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Omsättning: 
1 604,7 Mkr (1 472,8 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 
235,2 Mkr (232,7  Mkr) 

Rörelseresultat (EBIT):  
181,5 Mkr (180,1 Mkr)  

Resultat efter skatt:  
146,4 Mkr (136,2 Mkr)  

Resultatet efter skatt per aktie:  
1,36 SEK (1,27 SEK)

Nettomarginal:  
11,3%  (12,2%)

Siffror inom parentes avser helåret 2020.

Bolagets omsättning och resultat är ett nytt rekord, 
men det lämnar utrymme för ökad tillväxt med högre 
marginaler under kommande kvartal. Bahnhof växer 
i omsättning under helåret med totalt 132 Mkr, och 
förbättrar rörelseresultatet före skatt till totalt 182 
Mkr.

På privatsidan har Bahnhof den sista december 
425 592 kunder (395 511 år 2020) som beställt 
någon av våra snabba fibertjänster. Det är en 
tillväxt för helåret med 30 081 nya kunder (38 302 
år 2020).

För fasta fibertjänster på privatsidan växer Bahnhof 
under det fjärde kvartalet med över 7000 nya netto-
kunder, vilket är 3000 kunder mer än till exempel Telia 
(källa; Telia Q4 rapport sid 9).

Bahnhofs tillväxt för helåret påverkas av en något 
svagare tillväxttakt på företagssidan. Nättjänsterna 
står för en betydande del av volymintäkterna, men här 
finns utrymme för ett ännu större kundintag.

Samtidigt växer nu tjänster som bahnhof.CLOUD. 
Under det fjärde kvartalet säljer vi dessutom 
betydligt mer av fysisk inplacering med colocation 
i Bahnhofs datacenter.

Utöver det ekonomiska resultatet får Bahnhof utmärkt 
betyg av kunderna. I oberoende mätningar blir Bahn-
hof under 2021 utnämnd till den bästa operatören, 

Året präglas av en positiv tillväxt av både privat- och företagsaffären. Bahnhof fortsätter 
att ta marknadsandelar. Privatsidan växer mest och ökar genom ett organiskt kundintag 
från våra konkurrenter. Företagsaffären utvecklas också positivt, men med en viss 
eftersläpning från nya affärsområden.

År 2021 i sammanfattning

Växande marknadsandelar och stabil tillväxt!

när kunderna själva får välja. Mätningarna, som innefattar 
samtliga konkurrenter, genomfördes av Nordic Bench och 
Svenskt Kvalitetsindex.

Starka finanser!
Bahnhofs finanser är starka. Kassaflödet för januari till 
och med december 2021 är 95,2 Mkr (29,6 Mkr). Den 
sista december är likvida medel i Bahnhof 429,7 Mkr 
(334,0 Mkr).

Bahnhof har under 2021 investerat totalt 59,2 Mkr (115,3 
Mkr). Investeringarna avser uppgraderingar av Bahnhofs 
nät, teknikplattformar på olika orter i Sverige samt en 
fastighet på Stora Essingen i Stockholm. 

Fastigheten på Essingen är avsedd för utbildning och 
tillfälligt boende för personal från bland annat Göteborg, 
Malmö, Borlänge och Umeå, samt spetsutbildning (med 
inriktning datasäkerhet).

Höjd utdelning!
Mot bakgrund av det goda finansiella läget föreslår sty-
relsen en höjd utdelning med 25 öre per aktie till 1 krona 
per aktie (motsvarande 107,6 Mkr i utdelning).

Utdelningen kommer inte påverka planerade satsningar 
på teknisk infrastruktur och systemutveckling under 
2022. Projektering av datacentret Elementica fortsätter 
också enligt plan.
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Prognos och mål 2022

Strategisk vision och hållbarhet

Bahnhofs prognos för helåret 2022 är en omsättning på drygt 1,7 miljarder kronor med 
ett rörelseresultat (EBIT) på omkring 200 Mkr. Prognosen bygger på växande intäkter 
från både privat- och företagsmarknad. Prognosen är ingen garanti, men utgör en 
avvägd bas utifrån befintliga ingångsvärden.

Bahnhofs mål är att överträffa prognosen!

