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Omsättning: 
397,5 Mkr (361,1 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 
59,0 Mkr (55,0 Mkr) 

Rörelseresultat (EBIT):  
45,5 Mkr (41,9 Mkr)  

Resultat efter skatt:  
36,5 Mkr (33,5 Mkr)  

Resultatet efter skatt per aktie:  
0,34 SEK (0,31 SEK)

Nettomarginal:  
11,4%  (11,6%)

Siffror inom parentes avser det andra kvartalet år 2020.

Bahnhof behåller prognosen för helåret, särskilt mot 
bakgrund av god orderingång under sommaren, vari 
ingår tjänster som vi utvecklar tillsammans med 
fastighetsbolag.

Bahnhof har efter kvartalets slut tecknat ett sam-
arbetsavtal med ett av Sveriges största fastighets-
bolag – ”Fastighets AB Balder” – om leveranser av 
blixtsnabba fibertjänster (på sikt till tiotusentals 
hyresgäster och kommersiella lokaler).

Den sista juni 2021 har Bahnhof 410 395 hushåll som 
valt någon av våra snabba fibertjänster. På privatsidan 
växer vi under det andra kvartalet med exakt 6900 
nya bredbandskunder netto. Kundbasen består enbart 
av kunder som själva valt Bahnhof, vilket både är en 
affärsmässig och teknisk fördel.

Under det första halvåret 2021 blir Bahnhof för tredje 
året i rad utsedd som den bästa bredbandsoperatören, 
i konkurrens med 21 andra operatörer (i oberoende 
kundmätning).

På företagssidan växer vi genom att ta fler infra-
strukturella affärer med bland annat offentliga 
aktörer. Ett exempel på en sådan affär under det 
andra kvartalet är nya fibertjänster till Nykvarns 
kommun i Stockholms län.

Det andra kvartalet präglas av en stabil och positiv tillväxt på samtliga affärsområden. 
Omsättningen är i stort sett 400 miljoner kronor, vilket är ett nytt rekord för ett enstaka 
kvartal.

Det andra kvartalet 2021 i sammanfattning

Stabil tillväxt med fortsatt stor orderingång!

Utöver det växer vi i datacentren med både moln-
tjänster och säker fysisk infrastruktur (colocation) 
till bland annat finanssektorn och medicintekniska 
bolag.

Ett finansiellt mål är att genomföra ett listbyte från 
handelsplatsen Spotlight till OMX Midcap under det första 
kvartalet 2022. En del i denna satsning är att vi nu inlett 
en större uppgradering av underliggande system för 
ekonomi och leveranser.

Vi stärker nu spetskompetensen i bolaget genom såväl 
nyrekryteringar som vidareutbildningar på både teknik- 
och säljsidan. Syftet är att möta en ökad efterfrågan på 
våra tjänster.

Bahnhofs finanser är utomordentligt starka, och för-
utsättningarna för fortsatt expansion är mycket goda. 
Kassaflödet för det andra kvartalet 2021 är visser-
ligen negativt -37,0 Mkr. Men det beror främst på en 
rekordstor aktieutdelning på drygt 80 Mkr i maj.

Bahnhof har under perioden investerat totalt 7,4 Mkr 
(11,9 Mkr). Investeringarna avser uppgraderingar av 
Bahnhofs nät- och teknikplattformar. Den sista juni är 
likvida medel i Bahnhof 350,2 Mkr (251,6 Mkr). Solidite-
ten förbättras ytterligare till 45,8 procent.
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Prognos år 2021

Bahnhofs vision

Bahnhofs prognos för helåret 2021 är en omsättning på 1,7 miljarder kronor, med ett rörelseresultat (EBIT) på 
drygt 200 miljoner kronor. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier.

Bolagets mål (utanför den mer traditionella operatörsverksamheten) är samtidigt att under år 2021 inleda 
strategiska förändringar, där målet är att bryta ny mark inom nya segment.

