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Omsättning: 
407,0 Mkr (367,2 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 
62,3 Mkr (55,6 Mkr) 

Rörelseresultat (EBIT):  
48,2 Mkr (42,2 Mkr)  

Resultat efter skatt:  
38,7 Mkr (33,6 Mkr)  

Resultatet efter skatt per aktie:  
0,36 SEK (0,31 SEK)

Nettomarginal:  
11,8%  (11,5%)

Siffror inom parentes avser det tredje kvartalet år 2020.

Perioden präglas av tillväxt på samtliga affärsområden. 
Vi växer organiskt med 11 procent, och rörelseresul-
tatet förbättras med 14 procent (jämfört med samma 
period år 2020).

Bahnhof utses för tredje året i rad till Sveriges 
bästa operatör i Svenskt Kvalitetsindex stora 
mätning (publicerad den 25 oktober 2021).

Vi fortsätter att ta marknadsandelar av våra konkur-
renter. Den sista september har Bahnhof 418 491 
privatkunder som beställt någon av våra blixtsnabba 
fibertjänster. Det är en nettotillväxt för perioden med 
8096 nya kunder (9046 år 2020).

Vår molnplattform https://bahnhof.CLOUD växer 
snabbt. Företag, offentlig förvaltning och enskilda 
systemutvecklare får nu full tillgång till en storskalig 
digital infrastruktur i Bahnhofs olika datacenter. Vi 
hjälper företag att flytta sina tjänster till säkra moln i 
Sverige.

Bahnhof gör ett riktigt bra tredje kvartal, som dessutom är ett nytt rekord! Vi passerar 
med råge 400 Mkr i omsättning för ett enstaka kvartal, med ett rörelseresultat på drygt 
48 Mkr.

Det tredje kvartalet 2021 i sammanfattning

Rekordkvartal - tillväxt och lönsamhet!

Bahnhofs finanser är utomordentligt starka och förutsätt-
ningarna för fortsatt expansion är mycket goda. Kassaflö-
det för det tredje kvartalet 2021 är plus 34,6 Mkr (52,6 
Mkr). Den sista september är likvida medel i Bahnhof 
384,8 Mkr (303,3 Mkr). Bahnhof har under perioden 
investerat totalt 31,7 Mkr (13,0 Mkr).

Investeringarna avser uppgraderingar av Bahnhofs 
nät, teknikplattformar på olika orter i Sverige, samt ett 
förvärv av en fastighet på Stora Essingen i Stockholm 
(22 Mkr). Huset på Essingen är avsedd för visst tillfälligt 
boende för personal från bland annat Göteborg, Malmö, 
Borlänge och Umeå, samt spetsutbildning (inriktning 
datasäkerhet).
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Mål och vision
Bahnhofs prognos för helåret 2021 är en omsättning på 1,7 miljarder kronor, 
med ett rörelseresultat (EBIT) på drygt 200 miljoner kronor. 

Målsättningen är att genomföra ett listbyte från handelsplatsen Spotlight till OMX Midcap så snart det 
är praktiskt möjligt. Processen är påbörjad och omfattar även byte av underliggande tekniska system 
för ekonomi. I bokslutskommunikén (i februari 2022) kommer närmare information.

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.

Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och 
innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner.

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 juli-sept, 2021
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Totalt svarar koncernens företagsaffär för 129 Mkr (120 Mkr) av Bahnhofs omsättning 
under det tredje kvartalet 2021. Bahnhofs kraftfulla fibernät levererar blixtsnabbt och 
driftsäkert bredband till tusentals företagskunder i hela Sverige.

Bahnhof erbjuder helhetslösningar för i stort sett alla delar av ett företags kommunikationsbehov. I våra datacenter 
driver vi några av Sveriges bästa plattformar för molntjänster och fysisk colocation i rackskåp. 

Tjänster i samarbete med fastighetsbolag
Under det tredje kvartalet har vi påbörjat leveranser till flera stora fastighetsbolag, där vi har ett nära samarbete 
avseende kommunikationslösningar. Affärsområdet innefattar potentiellt tiotusentals hushåll och kommersiella 
lokaler.

Bahnhofs modell bygger på öppenhet, teknisk överlägsenhet och stor valfrihet för den enskilde. Vi bygger värden 
för fastighetsägare, som kan sänka sina egna kostnader, och samtidigt erbjuda Sveriges bästa bredband till sina 
kommersiella eller privata hyresgäster.