Målet för helåret 2022 är dels att göra ett bättre ekonomiskt resultat än prognosen, dels nå ett antal konkreta 
operativa mål.

• Bred satsning på företagsmarknaden med tjänster i datacenter (moln och colocation) samt nättjänster.
• Nytt affärsområde för datasäkerhet i bolaget Sprinkler Security Sweden AB. Fokus på mjukvarubaserade abonne-

mangstjänster.
• Digital förvaltning med totalansvar för trådlös och fast kommunikation i bostadsrätter och kommersiella lokaler.
• Etablering i Norge och Danmark.

Listbyte, finansiell rapportering och redovisning enligt IFRS
Ett listbyte från Spotlight Market till OMX Midcap kommer att ske så snart det är praktiskt möjligt (efter det andra 
kvartalets slut).

IR-information kommer att förmedlas via Bahnhofs hemsida. I samband med vår kvartalsvisa ekonomiska rapporte-
ring och/eller bolagsstämman, kommer det att ges möjligheter till frågor från aktieägare och större placerare.

Bahnhof kommer upprätta årsredovisning för 2021 enligt IFRS. Avsikten är att använda samma redovisningsprincip 
som de flesta andra noterade bolag på OMX, vilket är praxis samt underlättar finansiella jämförelser.

Bahnhofs mål är att förnya perspektivet på digitala tjänster ur ett globalt perspektiv. Bahnhofs styrka är kombina-
tionen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt.
Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder innovativ, säker och klimatsmart kommu-
nikation 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. Vi är övertygade om att vår syn kommer att bära oss framåt, 
även ur ett större och internationellt perspektiv.

Hållbarhet
Vår syn på hållbarhet är konkret och handlar inte bara om teknik. 

• Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvär-
den 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 tar strid där våra kärnvär-
den hotas.

• Vi driver teknik på ett sätt som inte i onödan gör av med energi eller äventyrar miljön. Vi återanvänder energi i 
datacenter, och vi har ett återvinningsprogram för elektronik- och teknikutrustning.

• Vi tror på ett arbetsklimat som odlar kreativitet, nyfikenhet och stort eget ansvar, med lika villkor mellan kvinnor 
och män.

Bokslutskommuniké, 2021
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bahnhof.cloud 
sales@bahnhof.net 

010-510 00 10

bahnhof.CLOUD

Sveriges bästa moln!

Ditt eget säkra, snabba och skalbara moln i Sverige
Bahnhofs DNA är transparens och öppen källkod. Vi erbjuder Sveriges vassaste molnplattformar i 
våra egna datacenter, som också uppfyller alla svenska legala krav.
 
Du väljer själv vad du vill använda av vår infrastruktur. Vi jobbar aldrig med inlåsning. Vi är öppna, 
resonerande och till för dig som vill slippa brottas med otillgänglig support i utländska  
molntjänster.
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Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 507,6 Mkr under 2021 (479,6 Mkr under 
2020). Det är en svagare tillväxt på helåret än vad vi föresatte oss vid årets ingång. Men 
samtidigt finns nu kraftfull infrastruktur på plats, och vi kan skala upp till att möta 
ökad efterfrågan.

Nyckeln för att vinna affärer är ett helhetsperspektiv. Bahnhof förenar det bästa med nättjänster, datacenter och 
IT-säkerhet. Vi arbetar ofta tillsammans med större kunder, och vi vinner förtroende genom pålitliga och driftsäkra 
IT-tjänster.

Bredband både fast och trådlöst
Bahnhofs kraftfulla fibernät levererar redan blixtsnabbt och driftsäkert bredband till tusentals företagskunder i hela 
Sverige.

Men under senare delen av 2021 fokuserade vi även på trådlösa nät. Tjänsten Wireless Office är till exempel 
driftsäkra trådlösa kontorsnät som skapar arbetsro på jobbet. I mitten av november 2021 öppnade PTS ett nytt 
spektrumband på 6 Ghz med Wi-Fi 6E (förkortningen E står för ”extension”). Det medger rekordsnabba hastigheter 
på upp till 9.6 Gbit/s.

Datacenter
Intresset ökar för fysisk drift av kundplacerade egna rackskåp i Bahnhofs datacenter (så kallad colocation). Fler 
företag vill ha större egen kontroll över sin infrastruktur. Parallellt ökar även beställningar online på våra molnplatt-
formar, som till exempel bahnhof.CLOUD.

