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1,3 MILJARDER!
- omsättning 2019

Q4 BÄSTA KVARTALET!
- omsättning plus 16 %

Årets bredbandsoperatör!

ELEMENTICA
- klart för byggstart!

- Bahnhof prisbelönt - igen!

Bahnhof AB (publ)
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Det fjärde kvartalet 2019 är det bästa, med en 
omsättning på 346 miljoner kronor (jämfört 
med 297 miljoner kronor för samma period 
2018). Det är en ökning med 16,3 procent.

På helåret 2019 omsätter Bahnhof nästan 1,3 
miljarder kronor. Det är en förbättring med 150 
miljoner kronor jämfört med år 2018.

Mot bakgrund av den stabilt positiva 
utvecklingen anger vi den nya prognosen för år 
2020, till en procentuell omsättningsökning på 15 
procent, och en rörelsemarginal på 12 procent. 
Målet för helåret är därmed en omsättning på 
1,5 miljarder kronor, och ett rörelseresultat på 
180 miljoner kronor.

På privatsidan präglas helåret av en fortsatt 
satsning på höghastighetstjänster som till 
exempel tjänsten 10 000 Mbit/s till hushåll (både 
för villor och bostadsrättsföreningar). Bahnhof 
växer både i slutna och öppna nät, med positiva 
marginaler.

Den sista december har Bahnhof 357 209 
privatkunder, vilket är en nettoökning med 
38 280 nya hushåll under år 2019. Tillväxten 
under det fjärde kvartalet är stabilt god, 
med 8122 nya kunder, som har valt någon av 
Bahnhofs snabba fibertjänster.

Bakom framgångarna ligger både teknisk 
tyngd och ett profilstarkt varumärke. I oktober 
2019 presenterades till exempel ”Svenskt 
Kvalitetsindex” stora undersökning om internet- 
och telekomoperatörernas kundnöjdhet. 
Bahnhof fick högst betyg i mätningen. Den 12 
februari 2020 fick Bahnhof (på Telekomgalan) 
dessutom priset ”Årets bredbandsoperatör”. 

År 2019 i sammanfattning

Stark avslutning på 2019! Utnämningen grundades på omdömen från 
konsumenterna själva.

På företagssidan fortsätter Bahnhofs satsning 
på molntjänster där vi både levererar 
infrastruktur som tjänst, och mer specialiserade 
lösningar till bland annat media- och 
finansbranschen. Under året har till exempel 
Avanza Bank gett Bahnhof förnyat förtroende.

Projektering av datacentret Elementica går in 
i en mer offensiv fas. Bahnhof avser att bygga 
ett av norra Europas största beräkningskluster 
i Stockholms innerstad, bara ett stenkast från 
Kungliga Tekniska Högskolan.

Målet är att genomföra byggstart före utgången 
av 2020. Bahnhof har av den anledningen 
(under första kvartalet 2020) förvärvat ett 
antal minoritetsaktier, med sikte på att skapa 
värdetillväxt i Bahnhof-koncernen genom att driva 
Elementica som ett helägt dotterbolag.

Över trehundra miljoner kronor i kassan!
Den finansiella situationen är god. Kassaflödet är 
positivt med totalt 21 Mkr (48,5 Mkr). Under år 
2019 investerar Bahnhof sammanlagt 82,0 Mkr 
(84,0 Mkr) i ny teknik, med syfte att skapa framtida 
värdetillväxt.

Dessutom genomför vi under det andra kvartalet 
2019 en aktieutdelning på 59 Mkr. Kassan förstärks 
ytterligare, och är den sista december rekordstor. 
Totalt finns 304,3 Mkr (282,4 Mkr) i likvida medel.

Den stora kassan skapar handlingsfrihet både för 
potentiella förvärv och egna investeringar. Årets 
utdelning i maj 2020 föreslås samtidigt höjas med 
5 öre till 60 öre per aktie, det vill säga totalt 65 
miljoner kronor.

Omsättning:
1 293 Mkr (1 143 Mkr) 

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 
187,8 Mkr (182,9 Mkr) 

Rörelseresultatet (EBIT):  
139,8 Mkr (142,1 Mkr)  
Resultat efter skatt:  
109,3 Mkr (98,2 Mkr)  

Resultatet efter skatt per aktie:  
1,02 kr (0,91  kr)

Nettomarginal: 
10,9%  (12,4%)

Föreslagen utdelning:  
60 öre per aktie (55 öre)

Siffror inom parentes avser helåret 2018
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Prognos år 2020
Bahnhofs prognos för helåret 2020 är en omsättning på 1,5 miljarder kronor och ett rörelseresultat 
(EBIT) på 180 miljoner kronor.

Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Vi utesluter 
samtidigt inte strukturaffärer eller etablering inom nya affärsområden som kan ge positiva effekter.

Vision

Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart 
och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner. Inom några år ska Bahnhof 
vara en av de stora nordeuropeiska aktörerna inom telekom, där siktet är inställt på den globala 
marknaden för kommunikations- och molntjänster.

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 globalt perspektiv!

Bokslutskommuniké 2019
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Bahnhof har under år 2019 investerat stort i olika 
framtidsprojekt som nät- och molnplattformar, och 
frukterna av de gjorda investeringarna kommer att 
kunna skördas under 2020.

I investeringarna ingår även fysiska 
uppgraderingar av befintliga datacenter, samt nya 
fiberförbindelser. I samband med dessa satsningar 
stärker vi dessutom hela säljorganisationen, med 
fler fältsäljare och större lokal närvaro i Malmö, 
Göteborg, Stockholm, Borlänge, Umeå och ett antal 
lokala stadsnät.

Av utvecklare. För utvecklare!
Bahnhofs molnplattformar bygger på ett synsätt 
där vi alltid sätter utvecklare och systemdesigners 
i fokus. Tjänsterna är kort sagt designade av 
utvecklare, för utvecklare.

Ur ett kundperspektiv vill vi erbjuda största möjliga 
valfrihet, vilket ofta handlar om öppen källkod och 
gemensamma globala standarder. Vi satsar här 
särskilt på OpenStack och Kubernetes.

Bahnhof erbjuder ett helhetsperspektiv, där 
tjänsterna ofta ryms inom samlingsnamnet IaaS 
(infrastruktur som tjänst). Det innefattar både moln- 

och nättjänster. Vår styrka är att vi kombinerar 
nätmässig spetskompetens med kraftfulla tjänster i 
datacenter.

Den största delen av omsättningen kommer från 
nättjänster, men jämfört med tidigare år ökar 
andelen av mer specialiserade och skräddarsydda 
lösningar. Det gäller särskilt mjukvarustyrda 
nättjänster som SD-WAN (Software Defined Wide 
Area Network).

SD-WAN ett produktsortiment som förenklar 
möjligheterna att knyta ihop ett företags 
kontor och verksamheter, i vad som skulle 
kunna kallas ett gemensamt intranät, med de 
säkerhetsmässiga och praktiska fördelar detta 
ger.

Det här ökar även möjligheten till att på ett 
mer storskaligt sätt automatisera, och därmed 
effektivisera, driften av kunders nättjänster. Under 
det fjärde kvartalet har vi börjat leverera SD-WAN 
till ett antal större kunder.

Företagsmarknad

Totalt svarar Bahnhofs företagsaffär för 440,9 Mkr (392,4 Mkr) 
under helåret 2019. Målet för år 2020 är att kraftigt växa företags-
delen, genom en offensiv lansering av nya nät- och molntjänster.

Bokslutskommuniké 2019
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Totalt har Bahnhof 357 209 privatkunder den sista december 2019. 
Det är en nettotillväxt på helåret med 38 280 nya hushåll, som har 
valt någon av Bahnhofs snabba fibertjänster.

Tillväxten under det fjärde kvartalet 2019 är 8 122 nya kunder, vilket är en förbättring jämfört med 
föregående kvartal (tillväxten under det tredje kvartalet 2019 var totalt 7 767 privatkunder)

Bahnhof erbjuder med 10 000 Mbit/s Sveriges snabbaste uppkopplingar till privatpersoner, 
samt Sveriges nöjdaste kunder (källor: Bredbandskollen samt Svenskt Kvalitetsindex).

Tillväxten sker i öppna nät, där vi kontinuerligt ökar vår marknadsandel i jämförelse med våra 
konkurrenter. Under 2019 har dessutom andelen bostadsrättsföreningar som valt Bahnhof ökat.

Vi konkurrerar inte bara genom att erbjuda låga priser (särskilt i jämförelse med traditionella kabel-
tv operatörer) utan även genom bättre teknisk prestanda, och bra service. Vi driver egen kundtjänst i 
Borlänge och Umeå.