Wireless Buildings
Bahnhofs trådlösa kontorsnät skapar arbetsro på jobbet. Vi undanröjer irritation över svajiga och osäkra förbindel-
ser. Wi-Fi 6 är en naturlig förlängning av Bahnhofs fibertjänster. Vi täcker in hela fastigheter, stora gallerior, öppna 
kontorslandskap och utomhusarenor.

Den nya tekniken Wi-Fi 6 revolutionerar trådlösa nät. Wi-Fi 6 ger bättre stabilitet, möjlighet att cellulärt (med 
många lokala accesspunkter) bygga stora yttäckande områden, och medger rekordsnabba hastigheter på upp till 9.6 
Gbit/s.

Byanät och samfällighetsföreningar
Det lönar sig ofta att gräva ett eget nät. Bahnhof ger råd och stöttar i olika lokala projekt. Vi bygger tjänster tillsam-
mans med ett växande antal lokala byanät och samfällighetsföreningar. Det här är nät som ligger oss särskilt varmt 
om hjärtat, och där vi kan göra skillnad för människor.

Ofta är det IT-kunniga eldsjälar som driver de lokala projekten framåt. De har byggt nätet själva, med ideella krafter, 
och de är stolta över att det är deras egna nät.

I till exempel Västerbotten har vi ett växande antal byanät och föreningar som kunder. Byanäten gräver och 
lägger fibern själva. Bahnhof står sedan för att koppla upp samfälligheten mot internet, via våra regionala 
knutpunkter, och vi sköter sedan övergripande driftövervakning.

Det finns nu även byanät i storstädernas kransområden som gräver egen fiber. Det kan handla om en lokal samfäl-
lighetsförening som vill ta kontroll över sin kommunikation. Motivet kan vara att en befintlig nätägare (fiberaktör) 
misskött sig, och att de boende nu vill ta sig ur en hopplös undermålig teknisk och affärsmässig situation. 

Företagsmarknad
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Molntjänster On-premises - i Sverige! 

https://bahnhof.CLOUD

Bahnhof erbjuder både digital infrastruktur som tjänst online, och mer specialiserade lösningar på 
konsultbasis. I våra stora datacenter kan vi sätta upp både virtuell och fysisk infrastruktur.

Det finns säkerhetsmässiga och juridiska frågetecken med utländska moln. Bahnhof hjälper därför 
svenska företag att flytta tillbaka sina tjänster till Sverige. Det blir dessutom billigare drift, eftersom flera 
utländska moln gömmer avgifter (som till exempel trafikkostnader för nät).

Bahnhof Cloud, tre viktiga hörnstenar:

1. Öppenhet 
Hos oss blir du aldrig inlåst. Våra tjänster är byggda för systemutvecklare av systemutvecklare. Vi gillar 
”öppen källkod” och det universum av tjänster som finns tillgängligt. Vi bygger helt Cloud Native på 
främst OpenStack.

2. LAN-känsla
Det laggar aldrig! Våra stora datacenter är belägna i storstädernas citykärnor. Du har tillgång till enorm 
och skalbar datakraft direkt via vårt rikstäckande fibernät.

3. Proffsig support
Du får snabb hjälp av riktiga människor när du verkligen behöver det. Vi hanterar idag stora affärskritis-
ka system för flera av Sveriges mest teknikintensiva bolag.

Elementica
Målet är att uppföra ett stort datacenter i Stockholms innerstad. Förberedande markarbeten i Bahnhofs 
regi är slutförda. Bygglov är beviljat. Bahnhof, Stockholm stad samt Trafikverket har ett inplanerat 
tekniskt samråd i början av december (inför byggstart).

Just nu pågår upphandling av olika delar till projektet. Vi är förstås fullt fokuserade på att driva detta på 
ett extremt kostnadseffektivt sätt. Tidshorisont för färdigställande av byggnaden är ungefär två år från 
byggstart.

Företagsmarknad forts.
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Fortum är ett av Europas ledande energiföretag, som levererar miljövänlig energi till 
individer och hela samhällen. För att ansluta sina svenska kraftverk till internet har de 
valt Bahnhof.

