-tjänster i förhållande till 
våra konkurrenter.

Världsranking nätoperatörer:
98. Bahnhof
135. Telecity (nät- och datacenter)
192. Com Hem
193. IP-Only
659. Bredband2
883. GlocalConnect (nät- och datacenter)
1170. DGC
1438. AllTele

Källa: DYN.COM (avseende global ranking 
av	ett	urval	av	nätoperatörer,	mätning	
genomförd	den	16	oktober	2015).
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PRIVATMARKNAD

Ur ett marknadsstrategiskt perspektiv har 
Bahnhof valt att satsa på själva bredbands-
tjänsterna till våra kunder (kvalitet, service 
och hastighet) snarare än att fokusera på olika 
typer av gratiserbjudanden. Bahnhof fortsätter 
att växa med rekordtakt utan att behöva pressa 
marginalerna med prisdumpningskampanjer.

BAHNHOF, BÄST I TEST – IGEN!

I mitten av oktober 2015 kom så äntligen den stora 
mätningen av hur nöjda kunder är med olika 
bredbandsoperatörer. Mätningen (nöjd kundindex 
med beteckning ”NKI SB Bredband”) är gjord på 
uppdrag av kommunikationsoperatören Zitius och 
gäller Svenska bostäder.

Den visar att Bahnhof utklassar samtliga konkurrenter. 
Mätningen omfattar elva olika bredbandsoperatörer. 
Bahnhof vinner mycket stort avseende produkt, 
prisvärdhet, nöjdhet, lojalitet och information.
Telekomnyheterna sammanfattar (20151019): 
 
”Bahnhof	har	fått	överlägset	bäst	betyg	av	kunderna 
när	det	gäller	områden	som	Nöjdhet,	Lojalitet,	
Produkt, Information och Prisvärdhet. Även när det 
gäller de två återstående mätområdena Service och 
Tillgänglighet ligger man med i toppen. Bahnhofs 
nyligen	förvärvade	dotterbolag	Tyfon	ligger	också	det	
med	i	toppen	när	det	gäller	kundnöjdheten	i	fibernätet	
hos Svenska Bostäder.”

Bahnhof har tidigare under våren 2015 även vunnit 
SVT:s stora test av olika bredbandsoperatörer (med 
96% nöjda kunder). I betygsportalen Trustpilot får 
Bahnhof också bäst betyg jämfört med konkurrenter. 

Här är ett av de senaste inläggen från oktober 2015:

”Under	mina	drygt	4	år	med	Bahnhof	som	fiber-
leverantör	har	tiden	då	tjänsten	varit	nere	drygt	
10 minuter. Billigt med tanke på hur bra allt fungerar, 
och man märker verkligen att Bahnhof anställer 
kompetent folk då deras routing ut till diverse servrar 
och datacenters runt om i Europa och världen är så 
bra som det bara går. Bandbredden man får ut är exakt 
det	man	betalar	för	och	skiftar	inte	vid	tider	på	dygnet	
då	det	är	mycket	trafik.

Efter	att	ha	spelat	Counter-strike	på	en	server	i	
Nederländerna	med	19	(NITTON)	ping	så	kände	jag	
mig	tvungen	att	köra	en	traceroute	för	att	se	hur	
många hopp min anslutning till servern tar. Det visade 
sig	att	jag	lämnade	Bahnhofs	nätinfrastruktur	en	
gång under resan och att hela vägen till Amsterdam 
är genom Bahnhof.

Testade vidare på andra servrar runt om i Europa 
och	resultatet	var	nästan	identiskt	varje	gång.	
Rekommenderar starkt om du värnar om din integritet, 
vill	stödja	ett	företag	som	står	för	ett	fritt	internet	
och	vill	ha	en	grym	tjänst	till	ett	bra	pris!” 

Källa: Trustpilot.se

TYFON

I slutet av andra kvartalet förvärvade Bahnhof 
internetoperatören Tyfon. Det har förstås påverkat 
det tredje kvartalet och nästa steg är att integrera 
infrastrukturen, så att dubbla eller onödigt höga 
kostnader kan elimineras. Frukterna av detta kommer 
att kunna skördas under kommande kvartal.

Det tredje kvartalet 2015 präglas av rekordstark tillväxt på privatmarknaden. 
Antalet hushåll i öppna stadsnät som har bredband (nästan uteslutande fiber) 
från Bahnhof, växer organiskt under perioden med 9702 kunder netto, till 
totalt 200 744 hushåll den sista september.