Datasäkerhet
Bahnhof har startat bolaget Sprinkler Security Sweden AB. Avsikten är att sälja abonnemang med ”digitalt självför-
svar” till både privat- och företagskunder. Bolaget ägs gemensamt av Bahnhof och David Jacoby (Bahnhof äger 70 
procent).

David Jacoby är en av de tyngsta svenska IT profilerna inom säkerhet. Han har arbetat för Truesec och Kaspersky Lab 
i många år. Han är också en av de ledande frontfigurerna bakom SVT:s serie ”Hackad”.

Datasäkerhet är ett område som passar Bahnhofs kärnvärden, och där vi nu kan erbjuda befintliga kunder fler 
tjänster. Här finns också en global marknad som ger stora synergier med Bahnhofs molntjänster.

Elementica
Elementica är ett helägt dotterbolag till Bahnhof. Affärsidén är att uppföra ett energiintensivt, men klimatsmart 
datacenter, i nära anslutning till Stockholms tyngsta och viktigaste infrastruktur för energi, fjärrvärme och fibernät.

Projekteringen har kantats av vissa byråkratiska turer runt bygglov och markanvändning. Bahnhof förvärvade 
marken för flera år sedan, men har inte getts möjlighet att påbörja projektet, förrän alldeles nyligen.

I december 2021 fick Bahnhof ett startbesked för bygget, och inledande arbeten påbörjades. Vi ser nu över 
en del byggnadstekniska detaljer före slutgiltig placering. Huskroppen skulle till exempel må bra av att 
flyttas 3,5 meter (vilket skulle sänka kostnaderna för bygget ytterligare).

Elementica är ett projekt med långa ledtider. Tidshorisont från det att bygget startar i större skala är ungefär två år. 
Projektet ger samtidigt redan nu positiv draghjälp åt Bahnhofs befintliga datacenter, genom att det även innehåller 
systemutveckling och satsning på molnplattformar.

Bokslutskommuniké, 2021
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På årsbasis växer Bahnhof med 30 081 nya kunder netto, till totalt 425 592 fiberkunder. 
Under det fjärde kvartalet växer vi med 7101 nya privatkunder.

Bahnhof samarbetar med i stort sett alla lokala stadsnät i Sverige. Men vi har också egen lokal närvaro i olika 
delar av Sverige, med egen supportpersonal och egna installationstekniker. Bahnhof erbjuder dessutom 
fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar driftsäkert och blixtsnabbt bredband till rimliga priser.

Vi kan oavsett affärsform eller teknik alltid leverera de bästa tjänsterna till våra kunder. Vi paketerar 
tjänsterna med innehåll såsom TV eller streaming, men perspektivet är alltid största möjliga valfrihet.

Vi satsar till exempel på streamingtjänster, där kunderna enkelt kan välja bort kollektiv TV. Fördelen med 
streaming jämfört med kollektiv TV är att kunderna bara betalar för de program de själva vill se, inte grannens.

Privatmarknad

Bokslutskommuniké, 2021
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Ta kontroll över fastigheten
Sveriges bästa bredband för bostadsrättsföreningar

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och anpassad offert 

010-510 00 00 eller brf@bahnhof.net

Högsta hastighet till  
bästa pris

Perfekt för play-tjänster  
och gaming

Digitala infotavlor, 
tvättstugebokning, lås & 

larm mm.
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VD har ordet 

Men ingen väntade sig att en av talarna skulle säga 
detta:

”Whenever you burn conventional fuel, you create carbon 
dioxide. It transmits visible light but it absorbs the 
infrared radiation which is emitted from the earth. Its 
presence in the atmosphere causes a greenhouse effect.”

Talaren varnade för en färg- och luktlös gas. En gas som 
visserligen inte var hälsofarlig, men som ändå kunde 
orsaka enorma skador. Ja, en växthuseffekt som hotade 
planeten med helt katastrofala följder.

Så här i efterhand låter det som en visselblåsare. 
Men den som talade på konferensen var Edward 
Teller. Han fick aldrig nobelpriset, trots att han var 
en av dåtidens mest uppmärksammade fysiker.

