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Omsättning: 
386,7 Mkr (349,5 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 
57,0 Mkr (54,1 Mkr) 

Rörelseresultat (EBIT):  
43,5 Mkr (41,0 Mkr)  

Resultat efter skatt:  
34,9 Mkr (32,7 Mkr)  

Resultatet efter skatt per aktie:  
0,32 SEK (0,30 SEK)

Rörelsemarginal:  
11,2%  (11,7%)

Siffror inom parentes avser det första kvartalet år 2020

Utsikterna för en positiv tillväxt med förbättrade 
marginaler är goda. Prognosen för helåret ligger därför 
fast, men vi utesluter inte möjligheter att positivt över-
raska. Bahnhof är nu också redo för att möta en ökad 
efterfrågan på digitala tjänster i en värld efter corona.

Vi har under kvartalet satsat på att öka takten i 
utvecklingen av nya tjänster, med sikte på kund-
nytta inom våra två strategiska kärnområden 
cloud och nättjänster.

Bahnhofs viktigaste affär består av driftsäkra och 
snabba bredbandstjänster i Sverige för privatpersoner 
och företag. Men vi har nu fokus på ett mer globalt 
perspektiv på tillväxt, som är inriktad på molntjänster 
med hög datasäkerhet, inte minst för profilstarka 
kunder inom bland annat bank- och mediasfären.

På privatsidan växer vi under det första kvartalet 
med 7984 nya bredbandskunder netto. Bahnhof har 

Det första kvartalet präglas av fortsatt stabil tillväxt, särskilt på nätsidan, med god 
orderingång. Det ekonomiska resultatet förbättras ytterligare, jämfört med det första 
rekordkvartalet år 2020. Mars månad utmärker sig som den bästa månaden.

Det första kvartalet 2021 i sammanfattning

Stabil tillväxt och orderingång!

därmed för första gången över 400 000 hushåll som har 
någon av våra snabba fibertjänster. För andra året i rad 
blir vi också utnämnda till Sveriges bästa bredbandsope-
ratör, i konkurrens med 21 andra operatörer.
 
Bahnhofs finanser är rekordstarka, och förutsätt-
ningarna för fortsatt expansion är goda. Kassaflödet 
för det första kvartalet 2021 är plus 52,9 Mkr (-45,5 
Mkr). Den sista mars är likvida medel i Bahnhof 387,4 
Mkr (260,5 Mkr). Även soliditeten förbättras till 
47,2% (44,9%).

Bahnhof har under perioden investerat totalt 15,3 Mkr 
(79,3 Mkr). Investeringarna avser uppgraderingar av 
Bahnhofs nät, teknikplattformar på olika orter i Sverige 
och utbyggnad av datahallen Thule i centrala Stockholm.

Årets utdelning i maj föreslås vara rekordhöga 75 öre per 
aktie (motsvarande cirka 80 Mkr). Avstämningsdag för 
utdelningen är den 14 maj 2021.
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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 har beslutat att genomföra ett listbyte (sannolikt till OMX Midcap) men exakt tidsplan är inte närmare satt. 
Motivet till listbyte är bland annat att öka synligheten av Bahnhof och dess tjänster ur ett internationellt perspektiv.

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!

Kvartalsrapport jan-mars, 2021
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Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 123 Mkr (116 Mkr) av Bahnhofs omsättning 
under första kvartalet 2021.

Det första kvartalet präglas av fortsatt hög 
efterfrågan på nättjänster, vari även ingår 
kapacitetstjänster till andra operatörer. 
Bahnhof säljer både virtuell och fysisk 
infrastruktur, som under kommande kvartal 
nu fylls på med fler nya tjänster i till exempel 
Bahnhof Cloud.

Våra kunder är utvecklare och företag som 
väljer oss som partner där vi bygger skräd-
darsydda lösningar med fullt driftsansvar. Vi 
utökar också med tjänster för datasäkerhet till 
företag, samt trådlösa nät till både företag och 
bostadsrättsföreningar.

För att möta ökad efterfrågan på tjänster 
i datacenter har vi byggt ut datahallen 
Thule (som efter viss fördröjning smyg-
lanserades i slutet av april). Den första 
kunden är ett storbolag med verksamhet i 
hela världen. Bahnhof är också den största 
aktören inom segmentet datacenter, som 
är baserade i storstädernas citykärnor.

Bahnhof har ett utpräglat grönt och kli-
matsmart perspektiv på alla våra tjänster. I 
datahallarna är Bahnhof ledande genom att vi 
återanvänder överskottsenergi från servrarna, 
genom att pumpa ut värmen i fjärrvärmenätet 
till bostäder.