Bahnhof avser att genomföra ett listbyte från Spotlight, där målet är OMX Midcap under det första kvartalet 2022. 
Motivet till listbyte är i första hand att öka synligheten av Bahnhof och bolagets tjänster ur ett internationellt 
perspektiv, vilket ligger i linje med de ambitioner vi har för att växa utanför Sverige.

Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ 
kommunikationsteknik för företag och privatpersoner. Bahnhofs mål är att förnya och förändra perspektivet på 
digitala tjänster ur ett globalt perspektiv.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och 
organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Bahnhof sätter människan i centrum. 
Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet 
och rätten till ett privatliv.

Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella 
frågor. Vi är övertygade om att dessa principer kommer att bära oss framåt, även ur ett större och internationellt 
perspektiv!
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Totalt svarar koncernens företagsaffär för 126 Mkr (119 Mkr) av Bahnhofs 
omsättning under det andra kvartalet 2021. Det andra kvartalet präglas främst av 
fortsatt hög efterfrågan på nättjänster, vari även kapacitetstjänster ingår, särskilt 
till offentlig förvaltning och större bolag.

Bahnhof bygger stora företagsnät som knyter ihop verksamheter med säker datakommunikation mellan 
lokaler och städer. I växande utsträckning säljer vi också lokala managerade trådlösa nät (som komple-
ment till den fasta infrastrukturen via fiber). Vi bygger alltid för att vara den snabbaste trådlösa inomhuso-
peratören, i både privata bostäder och kommersiella lokaler.

I våra datahallar säljer Bahnhof både virtuell och fysisk infrastruktur, med flera nya tjänster i till exempel 
Bahnhof Cloud. Våra kunder är utvecklare och företag som väljer oss som partner, där vi kan bygga skräd-
darsydda lösningar med fullt driftsansvar.

I Norrland fortsätter expansionen med full kraft. Vi har etablerat såväl kundtjänst som Network Opera-
tion Center (NOC) i Umeå med driftövervakning och blixtsnabb service till företagskunder i hela Sverige, 
oavsett tidpunkt på dygnet.

Bahnhof stärker sin position som en av de viktigare arbetsgivarna i Västerbotten. Bahnhof är nu en profil-
stark aktör, där våra kunder även gillar vår lokala norrländska förankring.

Elementica
Avsikten är att uppföra ett stort datacenter i Stockholms innerstad. Förberedande markarbeten i Bahnhofs 
regi är sedan länge slutförda. Det finns dock en pågående tvist med Trafikverket som under en längre tid 
förhalat byggstarten. Allt talar dock för att detta kommer att vara löst under början av hösten. Stockholms 
Stad har tidigare beviljat Bahnhof bygglov för Elementica.

Under sommaren har vi fört löpande dialog med stora internationella aktörer, varav flera särskilt undersö-
ker förutsättningarna för klimatsmarta datacenter i urban miljö.

Det handlar om fastighetsförvaltare som fokuserar på digital infrastruktur. Intresset för gröna och hållbara 
IT-tjänster har nu fått globalt genomslag. Elementica erbjuder en nyckelfärdig lösning.

Tidshorisont för färdigställande av själva byggnaden är ungefär två år från byggstart. Bahnhof räknar 
med att kunna ge en mer utförlig beskrivning av projektet i kommande kvartalsrapport. För att reservera 
exklusiv plats, kontakta redan nu sales@elementica.se

Företagsmarknad
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Ur Västerbottens-Kuriren 2021-06-21

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN BAHNHOF

Umeå har en rik historia inom telekom. De senaste åren har dock flera operatörer 
antingen flyttat, köpts upp eller lagt ner. Ett undantag är Bahnhof – som storsatsar 
på staden.

– Vi norrlänningar går ganska
mycket rakt på sak, och vet att är-
lighet varar längst. Och det är så vi
resonerar på Bahnhof. Inget fuffens
eller finstilta klausuler i avtalen, utan
fullt fokus på att leverera så det blir
bra. Det ska vara schysst helt enkelt,
då blir alla nöjda.