Kanske beror det på att han är känd för sin uppfinning 
– vätebomben. Edward Teller brukar ju kallas vätebom-
bens fader. Men mindre känt är detta 
varningstal han höll om växthusef-
fekten för oljeindustrin i New York 
senhösten 1959.

Drygt 60 år senare står jag i leran 
på datacentret Elementicas ännu 
obebyggda tomt Starkströmmen. Det 
är i början på februari och jag har 
ett möte med en modern kollega till 
Edward Teller, Janne Wallenius. Janne 
är kärnfysiker på KTH och konstruk-
tör av SMR-reaktorer (förkortningen 
står för ”små modulära reaktorer”).

Datacenter förbrukar enorma 
mängder elektricitet. Jag vill där-
för undersöka om det är möjligt 
att beställa ett kärnkraftverk till 
Norra Djurgårdsstaden. Jag tänker 
mig en behändig blykyld reaktor 
på ungefär 5 x 5 meter som kan 
generera 55 MW elektrisk energi, 
och som skulle passa perfekt 
bredvid datacentret.

SMR-kärnkraftverk tar liten plats. 
Det är inte konstigare än att mindre 
reaktorer redan används i atomubå-
tar, isbrytare eller värmeproduktion 

i Sibirien.
Reaktorn i Norra Djurgårds-
staden skulle bli ett estetiskt 
spännande landmärke, invid de gamla ekarna, till glädje 
för joggare och naturintresserade innerstadsbor. Och 
under den mörka årstiden kunde atomkraftverket vara 
vackert upplyst av simulerad blå Tjerenkovstrålning.

Det finns ett prejudikat på var man får placera kärn-
kraftverk. Sveriges första experimentreaktor R1 Adam 
låg faktiskt på Kungliga Tekniska Högskolan. Det vore 
kul att föra traditionen vidare, bara några få stenkast 
från KTH.

Själv besökte jag i mitten på 1990-talet kärnkraftverket 
R3 Adam, i bergrummet i Ågesta, nära den stadsdel som 
i slutet på 1950 talet marknadsfördes som ”Atomstaden”, 
men sen bara fick heta ”Farsta”. Ågestareaktorn produ-
cerade fjärrvärme och en viss del vapenplutonium.

I november 1959 träffades den amerikanska oljeindustrin på kon-
ferensen ”Energy and Man”, för att fira upptäckten av olja hundra 
år tidigare. Robert Dunlop var inbjuden som hedersgäst. Det ame-
rikanska postverket hade rentav gett ut ett frimärke samma år som 
hyllade oljans betydelse för USA. Det var kort sagt århundradets 
oljefest.

Janne Wallenius och Jon Karlung vid Starkströmmen
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Inom några år kan Norra Djurgårdsstaden gå i Edward 
Tellers fotspår! Det skulle göra elräkningen billigare. En 
ny energikälla kanske skulle bli själva tillståndsproces-
sen; olika grader av entusiasm för projektet skulle nog 
producera viss termisk energi.

I väntan på framtiden fortsätter Bahnhof att använ-
da konventionella energikällor till våra datacenter, 
om än på mer klimatsmarta sätt än våra konkurren-
ter. Vi vädrar inte ut överskottsvärmen i atmosfären.

Det finns i vår bransch en energipolitisk härdsmälta 
som sätter konkurrensen ur spel. Stora amerikanska 
techjättar, med datacenter som till exempel Facebook 
och Microsoft, har i stort sett noll kronor i elskatt.
I praktiken är det alla vi andra som får betala deras 
elräkning. Varje gång du startar din egen dator kostar 
det elskatt, men ditt inlägg på Facebook kostar ameri-
kanska Meta i Luleå noll kronor. Svenska skattebetalare 
häller just nu pengar i amerikanska elektriska slukhål. 
Jag tycker det är fel. De stora techjättarna har råd att 
pröjsa själva.

Det ekonomiska resultatet 2021
Det andra coronaåret präglas av ett av ett fortsatt 
bra kundintag! Bahnhof tar marknadsandelar på 
organisk basis av våra konkurrenter. Vi växer på 

helåret med över 30 000 nya privatkunder, och vi 
har vid årets slut drygt 425 000 hushåll som valt 
någon av våra blixtsnabba fibertjänster.