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 3 2015
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På begäran har vi redan sänt ut skarpa offerter till 
utländska företag (men också svenska storföretag). 
Vi har offererat ett elpris, inklusive kylning och 
andra kostnader, till kunderna på 5¢ (fem US dollar 
cent) per kWh. Det är ett marknadspris som är en 
fjärdedel av priset på andra tillgängliga alternativ i 
Sverige. I kundledet handlar detta om besparingar 
på miljontals dollar.

Det är en avgörande fördel att datahallen läggs i en 
av Europas storstäder, och inte i en perifer region. 
Stockholm växer fram som den naturliga knut-
punkten för norra Europas datatrafik med korta 
fibervägar, hög redundans och ultralåg latens. 
På köpet kan Elementica bidra till att göra 
Stockholm till världens grönaste huvudstad.

Om Facebooks datahall i Luleå (vid fullt uttagen 
effekt 80 MW) hade legat i centrala Stockholm, i 
anslutning till värmeverket i Hjorthagen, hade 
besparingen för det amerikanska bolaget varit (lågt 
räknat) 6,5 miljoner US dollar varje år.

På köpet hade Facebook sluppit vädra ut all energi 
rätt ut i atmosfären, till stor skada för klimatet. En 
vanlig spisplatta (1000W=1kW) som är påslagen 
under en timme förbrukar en kilowattimme 
(1kW*1h=1kWh ). Facebook vädrar ut värme i luften 
motsvarande effekten av åttiotusen spisplattor i 
timmen.

En hävstång gentemot den internationella mark-
naden är regeringens utredares förslag om ändrad 
skattelagstiftningen för datahallar. Om förslaget 
klubbas igenom blir det äntligen möjligt att 
konkurrera med nordiska grannländer på lika 
villkor (Microsoft och Google har tidigare valt 
Finland, just på grund av förmånligare skatte-
villkor än i Sverige).

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 3 2015

ELEMENTICA

Bahnhofs dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB, har 
nu färdiga affärsmässiga förutsättningar för etablering av ett stort datacenter i 
Stockholms innerstad – i Hjorthagen i anslutning till det nya värmeverket. 
Rättigheter, affärsplan och grundläggande konstruktionsritningar är framtagna. 
Tekniken är testad i Bahnhofs övriga anläggningar sedan flera år tillbaka. 
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INVESTERING OCH EMISSION

Bahnhof offentliggör ett memorandum för 
Elementica tisdagen den 4 november klockan 
9.00. Innebörden är att Bahnhof genomför 
en nyemission i dotterbolaget Elementica 
Data Center Construction AB (Publ) med 
org. nr. 556715-9495.

SYFTE MED EMISSIONEN:

Syftet med emissionen är att göra det möjligt att 
snabbt realisera datahallen, genom en större och 
effektivare organisation för att driva försäljnings-
processen. Förutsättningen för att lyckas är 
att projektet kan drivas som en fristående del 
av Bahnhof-koncernen, med en egen stark 
organisation. Det handlar om att bearbeta den 
internationella marknaden.

Kapitalanskaffningen syftar således till att 
skapa ett tillräckligt kundunderlag för att 
realisera projektet. I en senare fas kommer 
bygget av anläggningen att genomföras med 
främst banklån. Den totala investeringen, fullt 
utbyggd, handlar om 750 MSEK.

Den som önskar bli ägare i Elementica kan teckna 
sig på elementica.se från och med tisdagen den 
4 november klockan 9.00. Alla villkor för 
emissionen kommer att anges i memorandumet.

Aktierna erbjuds med företrädesrätt enligt 
principen först till kvarn för aktieägare i 
Bahnhof, samt för övriga i mån av tillgång. 
Bolaget kommer initialt inte att börsnoteras, 
men det är styrelsens amibition att organisera 
handel med aktier vid lämplig tidpunkt.

Norra Djurgårdstaden
 

Elementica

Totalt planera
s för 12 000 

nya bostäder 
och 

35 000 nya ar
betsplatser so

m ska kombineras 

med en modern hamn och annan s
trategisk 

infrastruktur. 

Fd. gasverkso
mråde 

Fortum Värtaverket

SÖDRA DJURGÅRDEN

CITY

ÖSTERMALM

GAMLA STAN

HJORTHAGEN

LIDINGÖ

FRIHAMNEN 

VÄRTAHAMNEN  

Översikt Stockholm

Starkströmmen	1.	Midskogsgränd	11/13	i	Stockholms	innerstad.
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VD KOMMENTERAR

Bahnhof växer med 9702 privatkunder 
netto under det tredje kvartalet. Det är 
den högsta kundtillströmningen i bolagets 

historia. Tillväxten sker helt organiskt, och inne-
fattar inte förvärv eller kollektivanslutningar.