Per-Mikael ”PM” Kvenangen, nät-
verkstekniker och Umeåbo, har ar-
betat på Bahnhof ända sedan 2018, 
och mött många kunder genom åren. 
Idag följer vi med när han installerar 
bredband hos en bostadsrättsfören-
ing. Det är tidig, solig morgon, och 
staden har precis börjat vakna till liv 
när vi kör ut från centrum.

Den norrländska andan bär sig för 
internetoperatören. Bahnhof har år 
efter år kommit på förstaplats i flera 
oberoende undersökningar, från det 
snabbaste bredbandet till de nöjdas-
te kunderna. Utvecklingen har gått 
fort – från endast två kollegor vid 
starten 2016 har de idag vuxit till dry-
ga 60, och de är alla samlade mitt i 
Umeå centrum.

– Att finnas tillgängliga i stan är
viktigt. Medan andra operatörer i kro-
karna köps upp eller flyttar härifrån, 
så stannar vi kvar och satsar. Nu har 
vi två egna lokaler i Bågenhusen, och 
kan vara på plats hos kunder inom 
några minuter. Och ringer du oss så 

svarar vi i Umeå, inte i andra änden 
av landet.

Vi har kommit fram till ett lägen-
hetshus från 80-talet. PM förstår 
direkt vart han ska och raskar ner i 
källaren, förbi tvättstugan, tills han 
finner en oansenlig dörr i samma färg 
som väggen.

– Det är lätt att missa om man inte
vet vad man letar efter, men såda-
na här hemliga rum finns faktiskt i 
många fastigheter. Man lär sig alltef-
tersom hur man hittar dem.

Vi hukar oss för att kliva in och 
möts av stora mängder kablar och 
blinkande lampor. PM går direkt fram 
till en av maskinerna, kopplar med 
van hand in en fiberkabel och kon-
trollerar att värdena ser bra ut.

– Den här kunden kommer bli väl-
digt nöjd. De har beställt vår dedike-
rade fiberanslutning, som springer 
varv runt vanligt bredband via stads-
nätet. Det är lite som att få en egen fil 
på motorvägen, där bara du får köra.

När PM är nöjd med signalstyrkan 
bär det av mot högkvarteret i Bå-
genhusen. Här ryms kundsupport, 
installatörer och tekniker. PM leder 
oss fram till driftteknikern Felix Hög-
ström, som kontrollerar att alla nät-
verkssystem i hela Norrland fungerar 

som de ska. PM pekar på en karta på 
en av skärmarna.

– Det var här vi installerade fiber i
morse, och vi kan se att de boende 
redan är i gång. 10 000 megabit, det 
är inte att leka med. Som sagt, en 
motorväg. Jag skulle rentav kalla det 
autobahn.

Att finnas 
tillgängliga i 

stan är viktigt.

HÄR ÄR UMEÅBORNA

SOM KOPPLAR UPP

VÄSTERBOTTEN

VISSTE DU ATT…?
När du surfar via fiber gör 

du det bokstavligen i ljusets 
hastighet. Kablarna består av 
optik som skickar information i 
form av ljusvågor.

Umeå har ett av världens 
snabbaste stadsnät, men de-
dikerad fiber är ännu snabbare 
eftersom du inte delar fiberka-
blarna med någon annan.

Internetoperatören Bahnhof 
har flera år i rad vunnit priser 
för det snabbaste bredbandet 
och de nöjdaste kunderna – och 
de finns i Umeå.
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Den sista juni 2021 har Bahnhof 410 395 privatkunder som beställt någon av våra 
blixtsnabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt med exakt 6900 kunder (10 057) under 
det andra kvartalet.

Utmärkande för kvartalet är särskilt framgångar på den marknad som gäller bostadsrättsföreningar. Vi tar nu ett 
helhetsgrepp, där vi erbjuder en öppen digital infrastruktur för olika aktörer. Vi gör det möjligt för andra att ”docka” 
sina tjänster med vår infrastruktur.

Alla våra kunder i bostadsrättsföreningar får en personlig kontakt med namn och telefonnummer till de som 
ansvarar för tjänsterna hos oss. Vi har egna installatörer, tekniker och jourbilar som kan vara snabbt på plats. Vi 
erbjuder långtgående serviceavtal och vi ger blixtsnabb respons vid eventuella problem.