Vi jobbar dessutom kontinuerligt med 
återvinning av material och elektronikkompo-
nenter i samtliga våra teknikanläggningar och 
telestationer. Tillsammans med olika fastig-
hetsbolag (senast Fabege i april 2021) har vi 
även ingått avtal om att ytterligare förstärka miljöperspektivet på våra lokaler och datacenter.

Stor satsning i Norrland!
Bahnhof satsar nu ytterligare i Norrland. Regionen kan mycket väl vara motorn i en kommande högteknologisk 
revolution, med flera stora svenska och internationella företag inom sektorer för grön stålframställning, batteritek-
nik, energi och IT. Bahnhof vill tidigt vara på plats!

Vi vet att vi med våra driftsäkra och snabba tjänster har goda förutsättningar att bryta ny mark med nya 
kunder i en allt viktigare europeisk region. Vi har det första kvartalet även rekryterat ytterligare medarbe-
tare till arbetsplatsen i Norrlands största stad Umeå.

Vi förstärker både de grupper som jobbar med fysiska installationer av bredband och de som driftar och bygger 
våra molntjänster. Vår personal servar privat- och företagskunder i hela Sverige. Vi har samtidigt stärkt upp säljor-
ganisationen med nya medarbetare.

I centrala Umeå har vi etablerat en ny NOC (Network Operation Center). Här arbetar Bahnhofs tekniker med att 
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dygnet runt bevaka och hantera larm i alla våra system både för svenska och utländska kunder, där de bland annat 
aktivt övervakar och ansvarar för att upptäcka eventuella fel eller störningar i både nät- och molntjänster.

Vi erbjuder support dygnet runt och beredskap till företagskunder som har stora krav på driftsäkra lösningar. Våra 
tekniker är fokuserade på att lösa alla typer av problem.
Vi ställde frågan till ett av våra helt nyanställda stjärnskott kring vad det roligaste är med att arbeta på Bahnhof NOC 
i Umeå:
-  ”Jag tycker att det roligaste hittills är att tidigare kunskap från skola/extrajobb börjar falla på plats i kombination 
med allt nytt man lär sig, att man kan börja pussla ihop sakerna tillsammans och får mer förståelse för hur det ser 
ut i verkligheten - och hur man löser olika typer av fel.”

Elementica
Stockholms Stad har beviljat Bahnhof bygglov för ett stort datacenter i Stockholms innerstad. Förberedande 
markarbeten i Bahnhofs regi är sedan länge slutförda. Vi kommer samtidigt inte att starta bygget förrän tidpunkten 
är rätt.

För närvarande pågår förhandlingar om att utöka ytan, och det finns här formella detaljer som fullt ut inte är klara 
med Trafikverket om tillgänglighet vid den angränsande vägen.

Finansiering av Elementica kommer ske med egna medel och kapitaltillskott genom bankkrediter. Tidshorisont för 
färdigställande av själva byggnaden är 2 – 3 år.  
 
För att reservera exklusiv plats kontakta redan nu sales@elementica.se

Företagsmarknad forts.
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Kommande bahnhof.cloud
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Den sista mars 2021 har Bahnhof 403 495 privatkunder som har någon av våra 
blixtsnabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt med 7984 kunder under det första 
kvartalet (som jämförelse var siffran 7138 det första kvartalet 2020).

I februari utnämndes Bahnhof till ”årets bredbandsoperatör” för andra året i rad vid Telekomgalan. Resultatet 
baserades på en jämförelse av 22 olika svenska operatörer, som utförts av det oberoende mätföretaget Nordic 
Bench (se bifogad graf över de viktigaste operatörerna).

Tillväxten på privatsidan är fortsatt stark, och trenden med att allt fler bostadsrättsföreningar väljer Bahnhofs 
digitala tjänster fortsätter. Vi samarbetar dessutom nu nära med fastighetsbolag och byggherrar, med målbild att 
erbjuda nyckelfärdiga lösningar för både stora och små bestånd. 

Ett sådant exempel är CA Fastigheter som både har en modern förvaltning och en stark grön profil. 
Bahnhof står här för bredband och digitalisering av till exempel det spektakulära höghuset Strato invid 
Zinkensdamm på Södermalm i Stockholm.

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

Dessutom har vi ett brett spektrum av tilläggstjänster som alla är anpassade för bostadsrätter och större 
hyresbestånd. Här utvecklar vi nu snabbt vår tjänsteportfölj med en rad olika samarbetspartners. Bahnhof tar också 
nu ett stort antal nya affärer inom det här segmentet, som kommer att bära frukt ekonomiskt under lång tid.