Ekonomiskt växer vi med drygt 130 Mkr på ett år, och 
vi når över 180 Mkr i rörelseresultat. Det är en stabil 
tillväxt. Men en del av de satsningar vi föresatt oss har 
ännu inte burit frukt. Det finns en eftersläpning främst 
på företagssidan.

Bahnhof satsar på egen teknikutveckling med spets-
kompetens för både kommunikations- och molntjänster. 
Systemutveckling och managerade tjänster driver 
intäkter, men också höga personalkostnader.

Molntjänsterna, där Bahnhof är specialister på till 
exempel Kubernetes, och de tjänster som vi driver på 
Openstack, öppnar nu för ett riktigt stort kundintag av 
företag som vill migrera sina tjänster till säker infra-
struktur.

Nytt bolag med datasäkerhet!
Datasäkerhet är vår tyngsta profilfråga. Vi har också 
internationellt renommé i vår roll som profilstark 
operatör. Bahnhof har tillsammans med David Jacoby nu 
startat bolaget Sprinkler Security Sweden AB (som ägs 
till 70 procent av Bahnhof).

VD har ordet

forts.
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David är en av Sveriges ledande IT-säkerhetsexperter. 
Han har också förmågan att vara starkt engagerande. 
David är känd för den bredare allmänheten genom SVT:s 
programserie ”Hackad”.

Sprinkler bygger ett digitalt självförsvar i modulär 
form. Du beställer exakt den funktion du behöver. 
Den finns där som ett osynligt skydd, ett slags 
sprinkler som släcker bränder, men aldrig stör dig i 
vardagen. 

Målbilden är att skapa synergier mellan molntjänster 
och datasäkerhet, och paketera detta med löpande 
abonnemang till den breda internationella massmark-
naden. 

Vad händer i ett allvarligt säkerhetspolitiskt 
läge?
Det är nu viktigt att bygga upp egen IT-förmåga av 
säkerhetspolitiska skäl. Jag tror till exempel att den 
ökade efterfrågan vi just nu ser på fysisk colocation är 
drivet av detta.

Allt färre vill lägga ägg i samma utländska molnjätte.

Det finns en växande marknad för privata moln och 
hybridmoln, i egna rackskåp, där företag kan lagra 
information utan att riskera att förlora kontrollen över 
kommunikationen till sina tjänster.

Företag behöver bygga ett slags digitala eldställningar, 
där man går igenom vilka konsekvenser det får om 
kritiska digitala tjänster plötsligt försvinner. Och med 
ledning av det säkra åtminstone de mest kritiska 
systemen.

Vätebombens fader varnade inte bara för växthus-
effekten. Som ungerskfödd jude, och flykting undan 
nazisterna, så hade han personlig erfarenhet av fanatisk 
nationalism. Han var också en av initiativtagarna till SDI, 
Ronald Reagans missilförsvar som skulle skydda mot 
sovjetiska interkontinentala robotar.

I ljuset av det säkerhetspolitiska läget kan det vara 
på sin plats att citera en sak som Edward Teller aldrig 
ångrade:

”Had we not pursued the hydrogen bomb, there is a very 
real threat that we would now all be speaking Russian. I 
have no regrets.”

Den 14 februari 2022
Bahnhof HQ, Sveavägen 41
Jon Karlung, verkställande direktör

VD har ordet

forts.
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Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation
Kassaflödet för januari till december 2021 är 95,2 
Mkr (29,6 Mkr). Den sista december är likvida medel 
i Bahnhof 429,7 Mkr (334,0 Mkr). Finansiella skulder 
i form av finansiell leasing uppgår för kvartalet till 
1,3 Mkr (0,9 Mkr).

Bahnhof har under 2021 investerat totalt 59,2 Mkr 
(115,3 Mkr). Investeringarna avser uppgraderingar 
av Bahnhofs nät, teknikplattformar på olika orter 
i Sverige samt en fastighet på Stora Essingen i 
Stockholm.

Den sista december 2021 är immateriella 
anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 55,9 Mkr 
varav 23,4 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra 
året är 65,2 Mkr varav 30,3 Mkr goodwill.