Det är glädjande att Bahnhof tar nya marknadsandelar, trots att våra konkurrenter jobbar med 
telemarketing och aggressiva dörrknackningskampanjer (ofta utförda av externa säljföretag). 
Bahnhof säljer aldrig på det sättet. Vi säljer bara tjänster i egen regi, som vi sen också fullt ut 
tar ansvar för själva.

Vi är särskilt stolta över att vi i relation till andra operatörer får ett bättre betyg i kundnöjdhet. Men 
det innebär inte att Bahnhof är felfria! Det finns omdömen som med rätta är mindre smickrande. 
Vi kommer därför att satsa på att ytterligare förbättra service, och det personliga tilltalet med våra 
kunder.

Privatmarknad – fler än 350 000 kunder!

Bokslutskommuniké 2018
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Bilder från nya kontoret i Umeå
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Sveriges snabbaste bredband!

Sveriges nöjdaste kunder!

2019

2019

Vi sänker era 
kostnader för internet! 

Ring oss på 08-510 650 51

Trött på höga avgifter 

från telekomjättarna?

bahnhof.se/brf

Exempel på marknadsföring till BRF:er under 2020
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från rapporten Nordic Bench ISP 2020

= Bahnhof
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Under det första kvartalet 2020 kommer Bahnhof 
slutföra det förvärv av minoritetsaktier i Elementica som 
beslutades på den extra bolagsstämman i december 2019 
(och som även beskrevs i föregående kvartalsrapport).

Bolaget Elementica Data Center Construction AB kommer därmed att vara ett helägt 
dotterbolag i Bahnhof-koncernen. Det skapar i sin tur stora synergieffekter, genom 
att dubbla kostnader för personal och organisation kan undvikas. Det är också en 
helt nödvändig förutsättning för att kunna finansiera och genomföra bygget. Bolaget 
Elementica kan inte på egna ben realisera projekt i den här storleksordningen.

Rivningen av den befintliga byggnaden i Hjorthagen (i enlighet med köpeavtalet för 
fastigheten ”Starkströmmen 1”, med Stockholms Stad) slutfördes i december 2019. 
Avsikten är att om inget oförutsett inträffar påbörja bygget före utgången 2020.

Det är ett spektakulärt framtidsprojekt, som på många sätt flyttar barriärerna för vad 
som är tekniskt möjligt för ett stort datacenter. Hela anläggningen är utformad för att 
låta luftflödena fritt passera olika våningsplan, där delar kommer att vara vätskekylda.

Målet är kort sagt att bygga världens mest klimatsmarta och storskaliga 
beräkningskluster för molntjänster. Tänkbara kunder är allt från utländska molnjättar 
till stora svenska företag, samt förstås offentlig sektor (inte minst högskolan med 
närheten till KTH).

Projektet har stora synergieffekter med Bahnhofs övriga IT-tjänster, och öppnar för 
värdetillväxt genom inbrytningar på helt nya områden. De molntjänster som nu byggs 
i Bahnhof (med redan genomförda investeringar) kan dessutom inkorporeras i den nya 
anläggningen.

Elementica 
– klimatsmarta molntjänster

Bokslutskommuniké 2019
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VD har ordet 

- Vad får man om man förenar 
moln med ljus?

Svaret skulle kunna vara en virtuell brandvägg 
eller en SD-WAN tjänst.

I bägge fallen handlar det om att tekniskt 
kombinera serverbaserade molntjänster i ett 
datacenter, med ljuset i Bahnhofs optofiber. 
Molnet gifter sig kort sagt med ljuset.

Men det är inte svaret på frågan!

En ledtråd är istället Melodifestivalen, närmare 
bestämt den deltävling som sänds nu på lördag i 
Malmö den 22 februari.

Bahnhof står under sändningen för en del av 
tekniken. Ljussignalerna (kapaciteten) går i 
vårt fibernät, och via vårt topputrustade, och 
under år 2019 kraftigt utbyggda, datacenter i 
centrala Malmö.

Bahnhof levererar även internetkapacitet 
till några av de andra deltävlingarna i 
Melodifestivalen 2020. Det här är ett bra kvitto 
på att vi har ett grundmurat förtroende som 
nätoperatör.

Jag har ingen aning om hur det kommer att gå 
för artisten William Strid i Malmö. Men svaret på 
min inledande fråga är titeln på Williams bidrag 
till Melodifestivalen, det vill säga ”Molnljus”.

