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FULL FART 
–NYA REKORD!
Vinst: 

83 Mkr
+34 procent! 
(jämfört delåret 2019)

Omsättning:

711 Mkr
+15 procent! 
(jämfört delåret 2019)

Bahnhof AB (publ)

Delårsrapport
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Omsättning: 
710,6 Mkr (619,2 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 
109,1 Mkr (85,3 Mkr) 

Rörelseresultat (EBIT):  
83,0 Mkr (61,9 Mkr)  
  

Resultat efter skatt:  
66,2 Mkr (49,4 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie:  
0,62 SEK (0,46 SEK)

Nettomarginal:  
11,7%  (10,0%) 

Det första halvåret 2020 är som helhet mycket starkt, 
även om just det andra kvartalet står ut som särskilt 
positivt. Under inledningen av det tredje kvartalet är 
orderingången dessutom fortsatt mycket god.

Våra tjänster behövs mest när fysiska kontakter 
inte längre kan ske på det sätt som vi är vana vid. 
Bahnhof är en av de aktörer som får hjulen i samhället 
att snurra. Vi har snabbt och effektivt lyckats möta 
kundernas krav på mer bandbredd, nya tjänster och 
stabila och pålitliga lösningar för distansarbete.

Det står dessutom allt mer klart att pandemin kan 
pågå under mycket lång tid framåt. Det som är 
det nya normalläget är digitala möten och digitala 
tjänster.

Företagskunder beställer nu uppgraderingar av 
befintliga nät- och datahallstjänster. Vi fortsätter 
också att attrahera riktigt stora företagskunder – 

Det andra kvartalet är ett kraftfullt styrkebesked. Samtidigt som pandemin härjar som 
värst levererar Bahnhof ett av de bästa resultaten någonsin. Vi behåller en stabil och 
positiv tillväxt och förbättrar dessutom rörelseresultatet med hela 38 procent! (jämfört 
med samma period 2019).

Det första halvåret 2020 i sammanfattning

Rekordresultat – andra kvartalet bäst

bland annat har vi under kvartalet levererat digital 
infrastruktur för tunnelbanan och motorvägsbyggen.

På privatsidan fortsätter Bahnhof att ta 
marknadsandelar. Den sista juni har Bahnhof totalt 
374 404 privatkunder, vilket är en nettoökning med 
10 057 nya hushåll under det andra kvartalet. Det är 
den starkaste tillväxten (för ett andra kvartal) på fem 
år.

Den finansiella situationen är mycket god. Kassaflödet 
för det första halvåret 2020 är visserligen negativt 
med -52,5 Mkr (-55,2 Mkr). Men det beror på förvärvet 
av aktier i Elementica (68,1 Mkr), samt en rekordstor 
aktieutdelning i maj (64,5 Mkr). Kassaflödet från den 
löpande verksamheten är urstarkt 105,2 Mkr (66,4 Mkr). 
Den sista juni 2020 är likvida medel i Bahnhof 251,6 Mkr 
(227,3 Mkr).

Siffror inom parentes avser delåret 2019
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Prognos år 2020

Bahnhofs affärsvision

Bahnhofs prognos för helåret 2020 är en omsättning på 1,5 miljarder kronor och ett rörelseresultat (EBIT) på 180 
miljoner kronor. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Vi utesluter 
samtidigt inte strukturaffärer eller etablering inom nya affärsområden som kan ge positiva effekter.

Effekter av coronakrisen
Det står klart att efterfrågan nu ökar på digitala tjänster, och därmed behov av högre kapacitet i näten. Det handlar 
både om accessförbindelser (bredband) till slutkunder, men också om ökat behov av kapacitet i datahallarna.

Bahnhof har inte för avsikt att genomföra några permitteringar, tvärtom. Risken för kreditförluster är begränsad, 
eftersom Bahnhof har en stor kundbas, och inte är beroende av ett fåtal storkunder.

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

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

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

Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor. 
Vi är övertygade om att dessa principer, kommer att bära oss framåt, även ur ett större och globalt perspektiv!
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Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 235 Mkr (215 Mkr) av Bahnhofs omsättning 
under det första halvåret 2020. Målet för år 2020 är att kraftigt utöka företagsdelen med 
nät- och molntjänster som utgår från något av våra datacenter.

Coronakrisen sätter en tydlig prägel på det andra kvartalet. Efterfrågan ökar på bredband, kontorsnät och stabila 
driftlösningar med molntjänster och colocation i våra datahallar. Många företagskunder väljer helt enkelt att 
uppgradera och utöka existerande tjänster.

Utöver det utmärker sig särskilt två områden för nyförsäljning.

För det första har Bahnhof nu fått fler kunder som placerar riktigt stora innehållstjänster i vårt nät. Det handlar till 
exempel om strömmad media som distribueras OTT (”over-the-top”).

Det här blir allt mer viktigt i takt med att traditionella tv-lösningar är på väg att fasas ut. Konsumtionsvanor 
ändras och det gynnar leverantörer som Bahnhof. Vi har fördelen av att både vara en stor nätoperatör, 
samtidigt som vi driver datacenter och har spetskompetens om både egna och andras molntjänster.

För det andra har vi fått förtroende att leverera nät- och datahallstjänster till kunder som driver tunga 
infrastrukturprojekt. Det handlar särskilt om tunnelbanan och det stora motorvägsbygget ”Förbifart Stockholm”.