En av de tjänster som lockat många kunder är att vi kan erbjuda 10 000 Mbit/s till föreningar och villaägare. Det här 
marknadens snabbaste bredbandstjänst. Men vi satsar nu även på trådlösa nät, som ett komplement till våra fasta 
fibertjänster.

Samarbetsavtal mellan Bahnhof och Fastighets AB Balder
Bahnhof har utvecklat strategiska samarbetsavtal med olika fastighetsbolag för privata och kommersiella lokaler. 
Vårt perspektiv är att bidra med kundnytta både till fastighetsägaren, och de som nyttjar våra bredbandstjänster. 
I botten finns Bahnhofs kraftfulla infrastruktur och vårt väl utvecklade nät av lokal och engagerad support och 
service.

Under juli tecknade vi ett stort samarbetsavtal med Fastighets AB Balder om olika bredbandstjänster (för både 
kommersiella lokaler och privatbostäder). På sikt kan samarbetet omfatta tiotusentals bredbandsanslutningar.

Vår målbild var att erbjuda en helhetslösning som på ett mycket kostnadseffektivt sätt fokuserade på 
hyresgästernas behov av pålitliga och blixtsnabba förbindelser.

Det är ett gemensamt samarbetsavtal, som syftar till att utveckla en långsiktig relation med kunden i fokus. Balder 
står för en modern IT-förvaltning som på många sätt passar Bahnhof. Ur det enskilda kundperspektivet är vår 
ambition att framgent behålla och stärka vår position som Sveriges bästa bredbandsoperatör (i enlighet med de 
mätningar som årligen utförs).

Privatmarknad
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Upplev Sveriges  
bästa bredband

Rätt bredband för din förening

Nordic Bench 2016-2020 Bredbandskollen 2019Svenskt Kvalitétsindex 2020

Personlig kontakt Flexibilitet Hög hastighet överallt Bra pris! 

Vi sköter allt från  
installation till färdig, blixt-

snabb uppkoppling.

Ni avgör vilka tjänster som 
ska ingå. Vi anpassar  
lösningarna efter era  

behov.

Med Sveriges snabbaste 
nät får ni oslagbar  

streamingkvalitet och våra 
routrar ger stabil täckning i 

alla rum.

Vi tål att jämföras – ofta 
är våra konkurrenter både 
dyrare och långsammare.

Beställ på  bahnhof.se /brf 
eller ring  010-510 00 00
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VD har ordet 

Jag börjar med ett citat av en person som haft nära och 
personliga handelskontakter med Kina, Jacob Wallen-
berg:

” Man skriver underverk om Kina! Roms ära, Spartas 
dygder och Atens vetenskaper har sammanfogats i 
det allsmäktiga Peking. Deras regering är utan like, 
deras lagar gudomliga, deras seder ett mönster. 
Salomos visdom vilar enbart på en rakad kinesisk 
hjässa.”

I raljerande form demaskerar en ung Jacob bilden av 
Kina. Nu tänker jag inte på finansmannen Jacob Wal-
lenberg, som företräder ett imperium med ekonomiska 
intressen på över 130 miljarder per år i Kina, utan 
förstås på skeppsprästen i Ostindiska kompaniet, Jacob 
Wallenberg.

I en målande och ganska grovkornig humoristisk rese-
berättelse ”Min son på galejan”, beskriver Wallenberg 
sin resa med ostindiefararen ”Finland”, och mötet med 
Kina i början av september i nådens år 1770. Det tidiga 
1700-talets starkt romantiserade bild av Kina falnar. De 
är minst lika korrupta, giriga och främlingsfientliga som 
européerna. 

Företag som Ericsson och Bahnhof är delvis bero-
ende av handel med Kina. Det här har blivit särskilt 

besvärligt i ett läge när brist på halvledare orsakat 
flaskhalsar i tillgänglighet på konsumentutrustning. 