Det ekonomiska resultatet för helåret påverkas 
av den något svagare inledningen under det 
första och andra kvartalet. Men mot slutet av 
året förbättras läget avsevärt, och vi har nu god 
styrfart (och jobbar nu även mot förbättrade 
marginaler).

Särskilt det fjärde kvartalet 2019 utmärker 
sig i positiv riktning, med en tillväxt på 16,3 
procent (jämfört med samma period för ett år 
sedan). Krigskassan är dessutom rekordstor, 
vilket skapar handlingsfrihet framåt. Den 
sista december har Bahnhof 304 miljoner 
kronor på banken.

Under 2019 har vi genomfört stora investeringar 
i både nät och datahallar. Här har vi ännu inte 
skördat frukterna av genomförda satsningar. 
Det här är en strategisk del i vårt beslut att vidga 
operatörsrollen. Värdetillväxt skapas genom de 
nya möjligheter som uppstår i föreningen av 
moln och internet.

På företagssidan stärker vi nu 
försäljningsorganisationen, och höjer 
kompetenskraven. Bahnhof-modellen är att 
kunna lyfta affärsnyttan för våra kunder. Vi 
hjälper dem att förbättra sina egna affärer.

Det ligger antagligen utanför en VD-rapport 
att i detalj gräva ner sig i tekniska lösningar 
bakom våra molntjänster. Men det mest 
spännande området måste nu ändå sägas vara 
containerbaserad öppen källkod, särskilt 
Kubernetes (ofta förkortat k8s).

Med container menas nu inte en fysisk rostlåda 
i tunnplåt från SSAB, utan istället en virtuell 
mjukvarumiljö på en server (som kan köra 
enskilda applikationer, utan att ta hela systemet 
i anspråk).

Den öppna standarden Kubernetes är en 
plattform som möjliggör automatisk skalning, 
självläkning och managering av virtuella 
containers, som i sin tur kan rymma olika 
applikationer. Det här ersätter i praktiken många 
traditionella servermiljöer. Och är den trend 
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som just nu revolutionerar molntjänster världen 
över.

Bahnhofs fokus ligger alltid på att bygga tjänster 
som vi själva gillar. Vi är utvecklare själva, och 
vi bygger infrastruktur och teknikplattformar för 
andra utvecklare.

Bahnhofs DNA är en filosofi där vi både satsar på 
infrastruktur som drivs på öppen källkod, men 
inte exkluderar snabba fibervägar också till mer 
proprietära och slutna moln. Jag tror att nyckeln 
till goda affärer ligger i just detta, och att vara 
öppen för valfrihet.

Det är en underlig och rekordvarm vinter här 
i Stockholm. Det ligger därför nära till hands 
att fundera på vilka politiska och kommersiella 
klimatkrav, som kan komma att ställas på 
storskalig digital infrastruktur för datacenter.

Datacenter och beräkningskluster för AI 
är på en gång nyckeln till framtiden, men 
också gigantiska slukhål för hela nationers 
energiförbrukning.

Är det rimligt att starta om Ringhals för att fixa 

arbetstillfällen för några tiotal vaktmästare och 
skötare av Microsofts nya datacenter i Gävle?

På samma sätt som Donald Trump är en ivrig 
supporter av kolindustrin i USA, så finns 
det nu kommunalråd i Norrland som är 
hans själsfränder. Slagordet ”America first”, 
förvandlas i Luleå, Gävle eller Horndal i Avesta 
till slagordet ”Arbetstillfällen first”.

På samtliga dessa orter drivs (eller planeras) 
enorma datacenter, som alla utgår från den 
utomordentligt korkade idén att det är en god 
affär att vädra ut överskottsvärme i atmosfären. 
Det är som att ställa ut ett element utomhus.

Här finns en uppenbar risk för politiska 
bakslag. Vilka politiker vill ge sitt stöd till 
devisen ”-Varje gång du googlar en rolig katt 
så drunknar en isbjörn”.

Vår bransch kan mycket väl målas ut som det 
nya flyget ur ett klimatperspektiv. Den naturliga 
lösningen är därför inte att vädra ut energin 
som servrar och molntjänster förbrukar, utan att 
istället använda samma energi en gång till, för 
att värma bostäder.

forts.

VD har ordet
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Just det låter sig bara göras i en storstad med 
tillräcklig befolkningstäthet (med miljoner 
invånare) och staden måste också ha ett väl 
utbyggt fjärrvärmenät. Den staden finns redan. 
Den heter Stockholm.