Privatmarknad

Bokslutskommuniké, 2020

8
Strato - bild från CA Fastigheter
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Bostadsrättsföreningar

Sveriges bästa bredband
Upp till 10 Gbit

VPN för anonym surf Antivirus Telefoni utan fasta avgifter

Välj lösning Snabb installation Aktivering Klart!

Det är enkelt att byta till Bahnhof

brf@bahnhof.net  |  010-510 00 00  |  bahnhof.se
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VD har ordet 

Trycket i en flaska Prosecco från norra Italien är 3,5 
bar (50 PSI). I en butelj fransk champagne är trycket 
ännu högre, ungefär 6 bar (90 PSI). Det är anled-
ningen till att glaset i champagneflaskor är tjockare. 
Men ännu viktigare att känna till är vid vilket tryck 
en PET-flaska med Cola exploderar. Det brukar ske 
vid 13 bar (188 PSI).

Många frågar sig kort sagt vad som kommer att hända 
efter corona. Befinner vi oss i en jättelik bubbeleko-
nomi? Vad händer när proppen går ur corona? Vilka 
effekter får ett globalt kosläpp av köpfest, resor och nya 
vanor?

Under pandemin har Bahnhof hållit igång företag och 
privatpersoner med blixtsnabbt bredband. Coronaef-
fekten har påskyndat digitaliseringen av hela samhället. 
Den effekten är bestående, och kommer att öka i styrka.

Bahnhof är därför perfekt positionerat för att möta 
den nya tiden ”post corona”, oavsett vad den inne-
bär. Vi har färdig infrastruktur och digitala tjänster 
som står redo för att en kraftigt ökad efterfrågan. 
Vi jobbar dessutom med att bygga en plattform för 
internationella affärer. Butiken är öppen!

Men om konjunkturbubblan spricker, som ett slags 
uppumpad colaflaska, så står Bahnhof ändå på 
en mycket stabil grund. Vi driver tjänster som få 
privatpersoner och företag kan vara utan. Vi har 
torrt krut i ladorna för att både göra förvärv, och 
driva en uthållig tillväxt.

Det första kvartalet år 2021 är stabilt positivt ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Bahnhof når en omsättning på 
387 Mkr med ett rörelseresultat på 43,5 Mkr. Vi har 
samtidigt en stark underliggande tillväxt, där mars 
utmärker sig som den bästa månanden i kvartalet.

Ur ett jämförelseperspektiv följer kvartalet dock på det 
starkaste kvartalet i bolagets historia (Q4 2020). Här 
fanns en del säsongsmässiga variationer av engångska-
raktär som påverkar jämförelsen mellan kvartalen.

Bahnhof växer under det första kvartalet 2021 med 
nästan 8000 nya privatkunder netto. Det är drama-
tiskt bättre än våra största konkurrenter. Det är till 
exempel dubbelt så mycket som Comhem (Tele2) 
växer med under samma period. Och under samma 
period så tappar Telia 6000 kunder netto (fast 
bredband). Källa: bolagens egen rapportering.

Bahnhofs prognos för helåret ligger fast, med utrymme 
för positiva överraskningar. Vi har under kvartalet också 
tagit några riktigt stora affärer på företagssidan som 
kommer ge avtryck framåt i tiden.

Bokslutskommuniké, 2020
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Bland annat har en av Sveriges tunga mediaaktörer valt 
att etablera sig i Bahnhofs datahallar. Det är inte bara 
en bra affär, utan också något som ligger i linje med vår 
profilering mot media- och finansbranschen. Men vi 
har också storbolag som kunder från helt andra bran-
scher. På bredbandssidan har vi tagit in en av de stora 
koncernerna inom vård och omsorg. Och det jättelika 
dataspelsföretaget Ubisoft har förlängt avtalen för ett 
stort antal racksskåp i vårt datacenter i centrala Malmö.

Hur har corona påverkat Bahnhof? Det har aldrig 
varit roligare att jobba med IT-relaterade tjänster 
än nu. Pandemin har öppnat nya tekniska och 
affärsmässiga möjligheter på många områden.

Men det första kvartalet präglas ändå av en viss för-
dröjning av lansering av nya tjänster. Det är helt enkelt 
svårare att driva kreativ och teknisk utveckling på 
distans. Corona har lagt ett slags fotboja över tempot 
i utrullningen av nya tjänster, särskilt för till exempel 
Bahnhof Cloud.