Utan energi – ingen elbil eller värme. Fortum står för livsviktig infrastruktur som möjliggör vardagen för miljontals 
människor. Ett exempel är deras vattenkraftverk, som förser samhället med förnybar energi. För att det hela ska 
fungera behöver vattenkraftverken anslutas till internet. Jukka Virtanen, IT-manager på Fortum förklarar:

– På vattenkraftverken behövs stabil uppkoppling så att vi kan optimera och säkerställa kontinuitet i energipro-
duktionen i hela Sverige. Både för industrin och våra 2,2 miljoner privatkunder. Det är många olika parametrar som 
kontinuerligt ska mätas, och rapportering som ska ske till både avsändare och myndigheter.

Jukka Virtanen är tydlig med vad de sökte hos en internetleverantör:

– Tillgänglighet, tillförlitlighet, bra pris och snabb leverans.

Det hittade de i Bahnhof, som kunde leverera dedikerade fiberanslutningar även till vattenkraftverkens 
utsatta geografiska lägen. Jukka Virtanen är mer än nöjd.

– Det har gått bra. Bahnhof har god tillgänglighet för fiberbaserade anslutningar i utmanande svenska flodområden, 
där det inte nödvändigtvis finns stora städer eller kommunikationsinfrastruktur i närheten. De har också lätta och 
snabba kontakter och effektiv leverans.

Framöver kommer Sveriges behov av hållbar energi öka, och i takt med det växer även internets roll.

– Internet- och molnanslutningar har redan fått och kommer att få allt större betydelse i framtiden för vår del.

Ledande energiföretag väljer Bahnhof
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Den sista september 2021 har Bahnhof 418 491 privatkunder som beställt någon av våra 
blixtsnabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt med 8096 kunder (9046 Q3 år 2020) 
under det andra kvartalet.

Utmärkande för kvartalet är fortsatta framgångar på den marknad som gäller bostadsrättsföreningar. Vi växer både 
med enskilda föreningar, och med kollektiva lösningar i stadsnät.

Bahnhof har ett grundmurat gott rykte, och vi har marknadens bästa och mest prisvärda tjänster för 
bostadsrättsföreningar. En viktig orsak till framgångarna är att vi har en egen organisation med lokal 
närvaro i olika delar av Sverige, med egen supportpersonal och egna installationstekniker.

Den 25 oktober offentliggjordes Svenskt Kvalitetsindex stora årliga undersökning av bredbandsmarknaden i Sverige. 
För tredje året i rad vann Bahnhof med god marginal – Bahnhof är Sveriges bästa operatör, om kunderna själva får 
välja.

Privatmarknad

Kvartalsrapport juli-sept, 2021
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Upplev Sveriges  
bästa bredband

Varför byta till Bahnhof?

Nordic Bench 2016-2020 Bredbandskollen 2019Svenskt Kvalitétsindex 2019-2021

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 

”Vi ska besöka ett par byar där dom är 
människoätare! Där har dom den seden att 
dom tar huvuden. Dom är huvudjägare, och 
dessutom kannibaler.”

Orden är forskningsresande Sten Bergman som i radio 
år 1959 berättar om sin resa i regnskogen, i det inre av 
de otillgängliga bergstrakterna på Papua Nya Guinea.

I sin bok ”Min far är kannibal” skriver han så här när 
han är i säkerhet: ”Vi har emellertid fortfarande våra 
huvuden i behåll, och ingen papuan har visat någon lust 
att smaka på oss.”

Bahnhof är svensk mästare i att vara kannibal. Vi 
fortsätter att tugga i oss marknadsandelar på en 
starkt konkurrensutsatt marknad. Vi har dessutom 
en bred kundbas som ger stora möjligheter till 
merförsäljning.

Under det tredje kvartalet växer Bahnhof med drygt 
8000 nya privatkunder netto. Vi gör det starkaste 
kvartalet på länge, med en omsättning på drygt 400 
miljoner kronor och förbättrade rörelsemarginaler. Både 
omsättning och resultat är ett nytt rekord.

Vår molnsatsning https://bahnhof.CLOUD börjar bära 
frukt, och vi lanserar även ett antal tjänster för företag 
och bostadsrättsföreningar som bygger på trådlös 
nätaccess.

Varje år i slutet på oktober infaller en högtid. Det är när 
Svenskt Kvalitetsindex presenterar sin konsumentun-
dersökning om Sveriges telekom- och internetoperatö-
rer.

Det är en omfattande granskning som bygger på inter-
vjuer med tusentals användare, och där kunderna själva 
får sätta betyg på sin operatör.