Elementica är större än bara en klimatsmart 
lösning på ett energiproblem. Det är först och 
främst världens största beräkningskluster, som 
också är beläget mitt i en storstad. Det är inte 
en industrilada i ett utkantsområde.

Bahnhofs mål är att utmana de största 
molnjättarna, och skapa utrymme för en 
molnrevolution som kommer att få fäste 
utanför landets gränser. Vi bygger något från 
grunden, som tekniskt kommer att förändra 
synen på hur man ska kombinera ljus med 
molntjänster. Före året 2020 är slut börjar 
bygget.

Slutligen måste jag (fritt ur minnet) citera Astrid 
Lindgren som från sin bostad på Dalagatan, 
alldeles i närheten av Bahnhofs äldsta datahall 
i Vasastan, lär ha sagt något i stil med ”-Priser 
mottages vardagar mellan klockan 8 och 17”.

Bahnhof vinner nämligen – återigen – ett 
mycket fint pris! Denna gång på den 
trevliga tillställningen Telekomgalan, 
där vi i förra veckan fick pris som ”Årets 

VD har ordet

forts.

Stockholm den 17 februari 2020
Jon Karlung, verkställande direktör

bredbandsoperatör”. Det är värt att fira, 
särskilt som utnämningen bygger på omdömen 
från helt vanliga internetanvändare.

Bahnhof har tidigare under år 2019 även 
fått högst uppmätta värden i fiberhastighet 
(Bredbandskollen) och vunnit Svenskt 
Kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet. 
Och dessförinnan har vi fått pris som ”Årets 
nätoperatör”, samt en hel del andra utmärkelser.

Bahnhof är såklart ett kommersiellt företag. 
Men folk känner kanske att vi också står 
för något bortom finansrapporter och 
bokslutskommunikéer.

Bahnhof är en operatör som tar parti för den 
lille användaren, den enskilde människan, och 
det ska medges; vi själva som tekniknördar. 
Jag har en frihetlig inställning. Jag tror på den 
positiva drivkraft som internet en gång var. För 
att i molnjättesammanhang travestera Astrid 
Lindgren:

”–All makt åt Google, vår befriare!”

Bokslutskommuniké 2019
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Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för helåret 2019 är 21,0 Mkr (48,5 
Mkr). Den sista december är likvida medel i 
Bahnhof 304,3 Mkr (282,4 Mkr). Finansiella 
skulder i form av finansiell leasing uppgår för 
helåret till 3,1 Mkr (6,9 Mkr).

Den sista december 2019 är immateriella 
anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 73,7 
Mkr varav 37,2 Mkr goodwill och 22,3 Mkr för 
en tomträtt. Motsvarande siffror förra året är 
60,3 Mkr varav 44,0 Mkr goodwill och 0 Mkr 
tomträtt.

De immateriella anläggningstillgångarna 
härrör sig dels från internetoperatören Tyfon 
som Bahnhof förvärvade i juni 2015 och 
dels den tomträtt (”Starkströmmen 1”) som 
har förvärvats i Elementica. Bahnhof har en 
konservativ syn på immateriella tillgångar, 
vilket innebär att vi gör avskrivningar.

Bahnhof har under 2019 investerat totalt 82,0 
Mkr (84,0 Mkr). Större investeringar avser 
tekniska plattformar för molntjänster, en 
utbyggnad av datahallen Sparven i Malmö, 
investeringar i Umeå (tekniknod samt 
ombyggnad av fastighet för kundtjänst), 
nätutrustning på olika orter i Sverige, samt 
investeringar i Elementica.

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 portugisiskt dotterbolag Bahnhof 
Unipessoal LDA (PT 509519636).

Dessutom finns det ett norskt dotterbolag, 
Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är 
helägda dotterbolag förutom Elementica som 
(sista december 2019) ägs till 72,73 procent av 
Bahnhof AB. Övrigt: Bahnhof AB har under 
första kvartalet 2019 fusionerat Tyfon Svenska 
AB (556544–4808) med moderbolaget Bahnhof 
AB (publ)

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3).