Men i botten är det inte en fråga om komponentbrist. 
Kina är idag världshistoriens första renodlade digitala 
diktatur. Det är ett land vars värderingar och auktoritära 
styre är en Orwellsk dystopi på steroider. Och man kan 
fråga sig vem som egentligen vill köpa produkter av ett 
kinesiskt IG-Farben.

I svensk politik drivs samtidigt en linje som utgår från 
att all brottslighet, ja samtliga gängskjutningar, kan lösas 
med utökad datalagring och kontroll av medborgarnas 
kommunikation. Det är en populistisk kapprustning i 
övervakning, som är ett brant sluttande plan mot en 
digital diktatur.

Det ekonomiska resultatet för det andra kvartalet 
präglas av stabil positiv tillväxt på samtliga områ-
den. Omsättningen når ett nytt rekord på nästan 400 
miljoner kronor, även om vi räknar med att ytterli-
gare förbättra siffrorna under det andra halvåret. 
Bahnhof behåller också koncernens finansiella mål 
för helåret.

Corona har i de flesta avseende inte påverkat vår 
affärsverksamhet negativt. Men det finns flaskhalsar 
när det gäller konsumentplacerad utrustning (som i 

Ostindiefararen Finland
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sin tur beror på halvledarbrist). Vi har en plan inför 
hösten som gör att vi kan möta ökad efterfrågan på våra 
tjänster, den innefattar ett antal olika tillverkare.

Efter kvartalets slut har vi tecknat ett stort samar-
betsavtal med Fastighets AB Balder, ett av Sveriges 
största fastighetsbolag. Bahnhof kommer koppla 
upp tusentals hyresgäster (och företag i kommersi-
ella lokaler).

Det är såklart roligt att Bahnhofs goda kundrykte, 
starka infrastruktur och tekniska kompetens varit 
vägledande. Strategiskt jobbar vi nära flera olika 
fastighetsbolag. Vår modell passar fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar som jobbar med ett modernt 
synsätt på IT-förvaltning och bredbandstjänster.

Under kvartalet har vi på företagssidan levererat ett 
antal molntjänster (både IaaS och SaaS tjänster) med 
Openstack och Kubernetes i botten. Det är såklart 
otroligt kul att försäljningen av våra tjänster på det här 
området nu på allvar tar fart!

Vi har samtidigt utökat vårt tjänsteutbud med en 
uppgraderad fysisk coloaction-miljö som bygger 
på högdensitetsrack, med stor effekt på liten yta. 
Det är i sammanhanget positivt att vi kan göra det 
med vår beprövade ”Triple-Green”-modell, där vi 
återanvänder all överskottsenergi för uppvärmning 
av bostäder.

Vår personalpolitik bygger på att uppmuntra eget 
ansvar och driv. I mer lösa former har vi en utvecklad 
internutbildning och en tjänsteportfölj där man lite 
mer entreprenörmässigt får testa nya möjligheter, ofta 
som ett slags affärsmässiga och tekniska pilotprojekt. 
Vi kallar konceptet ”Bahnhof Labs”, med en blinkning åt 
”Bell Labs”.

Bahnhof fortsätter nu under hösten att rekrytera både 
på sälj- och tekniksidan. Vi erbjuder en intressant och 
spännande arbetsplats, med högt i tak för nya idéer och 
innovationer. Lediga tjänster återfinns bland annat på 
https://bahnhof.se/om/karriar

Ett projekt som till sist närmar sig förverkligande 
är datacentret Elementica. Bahnhof har under året 
haft en segsliten tvist med Trafikverket, där vi 

under tidiga hösten ändå bedömer utsikterna som 
väldigt goda att komma vidare.

Det finns en anledning till att hjärnan sitter i huvudet, 
och inte i fötterna. Det är en biologisk ordning som 
borde gälla även design av stora datacenter.

Det finns logistiska, energimässiga och affärsmäs-
siga skäl till att placera beräkningskapacitet och 
digital lagring där infrastrukturen är som tätast i 
storstäderna, centralt, i själva det urbana nervsys-
temet.