Någon skulle kunna påstå att orsaken är en ovanligt 
kall och regnig sommar, och att folk inte hade annat 
för sig än att beställa mycket bredband av Bahnhof. 
Men det tror inte jag.

Någon annan skulle kunna påstå att vi, i likhet med 
konkurrenter i branschen, dopat oss till tillväxt med 
gratiserbjudanden och slagit sjaskiga dopingrekord 
på samma sätt som östtyska kulstöterskor. Men jag 
vet att så inte är fallet.

Jag kan bara förklara vår rekordtillväxt på ett enda 
sätt – med riktigt nöjda kunder. Bahnhof växer 
därför att vi tillhandahåller fantastiskt bra tjänster. 
Ingen reklam i världen kan kompensera för ett gott 
rykte bland verkliga användare.

Nu är det dessutom vetenskapligt bevisat genom den 
stora nöjd kundundersökning som kommunikations-
operatören Zitius låtit genomföra. Bahnhof utklassar 
konkurrenterna. Av elva olika bredbandsoperatörer 
vinner vi mycket stort i nästan alla grenar. Vi gillar 
våra kunder, och våra kunder gillar oss.

Naturligtvis har även solen fläckar. Och med våra 
volymer finns såklart saker som i några fall har gått 
helt snett. Men att driva en engagerad och kompetent 
kundservice i egen regi är ett bra recept på fram-
gång. Ett annat är att vara Sveriges kanske mest 
kompetenta nätbolag, även på företagssidan.

Det tredje kvartalet präglas också av fortsatt stora 
inbrytningar på företagsmarknaden. Vi har nu 
minskat behovet av externa underleverantörer 
genom att till exempel driva kabelinstallationer i 
egen regi. Det ger större flexibilitet och förbättrad 
service i kundledet. Nu kan vi öka takten av bred-
bandsleveranser ytterligare.

På samtliga områden växer Bahnhof och vi genom-
syras av en stor framtidsoptimism. Det är helt enkelt 
kul att bygga Sveriges vassaste telekombolag! Själen 
i Bahnhof är en innovativ och entreprenörmässig 
företagskultur. Vi har högt i tak och vi brinner också 
för viktiga samhällsfrågor på IT-området.

Det är också roligt att vi under det tredje kvartalet 
fått ytterligare ett stort, multinationellt företag som 
kund – Tetra Pak. 

Bahnhof är sedan ganska länge inte ett SME-
företag. På rullande årsbasis omsätter vi nu 700 
miljoner kronor. Och målet att nå en miljard tycks 
inte så långt borta.

”På rullande 
basis omsätter 
vi nu 700 miljoner 
kronor.”

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 3 2015
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Vi utmanar nu inte bara de största svenska tele-
jättarna på allvar. Vi siktar även mot den inter-
nationella marknaden, inte minst inom ramen för 
våra sju datahallar. Det sistnämnda gäller både 
virtuellt datacenter och andra molnbaserade server-
lösningar. Bahnhof erbjuder därtill en juridiskt 
legal Safe Harbor för alla amerikanska dataföretag 
som fortfarande vill verka i EU.

Den 21 mars år 2013 skrev min favorittidning, 
amerikanska Wired Magazine:

”Instead of cooling down the heat from all of those 
servers, Bahnhof plans to transfer it into hot water 
and	sell	the	energy	to	Stockholm,	where	it	will	
power	the	city’s	centralized	heating	system.	’All	this	
heat generated in the data center will be pumped 
out	by	a	heat	pump	in	the	district	heating	system’.	
Karlung	says.”

Bahnhof har utvecklat tekniken med att åter-
vinna värme från datahallar i mer än tre år nu. De 
tekniska lösningarna är världsledande. Den som är 
intresserad inbjuds nu till att investera i vad som 
förmodligen är det enskilt mest intressanta data-
hallsprojektet i världen – Elementica.
 
En bärande del i Elementica-lanseringen är 
transparens. Vi utmanar våra konkurrenter att 
inte gömma undan sina priser. I branschen har 
man länge talat om PUE (”Power	Usage	Efficency”) 
som ett mått på datahallars effektivitet, men ett 
bättre instrument att mäta effektivitet i en datahall 
är priset på elström.

Mitt råd till konkurrenter är: berätta ert elpris i 
kundledet (det ni anger i skarpa offerter) så ska jag 
säga er hur energieffektiv er anläggning är!
Med Elementica är det möjligt att sälja tjänster 
i datahallen med ett elpris på 5 US dollarcent i 
kundledet per kWh (inklusive kyla och ja – kalla 
det ”extra allt”). Facebook 
hade på tio års tid kunnat 
spara 65 miljoner dollar. 
Detta vädrar man istället 
rakt ut i luften. Jag säger 
därför till tyskarna – och 
Apple, Amazon, Google  
och Microsoft:
– Give me five! 