Utdelning

Årets utdelning föreslås vara 60 öre per aktie 
(motsvarande 65 Mkr). Utdelningen äger rum i 
maj med avstämningsdag 14 maj.
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Finansiell situation

Insynspersoners aktieinnehav per 2019-12-31:

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

Jon Karlung: privat 375 000

Eric Hasselqvist: 270 000

Anna Åhr: 80 000

Andreas Norman: privat 46 959

Nicklas Paulson: 2 000

Aktieägare 2019-12-31:

K.N. Telecom AB: 54 232 170

Investment AB Öresund:  10 000 000

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension: 3 805 815

Didner & Gerge Small & Microcap: 3 035 000

Spiltan Aktiefond Sverige: 2 083 836

State Street Bank & Trust Company, Boston: 2 069 764

JP Morgan Bank Luxembourg S.A.: 1 402 334

Nordnet Pensionsförsäkring AB: 1 342 054

Consensus Sverige Select: 650 000

Placeringsfond småbolagsfond, Norden: 630 000

Eva Hanson: 521 950
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295 833
1 412

297 245

-199 348
-12 358
-35 498

-12 750
-259 954

37 291

-454

-454

36 837

-922
-9 134

19

26 800

0,25
107 565 130

12,5%

345 136
614

345 750

-240 491
-16 571
-37 434

-11 976
-306 472

39 278

327

327

39 605

-390
-10 220

64

29 059

0,27
107 565 130

11,5%

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

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader/intäkter och liknande
resultatposter

Summa resultat från finansiella poster

Resultat före skatt

Aktuell skatt
Skatt - uppskjuten

Minoritetsandel

Periodens/Årets resultat

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

2019
Totalt
Utfall

2018
Q4

Utfall

2019
Q4

Utfall

Resultaträkning - koncernen

1 292 632
614

1 293 246

-907 211
-56 273

-141 966

-47 963
-1 153 413

139 833

493

493

140 326

-21 388
-9 853

204

109 289

1,02
107 565 130

10,9%

2018
Totalt
Utfall

1 137 727
5 088

1 142 815

-782 985
-49 919

-126 991

-40 858
-1 000 753

142 062

-719

-719

141 343

-34 089
-9 134

71

98 191

0,91
107 565 130

12,4%

TKR
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Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
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
Skattefodran
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Koncernen
2019-12-31

Utfall

Koncernen
2018-12-31 

Utfall

Balansräkning - koncernen

14 215
37 154
22 300
73 669

88 161
109 097

63 988
30 460

291 706

2 595
2 595

367 970

11 837
50 458

304
131

12 781
100 121
175 632

304 307

479 939

847 909

16 266
44 014

0
60 280

67 813
111 986

71 232
20 849

271 880

1 745
1 745

333 905

2 938
49 844

262
0

10 024
96 391

159 459

282 427

441 886

775 791

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
Eventualförpliktelser

Balansräkning - koncernen

1 076
29

372 451

373 556

5 705

379 261

49 231

202

202

2 928
146 550

0
10 371

259 366

419 215

847 909

0
Inga

1 076
29

321 111

322 216

5 909

328 125

39 760

1 961

1 961

4 921
144 806

16 888
8 693

230 637

405 945

775 791

0
Inga

TKR Koncernen
2019-12-31

Utfall

Koncernen
2018-12-31 

Utfall
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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

2019
Totalt
Utfall

2019
Q4

Utfall

Kassaflödesanalys  - koncernen

140 326
47 963

-38 249

150 040

-8 899
-7 301
32 151

165 991

0
-81 178

-850

-82 028

-3 752
-59 162

-62 914

21 049

282 427
831

304 307

39 605
11 976

3 916

55 497

-2 481
-43 012
20 453

30 457

0
-1 780

0

-1 780

-3 752
0

-3 752

24 925

278 551
831

304 307

2018
Totalt
Utfall

141 343
40 858

-37 516

144 685

3 642
-26 418
71 717

193 626

-9 785
-72 461

-1 745

-83 991

-7 329
-53 782

-61 111

48 524

233 473
430

282 427

TKR
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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 efter skatt
Resultat per aktie före skatt
Eget kapital per aktie, SEK

2019
Totalt 

2019
Q4

2018
Q4

Nyckeltal - koncernen

1 293 246
140 326
109 289
139 833
187 796

10,9%
10,8%
14,5%
44,1%

373 556
294

21 049

107 565 130
1,30
1,02
3,47

345 750
39 605
29 059
39 278
51 254
11,5%
11,4%
14,8%

24 925

107 565 130
0,37
0,27

297 245
36 837
26 800
37 291
50 041
12,4%
12,5%
16,8%

17 774

107 565 130
0,34
0,25

2018
Totalt

1 142 815
141 343

98 191
142 062
182 920

12,4%
12,4%
16,0%
41,5%

322 216
265

48 524

107 565 130
1,31
0,91
3,00

TKR

Granskning

Revisionen av årsbokslutet är genomförd och klar. Bokslutskommunikén har inte varit 
föremål för granskning av företagets revisorer.
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284 633
129