De immateriella anläggningstillgångarna härrör 
sig till internetoperatören Tyfon som Bahnhof 
förvärvade i juni 2015 samt till tomträtten 
"Starkströmmen 1", som förvärvades år 2019 för 22,3 
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) samt ett svenskt dotterbolag 
Sprinkler Security Sweden AB (559347 4967). 
Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag 
Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636) samt ett 
norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla 
bolag är helägda dotterbolag förutom Sprinkler som 
ägs till 70 procent av Bahnhof AB.

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Bahnhof kommer upprätta årsredovisning för 2021 
enligt IFRS. Avsikten är att följa gängse standard för 
publika börsnoterade bolag.

Granskning
Revisionen av årsbokslutet 2021 är genomförd och 
klar. Bokslutskommunikén för 2021 har inte varit 
föremål för granskning av företagets revisorer.

Utdelning
Avsikten är att årligen hålla en hög men balanserad 
utdelningsnivå, som även medger offensiva 
satsningar framåt på ny teknik. Utdelningsmålet 
brukar ligga på ungefär mellan 25 och 50 procent 
av EBIT. Styrelsen föreslår en utdelning avseende år 
2021 på 1 krona (75 öre år 2020) per aktie.

Avstämningsdag för utdelning är 12:e maj (med 
utbetalningsdag 17:e maj.)
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Finansiell situation

Insynspersoners aktieinnehav per 2021-12-31:

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

Jon Karlung: privat 375 000

Eric Hasselqvist: 250 000

Anna Åhr: 80 000

Andreas Norman: privat 46 959

Jens Nylander genom bolag: 8 000

Största aktieägare 2021-12-31:

K.N. TELECOM AB: 54 232 170

ÖRESUND, INVESTMENT AB:  7 375 000

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION: 3 277 117

SPILTAN SMÅBOLAGSFOND: 2 720 777

VERDIPAPIRFONDET FIRST VERITAS: 2 312 808

JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.: 2 146 986

PENSION, FUTUR:  1 889 137

NORDEA SMABOLAGSFOND SVERIGE: 1 717 386

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

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB: 1 293 174

DIDNER AND GERGE SMALL AND MICROCAP: 1 200 000
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413 017
41

413 058

-296 798
-18 578
-40 789

-12 253
-368 418

44 640

184

184

44 825

-2 994
-5 595

0

36 236

0,34
107 565 130

10,9%

1 604 209
452

1 604 661

-1 156 274
-62 385

-150 787

-53 694
-1 423 140

181 521

156

156

181 677

-29 720
-5 595

0

146 363

1,36
107 565 130

11,3%

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 
Q4

Utfall

2020 
Helår
Utfall

2021 
Q4

Utfall

2021 
Helår
Utfall

Resultaträkning - koncernen

393 696
1 291

394 987

-273 337
-15 562
-38 082

-12 985
-339 965

55 021

155

155

55 176

-7 489
-11 281

0

36 406

0,34
107 565 130

14,0%

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, byggnader och mark
Stomnät
Pågående nyanläggning

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i bostadsrättsförening
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

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

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

2021-12-31
Utfall

2020-12-31
Utfall

Balansräkning - koncernen

0
10 112
23 434
22 367
55 913

90 288
129 362

49 500
39 674

308 825

2 595
932

3 527

368 264

2 172
83 362

335
0

3 537
91 555

180 960

429 711

610 671

978 936

0
12 163
30 295
22 754
65 213

96 018
100 783

56 830
41 269

294 900

2 595
0

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

2021-12-31
Utfall

2020-12-31
Utfall

Eget kapital och skulder - koncernen

1 076
29

445 656

446 760

8

446 768

66 920

0

0

1 252
143 837

12 962
15 509

291 687

465 247

978 936

0
Inga

1 076
29

379 195

380 299

27

380 327

60 390

0

0

934
73 579

6 675
18 403

328 058

427 649

868 366

0
Inga

TKR
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Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring varulager
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investering immateriella anläggningstillgångar
Investering materiella anläggningstillgångar
Investering finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amorteringar
Utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens/verksamhetsårets början
Kursdifferenser i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut

2021
Helår
Utfall

2020 
Helår
Utfall

2021
Q4

Utfall

Kassaflödesanalys - koncernen

181 677
54 792

-23 432

213 037

3 561
-12 814
30 993

234 776

0
-58 319

-869

-59 188

318
-80 674

-80 356

95 233

333 952
519

429 711

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

44 825
12 509
-5 779

51 555

1 615
-44 595
40 294

48 869

0
-4 548

-182

-4 731

618
0

618

44 756

384 766
181

429 711

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

2021 
Helår

2020 
Helår

2021 
Q4

2020
Q4

Nyckeltal - koncernen

1 604 661
181 677
146 363
181 521
235 215

11,3%
11,3%
14,7%
45,7%

446 768
289

95 233

107 565 130
1,36
4,15

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

413 058
44 825
36 236
44 640
56 893
10,9%
10,8%
13,8%

44 756

107 565 130
0,34

394 987
55 052
36 282
55 021
68 006
13,9%
13,9%
17,2%

30 704

107 565 130
0,34

TKR

Granskning

Revision av årsbokslutet är genomförd och klar. Bokslutskommunikén 2021 har inte varit föremål för 
granskning av företags revisorer.
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412 936
41

412 977

-296 595
-15 793
-40 741

-16 123
-369 252

43 725

115

115

43 840

-42 636
-2 996

932

-1 792

1 603 889
452

1 604 341

-1 155 830
-61 155

-150 592

-63 383
-1 430 959

173 382

167

167

173 549

-42 636
-29 716 

932

102 128

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
Skatt, uppskjuten

Periodens/Årets resultat

2020 
Q4

Utfall

2020 
Helår
Utfall

2021
Q4

Utfall

2021 
Helår
Utfall

Resultaträkning - moderbolaget

393 598
1 253

394 851

-273 699
-13 814
-38 021

-17 007
-342 541

52 310

-93

-93

52 217

-52 714
-2 609

0

-3 106

1  472 436
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

0

90 001

TKR
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Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Licenser och liknande rättigheter
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Datahallar, byggnader och mark
Stomnät
Pågående nyanläggning

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
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

2021-12-31
Utfall

2020-12-31
Utfall

Balansräkning - moderbolaget

0
9 568

33 592
43 160

89 036
129 362

49 500
4 845

272 744

40 950
72 178

932
2 595

116 654

432 557

2 172
83 132

335

3 040
91 724

180 402

382 586

562 988

995 546

0
11 432
50 610
62 043

95 083
100 783

56 830
10 335

263 031

35 950
71 811

2 595
0

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

2021-12-31
Utfall

2020-12-31
Utfall

Eget kapital och skulder - moderbolaget

1 076
9

210 004

211 088

324 750

141 098
0

13 006
14 522

291 082

459 707

995 546

0
Inga

1 076
9

188 550

189 634

282 114

73 115
0

6 641
17 252

327 590

424 598

896 346

0
Inga

TKR
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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 
Helår
Utfall

2020 
Helår
Utfall

173 549
63 383

-23 351

213 581

3 561
-12 966
28 744

232 919

0
-54 212

-5 367

-59 579

0
-80 674

-80 674

92 666

289 920
0

382 586

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)

2021
Helår

2020 
Helår

2021 
Q4

2020
Q4

Nyckeltal - moderbolaget

1 604 341
173 549
102 128
173 382
236 765

10,8%
10,8%
14,8%
47,1%

468 940
289

1 472 436
170 708

90 001
169 935
230 218

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

411 375
291

412 977
43 840

-1792
43 725
59 848
10,6%
10,6%
14,5%

394 851
52 093
-3 230

52 310
69 318
13,2%
13,2%
17,6%

TKR
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Rapportkalender

Årsredovisning för 2021:

Kommer att redovisas 
senast 19 april 2022 på 
Spotlight Stock Market 
och Bahnhofs hemsida.

Kvartalsrapport 1: 4 maj 2022

Årsstämma: 10 maj 2022

Avstämningsdag för utdelning: 12 maj 2022

Kvartalsrapport 2: 18 augusti

Kvartalsrapport 3: 8 november

Bokslutskommuniké 2022: 14 februari 2023

Årsredovisning för 2022: Senast 25 april 2023

https://www.bahnhof.se
http://www.elementica.se/
http://triplegreen.net/
http://www.basedinsweden.se/
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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

http://www.bahnhof.se