Bahnhof Cloud innefattar inte bara virtuell infrastruktur 
för utvecklare och företag. Målet är ju här ett bredare 
anslag där vi redan har ett stort antal kunder som 
använder våra plattformar.

Vi satsar nu på skräddarsydda molntjänster för datasä-
kerhet. Det är en växande grupp av företag som inser att 
skyddet för den digitala delen av affärsverksamheten 
snabbt behöver stärkas.

Ur ett internationellt perspektiv riktar vi oss också till 
journalister – ja, alla människor – som på olika sätt vill 
göra sin röst hörd, även om de befinner sig under censur 
eller totalitärt tryck. Det här är profilfrågor där Bahnhof 
kan göra teknisk och juridisk skillnad med våra lösning-
ar även globalt. Teknik och politik hör här ihop på ett 
helt naturligt sätt.

Under det kalla kriget myntade USA:s dåvarande 
försvarsminister Robert McNamara den doktrin 
som brukar kallas ”MAD”. Vid ett kärnvapenkrig 
garanterades alla parter en ömsesidig och full-
ständig utplåning, det vill säga ”Mutually Assured 
Destruction”.

Doktrinen om ömsesidig utplåning låter aningen 
dystopisk. Även om jag själv alltid gillat MAD (särskilt 
tidningen). Men idag är kapprustningen digital. Det kalla 

kriget är nu ett digitalt övervaknings- och handelskrig 
som drivs av amerikanska och kinesiska molnjättar och 
sovjetiska (ryska) troll, och möjligen i det lilla formatet 
av Morgan Johansson (samt en del andra likasinnade i 
olika partier i korridorerna).

Bahnhofs vision är tvärtom! Vi tror på integritet och 
yttrandefrihet. Vi tror också att den här kapprustningen 
i övervakning är ett skott i foten även för handel. Den 
galna akronymen kan göra skillnad, fast i vår tolkning. 
Jag vill därför bygga ett globalt Bahnhof Cloud som är 
helt MAD - och som 100 procent står upp för principen 
”Make A Difference”.

VD har ordet

forts.

Den 3 april 2021
Bahnhof HQ, Sveavägen 41
Jon Karlung, verkställande direktör
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Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation
Kassaflödet för det första kvartalet 2021 är plus 52,9 
Mkr (-45,5 Mkr). Den sista mars är likvida medel i 
Bahnhof 387,4 Mkr (260,5 Mkr). Finansiella skulder 
i form av finansiell leasing uppgår för kvartalet till 
0,8 Mkr (2 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i 
grunden mycket starkt.

Bahnhof har under perioden investerat totalt 15,3 
Mkr (79,3 Mkr). Investeringarna avser uppgradering-
ar av Bahnhofs nät, teknikplattformar på olika orter 
i Sverige och driftsättning av en ny del i datahallen 
Thule i centrala Stockholm

Den sista mars 2021 är immateriella anläggningstill-
gångar i Bahnhofkoncernen 63,4 Mkr varav 28,6 Mkr 
goodwill. Motsvarande siffror förra året är 71,4 Mkr 
varav 35,4 Mkr goodwill. I tillgångarna ingår tomträt-
ten fastigheten "Starkströmmen 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
Bahnhof har genomfört utdelningar varje år 
sedan introduktionen på Aktietorget år 2007. 
Årets utdelning föreslås vara 75 öre per aktie 
(motsvarande cirka 80 Mkr). Utdelningen äger rum i 
maj med avstämningsdag den 14 maj 2021.

Styrelsen i Bahnhof AB
Andreas Norman, ordförande
Jon Karlung, vd Bahnhof
Anna Åhr, redovisningskonsult
Kennet Lejnell, teknikchef Ovzon
Eric Hasselqvist, entreprenör, media/
skivbolagsdirektör
 
Föreslagen ny styrelsemedlem 2021:
Jens Nylander, IT-entreprenör
(Jens har accepterat uppdraget, formellt sker inval 
vid bolagsstämman den 11 maj).
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Finansiell situation

Insynspersoners aktieinnehav per 2021-03-31:

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

Största aktieägare 2021-03-31:

K.N. TELECOM AB: 54 232 170

ÖRESUND, INVESTMENT AB:  7 375 000

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION: 3 273 704

SPILTAN SMÅBOLAGSFOND: 2 720 777

STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9: 1 827 874

VERDIPAPIRFONDET FIRST VERITAS: 1 672 026

NORDEA SMÅBOLAGSFOND SVERIGE: 1 584 686

FUTUR PENSION 70121515: 1 424 132

DIDNER AND GERGE SMALL AND MICROCAP: 1 300 000

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB:  1 295 574

JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.: 1 175 664
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386 734
331