284 762

-191 330
-14 767
-35 449

-10 871
-252 417

32 345

-2 368

-2 368

29 977

-43 300
950

-12 373

345 021
0

345 021

-240 701
-17 843
-37 384

-14 029
-309 957

35 064

414

414

35 478

-46 040
-372

-10 934

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
Aktuell skatt

Periodens/Årets resultat

2019
Totalt
Utfall

2018
Q4

Utfall

2019
Q4

Utfall

Resultaträkning - moderbolaget

1 292 221
0

1 292 221

-904 962
-61 113

-141 766

-51 929
-1 159 770

132 451

1 175

1 175

133 626

-46 040
-21 376

66 210

2018
Totalt
Utfall

1 090 520
129

1 090 649

-744 061
-52 328

-126 796

-41 336
-964 521

126 128

-331

-331

125 797

-43 300
-20 130

62 367

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

Koncernen
2019-12-31

Utfall

Koncernen
2018-12-31 

Utfall

13 297
67 627
80 924

83 816
109 097

63 988
10 119

267 020

30 550
3 733
2 595

36 878

384 822

11 837
50 106

304
158
321

100 691
163 417

256 768

420 185

805 007

15 162
60 231
75 393

58 740
89 686
71 232
17 172

236 830

15 019
52 733

1 745
69 497

381 720

2 938
47 784

1 075

2 545
97 521

151 863

191 508

343 371

725 091

TKR

Balansräkning - moderbolaget
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Eget kapital

Aktiekapital
Reserver
Summa bundet eget kapital

Balanserade vinstmedel
Överkursfond
Årets vinst
Summa fritt eget kapital

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
Eventualförpliktelser

1 076
9

1 085

78 269
18 608
66 210

163 087

164 172

229 400

143 197
0
0

9 395
258 843

411 435

805 007

0
Inga

1 076
9

1 085

79 244
18 608
62 367

160 219

161 305

180 310

140 557
3 078
8 328
7 929

223 584

383 476

725 091

0
Inga

TKR Koncernen
2019-12-31

Utfall

Koncernen
2018-12-31 

Utfall

Balansräkning - moderbolaget
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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 i övriga finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amorteringar
Utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens/verksamhetsårets början
Likvida medel vid periodens slut

2019
Totalt
Utfall

Kassaflödesanalys  - koncernen

133 626
51 265

-28 299

156 592

-8 899
31 143
26 219

205 055

0
-64 253
-16 381

-80 634

0
-59 161

-59 161

65 260

191 508
256 768

2018
Totalt
Utfall

125 797
41 336

-30 585

136 548

3 642
-32 588
231 414

339 016

-60 573
-49 122
-16 763

-126 458

-53 884
-53 783

-107 667

104 891

86 617
191 508

TKR
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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)

2019
Totalt 

2019
Q4

2018
Q4

1 292 221
133 626

66 210
132 451
184 380

10,3%
10,2%
14,3%
42,6%

343 104
294

345 021
35 478

-10 934
35 064
49 093
10,3%
10,2%
14,2%

284 762
29 977

-12 373
32 345
43 216
10,5%
11,4%
15,2%

2018
Totalt

1 090 649
125 797

62 367
126 128
167 464

11,5%
11,6%
15,4%
41,6%

301 947
265

TKR

Nyckeltal - moderbolaget
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Årsredovisning för 2019:

Kommer att redovisas 
senast 21 april 2020
på Spotlight Stockmarket 
och Bahnhofs hemsida.

Kvartalsrapport 1: 5 maj 2020

Årsstämma: 12 maj 2020

Avstämningsdag för utdelning: 14 maj 2020

Kvartalsrapport 2: 18 augusti 2020

Kvartalsrapport 3: 10 november 2020

Bokslutskommuniké 2020: 16 februari 2021

Årsredovisning för 2020: Senast 26 april 2021

Rapportkalender
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Huvudkontor
Postadress:
Bahnhof AB (publ)
Box 7 702, 103 95 Stockholm

Besöksadress:
Tunnelgatan 2
111 37 Stockholm

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