Att däremot lägga gigantiska anläggningar i glesbygd 
där man varken kan få avsättning för överskottsenergin, 
eller dra fördelar av fibertäthet och närhet till kunder, 
är ett skott i foten.
Elementica har internationell lyskraft. Vi har under 
sommaren fört samtal med flera utländska aktörer. Det 
som är lockande är såklart det 100 procentigt gröna 
perspektivet, där vi kan erbjuda tjänster som vänder på 
synen på datacenter, som gigantiska energislukare. 

Jag slutar med ett citat som jag tillägnar ett antal 
svenska politiker, i olika partier. Och kanske de som 
rent näringspolitiskt gjort sig helt beroende av den 
kinesiska staten.

“The freedom of a country can only be measured by its 
respect for the rights of its citizens, and it’s my conviction 
that these rights are in fact limitations of state power 
that define exactly where and when a government may 
not infringe into that domain of personal or individual 
freedoms that during the American Revolution was called 
’liberty’ and during the Internet Revolution is called 
’privacy’.”

(Edward Snowden, Permanent Record)

VD har ordet

forts.

Den 17 augusti 2021
Bahnhof HQ, Sveavägen 41
Jon Karlung, verkställande direktör

Bahnhof navigerar molntjänster med bland annat Kubernetes.
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Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation
Kassaflödet för det andra kvartalet 2021 är -37,0 
Mkr (-8,5 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i 
grunden mycket starkt, men påverkas negativt av en 
stor aktieutdelningen på 80,7 Mkr. Kassaflödet från 
den löpande verksamheten uppgick till 51,2 Mkr 
(68,8 Mkr).
 
Den sista juni är likvida medel i Bahnhof 350,2 Mkr 
(251,6 Mkr). Finansiella skulder i form av finansiell 
leasing uppgår för kvartalet till 0,6 Mkr (1,2 Mkr).

Bahnhof har under perioden investerat totalt 7,4 Mkr 
(11,9 Mkr). Investeringarna avser uppgraderingar 
av Bahnhofs nät, teknikplattformar på olika orter i 
Sverige och utbyggnad av datahallen Thule i centrala 
Stockholm

Den sista juni 2021 är immateriella anläggningstill-
gångar i Bahnhofkoncernen 61,5 Mkr varav 26,9 Mkr 
goodwill. Motsvarande siffror förra året är 69,2 Mkr 
varav 33,7 Mkr goodwill.

I tillgångarna ingår tomträtten fastigheten "Stark-
strömmen 1", som förvärvades år 2019 för 21,3 Mkr. 
Bahnhof har en konservativ syn på immateriella 
tillgångar, vilket innebär att vi gör avskrivningar.

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB 
(publ) med organisationsnummer 556519–9493 och 
säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt 
dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB 
(556715-9495). Bahnhof har dessutom ett portu-
gisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 
509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbo-
lag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda 
dotterbolag.
 
Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsre-
dovisning och koncernredovisning (K3).

Utdelning
Under det andra kvartalet 2021 delade Bahnhof ut 
75 öre per aktie (80,7 Mkr). Avsikten framgent är att 
årligen hålla en hög, men balanserad utdelningsnivå, 
som även medger offensiva satsningar framåt på ny 
teknik.

Styrelsen i Bahnhof AB
Andreas Norman, ordförande
Jon Karlung, vd Bahnhof
Anna Åhr, redovisningskonsult
Kennet Lejnell, teknikchef Ovzon
Jens Nylander, IT-entreprenör
Eric Hasselqvist, entreprenör, media/
skivbolagsdirektör
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Finansiell situation

Insynspersoners aktieinnehav per 2021-06-30:

Jon Karlung och Andreas Norman: gemensamt 54 232 170 (via K.N. Telecom) 

Jon Karlung: privat 375 000

Eric Hasselqvist: 250 000

Anna Åhr: genom bolag 80 000

Andreas Norman: privat 46 959

Jens Nylander: genom bolag 8000

Största aktieägare 2021-06-30:

K.N. TELECOM AB: 54 232 170

ÖRESUND, INVESTMENT AB:  7 375 000

VERDIPAPIRFONDET FIRST VERITAS: 3 483 017

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION: 3 215 151

SPILTAN SMÅBOLAGSFOND: 2 720 777

STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9: 2 115 746

NORDEA SMÅBOLAGSFOND SVERIGE: 1 584 686

FUTUR PENSION 70121515: 1 406 865

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB:  1 214 990

DIDNER AND GERGE SMALL AND MICROCAP: 1 200 000

NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND.: 1 122 887
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Resultaträkning - koncernen

361 076
0

361 076

-259 733
-11 689
-34 630

-13 137
-319 189

41 888

57

57

41 945

-8 450
0

0

33 495

0,31
107 565 130

11,6%

710 599
0

710 599

-507 246
-25 866
-68 397

-26 167
-627 676

82 923

94

94

83 018

-16 821
0

1

66 197

0,62
107 565 130

11,7%

397 461
79

397 541

-285 374
-13 929
-39 210

-13 768
-352 281

45 260

53

53

45 313

-8 808
0

0

36 505

0,34
107 565 130

11,4%

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
Uppskjuten skatt

Minoritetsandel

Periodens/Årets resultat

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

2021
Jan-juni

Utfall

2020
helår

Utfall

2020
Q2

Utfall

2020
Jan-juni

Utfall

2021
Q2

Utfall

784 196
411

784 606

-562 416
-28 399
-77 783

-27 273
-695 871

88 735

-84

-84

88 651

-17 226
0

0

71 425

0,66
107 565 130

11,3%

1 471 544
1 291

1 472 834

-1 048 161
-54 576

-137 425

-52 524
-1 292 686

180 148

240

240

180 388

-32 883
-11 281

1

136 225

1,27
107 565 130

12,2%

TKR
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Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Licenser och liknande rättigheter
Goodwill
Tomträtt

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Datahallar och mark
Stomnät
Pågående nyanläggning

Finansiella anläggningstillgångar
Kontorsanläggning

Summa anläggningstillgångar

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

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

2021-06-30
Utfall

2020-12-31
Utfall

Balansräkning - koncernen

11 137
26 865
23 530
61 533

96 341
103 824

53 122
40 093

293 380

2 595
2 595

357 508

4 040
42 347

319
0

5 998
89 530

142 235

350 164

492 399

849 906

12 163
30 295
22 754
65 213

96 018
100 783

56 830
41 269

294 900

2 595
2 595

362 708

5 733
79 220

319
0

2 946
83 490

171 707

333 952

505 658

868 366

TKR
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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

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

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

2021-06-30
Utfall

2020-12-31
Utfall

Eget kapital och skulder - koncernen

1 076
29

372 381

373 485

0

373 485

58 124

0

0

634
69 982
12 144
16 228

319 309

418 297

849 906

0
Inga

1 076
29

379 195

380 299

27

380 327

60 390

0

0

934
73 579

6 675
18 403

328 058

427 649

868 366

0
Inga

TKR
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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 immateriella anläggningstillgångar
Investering materiella anläggningstillgångar
Investering finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amorteringar
Utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens/verksamhetsårets början
Kursdifferenser i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut

2021
Jan-juni

Utfall

2020 
Jan-juni

Utfall

2021
Q2

Utfall

Kassaflödesanalys - koncernen

88 651
27 764

-11 757

104 659

1 692
27 780

-14 521

119 609

0
-22 073

-640

-22 713

-300
-80 674

-80 974

15 922

333 952
291

350 164

83 018
25 625

-16 529

92 114

1 386
36 167

-24 485

105 182

0
-23 127
-68 071

-91 198

-1 966
-64 539

-66 505

-52 521

304 307
-225

251 561

45 313
13 034
-5 950

52 397

864
-7 767
5 737

51 230

0
-7 616

211

-7 405

-150
-80 674

-80 824

-36 999

387 374
-211

350 164

TKR
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Nyckeltal - koncernen

Granskning

Delårsrapport 2 2021 har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

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

Data per aktie

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

2021
 jan-juni

2020
 jan-juni

2021
Q2

2020
Q2

784 606
88 651
71 425
88 735

116 008
11,3%
11,3%
14,8%
43,9%

373 485
300

15 922

107 565 130
0,66
3,47

710 599
83 018
66 197
82 923

109 091
11,7%
11,7%
15,4%
40,7%

307 233
289

-52 521

107 565 130
0,62
2,86

397 541
45 313
36 505
45 260
59 028
11,4%
11,4%
14,8%

-36 999

107 565 130
0,34

361 076
41 945
33 495
41 888
55 025
11,6%
11,6%
15,2%

-8 475

107 565 130
0,31

TKR
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Resultaträkning - moderbolaget

361 013
0

361 013

-259 956
-12 893
-34 579

-14 383
-321 811

39 202

326

326

39 528

-8 459

31 069

397 356
79

397 435

-285 493
-14 448
-39 161

-15 708
-354 810

42 625

80

80

42 705

-8 797

33 907

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

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

Periodens/Årets resultat

2021
Jan-juni

Utfall

2020
Jan-juni

Utfall

2020
Helår
Utfall

2020
Q2

Utfall

2021
Q2

Utfall

784 004
411

784 415

-562 551
-29 413
-77 686

-31 153
-700 802

83 613

-30

-30

83 582

-17 218

66 364

710 426
0

710 426

-507 165
-28 319
-68 295

-28 658
-632 438

77 988

604

604

78 592

-16 819

61 774

1 471 182
1 253

1 472 436

-1 048 453
-56 551

-137 214

-60 282
-1 302 500

169 935

773

773

170 708

-52 714
-27 993

90 001

TKR
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Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Licenser och liknande rättigheter
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Datahallar
Stomnät
Pågående nyanläggning

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i koncernföretag
Andelar i bostadsrättsförening

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

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

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

2021-06-30
Utfall

2020-12-31
Utfall

Balansräkning - moderbolaget

10 500
42 102
52 602

95 606
103 824

53 122
8 380

260 932

35 950
72 160

2 595
110 705

424 239

4 040
42 107

319
0

5 524
89 786

141 777

306 147

447 924

872 163

11 432
50 610
62 043

95 083
100 783

56 830
10 335

263 031

35 950
71 811

2 595
110 356

435 430

5 733
79 022

319
0

2 391
83 532

170 997

289 920

460 916

896 346

TKR
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Eget kapital

Aktiekapital
Reserver
Balanserat resultat inkl. årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder

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

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

2021-06-30
Utfall

2020-12-31
Utfall

Eget kapital och skulder - moderbolaget

1 076
9

174 240

175 324

282 114

68 663
0

12 199
15 048

318 814

414 725

872 163

0
Inga

1 076
9

188 550

189 634

282 114

73 115
0

6 641
17 252

327 590

424 598

896 346

0
Inga

TKR
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Nyckeltal - moderbolaget

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

2021
Jan-juni

2020
Jan-juni

2021
Q2

2020
Q2

784 415
83 582
66 364
83 613

114 765
10,7%
10,7%
14,6%
45,8%

399 323
300

710 426
78 592
61 774
77 988

106 646
11,1%
11,0%
15,0%
43,4%

340 338
289

397 435
42 705
33 907
42 625
58 333
10,7%
10,7%
14,7%
45,8%

399 323
300

361 013
39 528
31 069
39 202
53 585
10,9%
10,9%
14,8%

TKR
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Rapportkalender

Kvartalsrapport 3: 9 november 2021

Bokslutskommuniké 2021: 15 februari 2022

Årsredovisning för 2021: Senast 26 april 2022
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Huvudkontor
Postadress:
Bahnhof AB (publ)
Box 7702, 103 95 Stockholm

Besöksadress:
Sveavägen 41
Stockholm

bahnhof.se
E-post: rapport@bahnhof.net
Telefon: +46 (0)10 510 00 00

Verkställande direktör: 
jon.karlung@bahnhof.net