387 065

-277 042
-14 470
-38 573

-13 505
-343 591

43 475

-137

-137

43 338

-8 419
0

0

34 919

0,32
107 565 130

11,2%

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%

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

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)

2020
Q1

Utfall

2021
Q1

Utfall

2020
Helår
Utfall

Resultaträkning - koncernen

349 523
0

349 523

-247 513
-14 178
-33 767

-13 030
-308 487

41 036

37

37

41 073

-8 372
0

1

32 702

0,30
107 565 130

11,8%

TKR
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Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Licenser och liknande rättigheter
Goodwill
Tomträtt

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Datahallar och förbättringar på annans fastighet
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

2021-03-31
Utfall

2020-12-31
Utfall

Balansräkning - koncernen

0
11 650
28 580
23 142
63 373

97 551
98 704
55 019
46 418

297 693

2 595
2 595

363 660

4 904
35 257

319
0

3 312
91 539

135 331

387 374

522 705

886 366

0
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
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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

2021-03-31
Utfall

2020-12-31
Utfall

Eget kapital och skulder - koncernen

1 076
29

417 287

418 392

0

418 392

58 120

0

0

784
97 296

9 287
5 715

296 771

409 854

886 366

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

2020
Q1

Utfall

2020 
Helår
Utfall

2021
Q1

Utfall

Kassaflödesanalys - koncernen

41 073
13 030
-5 909

48 194

528
31 119

-44 998

34 843

0
-11 498
-67 793

-79 291

-1 084
0

-1 084

-45 532

304 307
1 728

260 503

180 388
49 861

-26 235

204 014

6 105
-2 152
3 753

211 720

0
-47 262
-68 078

-115 340

-2 196
-64 539

-66 735

29 645

304 307
-1 449

333 952

43 338
14 730
-5 807

52 262

828
35 547

-20 258

68 379

0
-14 457

-851

-15 308

-150
0

-150

52 921

333 952
501

387 374

TKR
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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

2020
Q1

2020  
Helår

2021
Q1

Nyckeltal - koncernen

349 523
41 073
32 702
41 036
54 066
11,8%
11,7%
15,5%
44,9%

345 953
294

-45 532

107 565 130
0,30
3,22

1 472 834
180 388
136 225
180 148
232 672

12,2%
12,2%
15,8%
43,8%

380 299
291

29 645

107 565 130
1,27
3,54

387 065
43 338
34 919
43 475
56 980
11,2%
11,2%
14,7%
47,2%

418 392
300

52 921

107 565 130
0,32
3,89

TKR

Granskning

Delårsrapport 1 2021 har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer
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386 648
331

386 980

-277 058
-14 965
-38 525

-15 445
-345 992

40 988

-110

-110

40 878

0
-8 421

32 457

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

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

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

2020
Q1

Utfall

2021
Q1

Utfall

2020
Helår
Utfall

Resultaträkning - moderbolaget

349 413
0

349 413

-247 209
-15 427
-33 716

-14 275
-310 627

38 787

278

278

39 064

0
-8 360

30 705

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

2021-03-31
Utfall

2020-12-31
Utfall

Balansräkning - moderbolaget

0
10 966
46 356
57 322

96 716
98 704
55 019
14 777

265 217

35 950
72 160

2 595
110 705

433 245

4 904
35 015

319
0

2 848
91 583

134 669

342 494

477 164

910 408

0
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
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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

2021-03-31
Utfall

2020-12-31
Utfall

Eget kapital och skulder - moderbolaget

1 076
9

221 006

222 091

282 114

96 015
0

9 247
4 647

296 294

406 204

910 408

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



Kvartalsrapport jan-mars, 2021

22

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
Q1

Utfall

2020 
Helår
Utfall

40 878
13 445
-5 814

48 508

828
35 499

-21 001

63 834

0
-10 910

-350

-11 260

0
0

0

52 575

289 920
0

342 494

170 708
60 282

-21 352

209 638

6 105
-13 685

6 522

208 580

0
-37 411
-73 478

-110 889

0
-64 539

-64 539

33 152

256 768
0

289 920

TKR

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

2020
Helår

2021
Q1

2020
Q1

Nyckeltal - moderbolaget

1 472 436
170 708

90 001
169 935
230 218

11,6%
11,5%
15,6%
45,9%

411 375
291

386 980
40 878
32 457
40 988
56 432
10,6%
10,6%
14,6%
49,0%

446 089
300

349 413
39 064
30 705
38 787
53 062
11,2%
11,1%
15,2%
47,0%

373 808
294

TKR
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