Jon Karlung, CEO
Bahnhof AB, 2015-10-22
Stockholm – The Safe Harbor of EU

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 3 2015

5 ¢ per  kWh
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FINANSIELL SITUATION
INVESTERINGAR UNDER 2015

Bahnhof har under det tredje kvartalet 2015 
investerat 8 MSEK. Investeringarna avser i sin 
helhet teknisk infrastruktur i datahallar och 
utrustning i IP-nät.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL SITUATION

Kassaflödet är för det tredje kvartalet plus 3,2 MSEK. 
Den sista september 2015 är likvida medel i Bahnhof 
98,2 MSEK. Krediter uppgår för perioden till  
1,6 MSEK samt 17,8 MSEK till koncernföretag (K.N. 
Telecom AB).

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar sker löpande enligt traditionella 
och helt linjära redovisningsprinciper. Den sista 
september 2015 är immateriella anläggnings-
tillgångar i Bahnhof koncernen 72,7 MSEK (varav 
66,5 MSEK goodwill). Goodwillposten härrör sig 
nästan uteslutande till förvärvet av Tyfon.

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. I maj 
2015 genomfördes årets utdelning med 3 svenska 
kronor per aktie.

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 två 
svenska dotterbolag vilka är Elementica Data 
Center Construction AB (556715-9495) och Tyfon 
Svenska AB (556544-4808). Bahnhof AB har även 
ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal 
LDA (PT 509519636). Dessutom finns ett norskt 
dotterbolag: Bahnhof AS (986 108 351).

Alla bolag är helägda dotterbolag, utom Elementica 
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            579 396    

Öresund Investment AB       539 619

Didner & Gerge Small and Microcap      263 787    

Handelsbanken Fonder AB                      200 000    

Nordnet Pensionsförsäkring AB                     177 762    

Jonas Bonde         158 430    

Niclas Storåkers                               135 217 

Fredrik Palmstierna                                       121 066   

Linq Capital Sweden AB                88 414   

10 STÖRSTA ÄGARNA

Giltig	per	2015-09-30.
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466 499
1 408

467 907

-317 518
-25 841
-47 028

-18 557
-408 944

58 963

-457

-457

58 506

- 12 811

30

45 725

4,25
10 756 513

12,5%

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

Q3
Utfall

Koncernen
2014

Totalt
Utfall

Koncernen
2015

Totalt
Utfall

RESULTATRÄKNING

172 317
667

172 984

-117 844 
-10 952
-15 147

-7 854
-151 797

21 187

-342

-342

20845

-4 762

11

16 094

1,50
10 756 513

12,1%

378 127
1 583

379 710

-244 804
-24 031
-42 298

-13 409
-324 542

55 168

-3

-3

55 165

-11 899

8

43 274

4,02
10 756 513

14,5%

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 3 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
2015-09-30

Utfall

Koncernen
2014-12-31

Utfall

BALANSRÄKNING 

1 823
4 384

66 493
72 700

31 788
97 253

3 039
249

132 329

15
15

205 044

1 347
26 408

 238
750

45 134
73 877

98 198

172 075

377 119

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
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
2015-09-30

Koncernen
2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 076
27

152 577

153 680

6

153 686

13 950

1 591
17 778

19 369

42 658
1 556
8 327

137 573
 

190 114 

377 119

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 3 2015
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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
Q3

Utfall

2015
Totalt
Utfall

KASSAFLÖDESANALYS

20 845
7 854

-7 210

21 489

1 445
702

-10 191

13 445

0
-8 045

0
0

-8 045

-2 222
0
0

- 2 222

3 178

95 173
-153

98 198

58 506
18 557

-13 610

63 453

-774
46 135

-13 019

95 795

-4 697
-20 056

0
-70 457

-95 210

-2 222
-32 270
20 000

-14 492

-13 907

112 405
-300

98 198
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2014
Totalt
Utfall

55 165
13 409
-9 262

59 312

-212
-573

15 471

73 998

0
-29 488

154
0

-29 334

0
-29 580

0

-29 580

15 084

99 196
82

114 362

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
Q3

2015
Totalt

NYCKELTAL

172 984
20 845
16 094
21 187
29 041

12,1
12,2
16,8

3 178

10 756 513
1,94

467 907
58 506
45 725
58 963
77 520

12,5
12,6
16,6
40,8

153 680
122

- 13 907

10 756 513
5,44

14,29

BAHNHOF DELÅRSRAPPORT 3 2015

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

10 756 513
5,13

11,36

KSEK
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Granskning
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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