För tredje året i rad vinner Bahnhof. Vi utklassar 
våra konkurrenter, och vi får bäst betyg av alla. 
Tele2 (Comhem) kommer sist igen, i år med en liten 
försämring jämfört sin jumboplats år 2020.

Bahnhofs fokus är att leverera stabila och blixtsnabba 
tjänster till företag och privatpersoner. Grunden är 
förstås att vi driver ett av Sveriges kraftfullaste fibernät.

Men jag tror faktiskt att folk gillar vårt personliga 
engagemang! Hos oss får man alltid prata med riktiga 
människor, i kundtjänst eller i teknikorganisationen. 
Jag tror att vårt genuina intresse för teknik och internet 
lyser igenom, bortom det kommersiella.

I höst utropar jag ”Äntligen!”, inte för att hedra en 
ny nobelpristagare i litteratur. Utan för att Post- och 
telestyrelsen för en gångs skull fattat ett klokt beslut.

Från och med mitten av november öppnar PTS upp 
spektrumbandet 5 945 – 6 425 MHz för trådlösa 
lokala radioaccessnät (WAS/RLAN). Det är en revo-
lution! Det är WiFi på steroider.

Det nya frekvensområdet är skräddarsytt för extremt 
snabb och kraftfull dataöverföring, med den teknik som 
just nu går under namnet ”Wi-Fi 6E” (E för extended 
eller enhanced), och alltså kan köras på 6 Ghz-bandet.

Det blir nu möjligt att driva helt trådlösa tjänster 
inomhus med hastigheter på upp till i princip 10 Gbit/s.  
Det kräver förstås att accesspunkterna är matade med 
motsvarande kapacitet för fiber.

Det nya frekvensområdet upplåts som ett slags licens-
fritt ”öppet spektrum”. PTS har rentav motiverat beslu-
tet med att man vill främja ”tillväxt” och ”innovationer”.

Det här är fantastiskt bra för Bahnhof. Vi har redan 
ett av Nordens bästa fibernät, som vi nu kan för-
länga, med extremt snabb trådlös dataöverföring i 
fastigheter, kontor, arenor, gallerior och bostäder.

Wi-Fi6 E har dessutom stöd i protokollet WPA3 (med 
starkare kryptering för till exempel kontorsnätverk). 
Det senare ligger helt i linje med en nära förestående 
satsning på datasäkerhet.

Bahnhof brukar ha den högsta genomsnittliga hastig-
heten av alla operatörer i Bredbandskollens mätningar.
Det är en av de faktorer som gör att vi år efter år blir 
framröstade som Sveriges bästa operatör.

Sten Bergman i Korea 1936
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Vi fokuserar på att bygga marknadens absolut bästa 
tekniska förutsättningar för streaming och innehåll. Vi 
designar tjänster för att leverera upplösning i minst 8k, 
med perfekt kvalitet för ett stort antal skärmar, plattor, 
mobiler - eller vad man nu vill använda för ”device” i 
fredagsmyset.

Finns det förresten någon enda människa som vill ha 
kvar 1900-tals TV? Jag menar inte den nästan alltid 
tekniskt sämre kabel-teve-tekniken med boxar i plast 
från Kina, utan själva affärsmodellen.

Du har tillgång till ett begränsat utbud TV-kanaler, som 
är en klon på dina grannars kanaler. Hur kul är det? Och 
även om du inte tittar på kanalerna, får du betala ändå.

Jag förklarar gammal TV för mina barn så här: för länge 
sen sändes TV efter en bestämd tidtabell. Att titta på TV 
var ungefär som att hinna med bussen.

Om en bostadsrättsförening kopplar bort buss-TV, 
så försvinner halva avgiften för bredbandet. Man 
kan se alla kanaler i direktsändning ändå, fast via 
en streamingtjänst. Den tekniken kallas internet.

Det finns programbolag som låser in folk i kabel-TV-pa-
ket med listiga affärsmodeller. Det är ett slags kollektiv 
bestraffning. Du får betala för vad dina grannar tittar 
på, inte vad du vill se själv. Det blir inte bara dyrt för 
föreningen, utan programbolagen kan godtyckligt göra 
det svart i rutan.

Om det finns några gemensamma lägereldar så handlar 
de om sport. Jag uppmanar därför digitaliseringsminis-
ter Anders Ygeman att se över begreppet ”must carry” 
(som återfinns i Radio- och TV-lagen). 

Must carry är idag urvattnad men bör förtydligas. Det är 
inte längre kanalens siffra som är intressant, utan själva 

innehållet. Stora sporthändelser måste vara tillgängliga 
för den breda publiken – via streaming eller för den 
delen buss-TV.

Det händer inte ofta, men ibland hinner science fic-
tion i kapp Bahnhof. Jag tänkte på det när jag läste 
Andy Weirs roman ”Artemis” som är ett slags knäpp 
deckare i MacGyver-stil som utspelar sig på månen.

Andy har ett förflutet som programmerare, och det 
märks i intrigen. Den stora publiken har nog mest sett 
filmatiseringen av hans roman ”The Martian” med Matt 
Damon i huvudrollen.

Romanen om månbasen Artemis (spoilervarning!) 
bygger på att någon upptäckt ett sätt att tillverka en 
fiberkabel som inte kräver ljusförstärkare över längre 
avstånd, vilket skulle revolutionera telekomindustrin.

På teknikspråk brukar man tala om ”latens”. Ju närmare 
användare och servrar befinner sig från datacentret 
– desto lägre latens. Bahnhof bygger datacenter med 
moln nära användarna.

Alla våra tjänster med https://bahnhof.CLOUD i 
spetsen ligger i Sverige. Det är inte science fiction. 
Vi står redan nu för principen ”No latency!”.

VD har ordet

forts.

Den 8 november 2021
Bahnhof HQ, Sveavägen 41
Jon Karlung, verkställande direktör

Fotnot att lyssna på; en riktig godbit (om ni ursäktar 
göteborgskan) från Public Service. Radiointervju med 
Sten Bergman från år 1959.  
https://sverigesradio.se/avsnitt/1036525
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Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation
Kassaflödet för det tredje kvartalet 2021 är 34,6 Mkr 
(31,7 Mkr). Den sista september är likvida medel i 
Bahnhof 384,8 Mkr (303,3 Mkr). Finansiella skulder i 
form av finansiell leasing uppgår för kvartalet till 0,6 
Mkr (0,3 Mkr). 
 
Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket 
starkt. Bahnhof har under perioden investerat totalt 
31,7 Mkr (13,0 Mkr). Investeringarna avser uppgra-
deringar av Bahnhofs nät, teknikplattformar på olika 
orter i Sverige samt en fastighet på Stora Essingen i 
Stockholm. 
 
Den sista september 2021 är immateriella anlägg-
ningstillgångar i Bahnhofkoncernen 59,3 Mkr varav 
25,2 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 
67,0 Mkr varav 32,0 Mkr goodwill. 
 
De immateriella anläggningstillgångarna härrör sig 
nästan uteslutande till internetoperatören Tyfon som 
Bahnhof förvärvade i juni 2015. I tillgångarna ingår 
även tomträtten 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 portugisiskt dotterbolag 
Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom 
finns det ett norskt dotterbolag, 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
Avsikten är att årligen hålla en hög, men balanserad 
utdelningsnivå, som även medger offensiva 
satsningar framåt på ny teknik. Utdelningsmålet 
brukar ligga på mellan 25 och 50 procent av EBIT, 
och anges i bokslutskommunikén i februari 2022.
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Finansiell situation

Insynspersoners aktieinnehav per 2021-09-30:

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 2021-09-30:

K.N. TELECOM AB: 54 232 170

ÖRESUND, INVESTMENT AB:  7 375 000

VERDIPAPIRFONDET FIRST VERITAS: 3 844 414

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION: 3 155 225

SPILTAN SMÅBOLAGSFOND: 2 720 777

STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9: 1 589 690

NORDEA SMÅBOLAGSFOND SVERIGE: 1 584 686

FUTUR PENSION 70121515: 1 405 765

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB:  1 363 006

DIDNER AND GERGE SMALL AND MICROCAP: 1 200 000

NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND.: 1 095 219
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Resultaträkning - koncernen

367 248
0

367 248

-267 579
-13 148
-30 946

-13 372
-325 045

42 203

-9

-9

42 194

-8 572
0

0

33 622

0,31
107 565 130

11,5%

1 077 848
124

1 077 972

-774 824
-39 015
-99 343

-39 539
-952 721

125 251

85

85

125 336

-25 394
0

1

99 944

0,93
107 565 130

11,6%

406 996
0

406 996

-297 059
-15 409
-32 215

-14 168
-358 850

48 146

55

55

48 201

-9 499
0

0

38 702

0,36
107 565 130

11,8%

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-sept

Utfall

2020
helår

Utfall

2020
Q3

Utfall

2020
Jan-sept

Utfall

2021
Q3

Utfall

1 191 192
411

1 191 603

-859 475
-43 808

-109 998

-41 441
-1 054 722

136 881

-28

-28

136 852

-26 725
0

0

110 127

1,02
107 565 130

11,5%

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

2021-09-30
Utfall

2020-12-31
Utfall

Balansräkning - koncernen

10 625
25 151
23 530
59 305

94 524
131 536

51 311
35 766

313 137

2 595
2 595

375 037

3 787
40 357

319
0

3 420
90 098

137 980

384 766

522 746

897 783

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

2021-09-30
Utfall

2020-12-31
Utfall

Eget kapital och skulder - koncernen

1 076
29

411 430

412 535

0

412 535

58 128

0

0

634
73 579
15 747
22 627

314 532

427 120

897 783

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



Kvartalsrapport juli-sept, 2021

17

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-sept

Utfall

2020 
Jan-sept

Utfall

2021
Q3

Utfall

Kassaflödesanalys - koncernen

136 852
42 284

-17 653

161 483

1 946
31 781
-9 301

185 908

0
-53 770

-689

-54 459

-300
-80 674

-80 974

50 475

333 952
340

384 766

125 212
39 142

-22 259

142 095

533
47 481

-19 310

170 799

0
-36 158
-68 078

-104 236

-2 848
-64 539

-67 387

-824

304 307
-198

303 285

48 201
14 520
-5 896

56 825

254
4 001
5 220

66 299

0
-31 697

-49

-31 746

0
0

0

34 553

350 164
49

384 766

TKR
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Nyckeltal - koncernen

Granskning

Kvartalsrapport 3 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-sept

2020
 jan-sept

2021
Q3

2020
Q3

1 191 603
136 852
110 127
136 881
178 322

11,5%
11,5%
15,0%
46,0%

412 535
290

50 475

107 565 130
1,02
3,84

1 077 848
125 336

99 944
125 127
164 666

11,6%
11,6%
15,3%
42,9%

341 015
287

-824

107 565 130
0,93
3,17

406 996
48 201
38 702
48 146
62 314
11,8%
11,8%
15,3%

34 553

107 565 130
0,36

367 248
42 194
33 622
42 203
55 575
11,5%
11,5%
15,1%

52585

107 565 130
0,31

TKR
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Resultaträkning - moderbolaget

367 159

367 159

-267 589
-14 418
-30 898

-14 617
-327 522

39 636

262

262

39 898

-8 565

31 334

406 949
0

406 949

-296 683
-15 949
-32 165

-16 107
-360 904

46 045

82

82

46 127

-9 502

36 625

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-sept

Utfall

2020
Jan-sept

Utfall

2020
Helår
Utfall

2020
Q3

Utfall

2021
Q3

Utfall

1 190 953
411

1 191 364

-859 234
-45 361

-109 851

-47 260
-1 061 706

129 657

52

52

129 709

-26 720

102 989

1 077 585
124

1 077 709

-774 754
-42 737
-99 193

-43 275
-959 960

117 749

866

866

118 615

-25 384

93 232

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

2021-09-30
Utfall

2020-12-31
Utfall

Balansräkning - moderbolaget

10 034
37 848
47 881

93 889
131 536

51 311
3 528

280 264

35 950
72 160

2 595
110 705

438 851

3 787
40 162

319
0

2 879
90 225

137 371

341 218

478 589

917 440

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

2021-09-30
Utfall

2020-12-31
Utfall

Eget kapital och skulder - moderbolaget

1 076
9

210 865

211 949

282 114

72 043
0

15 855
21 441

314 037

423 377

917 440

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 juli-sept, 2021

22

Nyckeltal - moderbolaget

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

2021
Jan-sept

2020
Jan-sept

2021
Q3

2020
Q3

1 191 364
129 709
102 989
129 657
176 917

10,9%
10,9%
14,8%
47,5%

435 948
290

1 077 585
118 615

93 232
117 625
160 900

11,0%
10,9%
14,9%
45,1%

371 796
287

406 949
46 127
36 625
46 045
62 152
11,3%
11,3%
15,3%
47,5%

435 948
290

367 159
39 898
31 334
39 636
54 254
10,9%
10,8%
14,8%

TKR
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Rapportkalender

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