De kundundersökningar vi genomför visar att mer mjuka värden spelar in när stora kunder väljer Bahnhof. Vi är 
snabba, lyhörda och vi levererar utan krångel.

Bahnhof – en del av svensk kraftförsörjning
Tillsammans med kraftbolag lanserar nu Bahnhof en innovation på den svenska elmarknaden. Det handlar om 
att öka driftsäkerheten i elnätet, genom att låta befintlig reservkraft i datacenter bidra till en stabil och jämn 
elförsörjning i stamnäten.

Tekniken bygger på att UPS:er (som normalt är batteribackup i händelse av kraftbortfall i datacenter) också 
används för att filtrera och ge en jämn frekvens i hela elnätet. Datahallarnas redundans gör dem helt enkelt lämpliga 
att använda som en flexibel reserv i elsystemet. Det här blir också allt mer viktigt när elförsörjningen nu växlar om 
till förnybara källor som sol och vindkraft.

Tjänsten kallas ”Fast Frequency Response” och innebär att effektresursen ska vara fullt aktiverad inom 0,7 sekunder 
om det görs vid 49,5 Hz, inom 1,0 sekunder om aktivering görs vid 49,6 Hz eller inom 1,3 sekunder om aktivering 
görs vid 49,7 Hz.

Tekniken är i drift från och med det andra kvartalet. Bahnhof är först i Sverige att kunna erbjuda det här 
till svenska kraftleverantörer på kommersiell basis. Det är ett bra ekonomiskt tillskott, för resurser som 
annars skulle stått outnyttjade. 

Det är förstås också en naturlig del av Bahnhofs hållbarhetsprofil, som inte bara handlar om ett miljötänk (med 
till exempel återvinning av värme), utan även ett helhetsperspektiv där vi står för stabil och robust drift av 
infrastruktur för hela samhället.
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Totalt har Bahnhof 374 404 privatkunder den sista juni 2020. Det är en nettotillväxt 
under det andra kvartalet med 10 057 nya hushåll, som har valt någon av Bahnhofs 
snabba fibertjänster. Det här är (för kvartalet) också den bästa nettotillväxten på fem 
år.

Bahnhof – nu en av Sveriges bästa leverantörer av TV-paket och innehållstjänster
Alla kunder kan nu få Bahnhofs TV-paket med samtliga av de mest efterfrågade kanalerna i Sverige. I detta ingår 
bland annat TV3, TV6, TV8 och TV10. Kunderna kan dessutom välja till paketen V Premium, V Sport, V Series & Film 
och V Golf. Sedan tidigare erbjuder vi C More Standard, C More Stor och C More Premium, och en rad tilläggskanaler.

Från och med maj så säljer Bahnhof kraftfulla TV-paket helt i egen regi till bostadsrättsföreningar. Nu får BRF-
kunderna en enda motpart för hela erbjudandet, och vi kan vara mer flexibla i vårt erbjudande. Slutkunderna får en 
leverantör, med en kundtjänst som tar ett helhetsansvar.

Säkerhetslösningar för privatpersoner
Under det andra kvartalet ökade Bahnhof försäljningen av ”SAFE Antivirus” med över 100 procent jämfört med 
samma period förra året. Många väljer nu dessutom VPN-klienter och tunnlad trafik för videkonferensmöten. När 
många jobbar hemifrån ökar också kravet på datasäkerhet i bostaden.
 
Kundtjänst i Umeå
Bahnhof har fått stor medial uppmärksamhet i Västerbotten på grund av en tvist om bygglov med Umeå kommun. 
Det handlar om den toppmoderna arbetsplats vi etablerat på Järnvägstorget i centrala Umeå. Under en period såg 
det ut som att vi, till följd av ett rätt nitiskt tillämpande av regelverket, skulle få problem att använda lokalerna 
på ett ändamålsenligt sätt. Men detta ser nu efter en del frågetecken mynna ut i en konstruktiv lösning, som både 
är bra för staden Umeå, och för vår personal. I samråd med kommunen kommer vi göra en del tillpassningar 
av lokalerna, så att de även i strikt formell mening kan godkännas. Sedan tidigare driver Bahnhof även en stor 
arbetsplats i Borlänge för kundtjänst. Arbetsplatsen i Umeå är dock en viktig del i vår långsiktiga strategi att ha 
lokal närvaro i alla regioner.

Privatmarknad
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Vi sänker era 
kostnader för internet! 

Ring oss på 010 - 510 00 00

Bättre bredband 
för din BRF

Sveriges nöjdaste kunder!
2019

Sveriges snabbaste bredband!

Sveriges bästa bredbandsoperatör!

Sveriges bästa internetleverantör!

2019

Nordic Bench 2019

Nordic Bench 2018
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Elementica är ett helägt dotterbolag till Bahnhof AB.

Målet med Elementica är att med ny teknik bygga ett av världens mest klimatsmarta och storskaliga 
beräkningskluster för AI och molntjänster. Anläggningen – det här är något utöver det vanliga och långt 
mer än ett traditionellt datacenter - kommer att uppföras på fastigheten ”Starkströmmen 1” i Stockholms 
innerstad. Samtliga förberedande markarbeten är slutförda. För närvarande pågår planering av bygget, som 
beräknas kunna inledas före utgången av 2020. Det finns en rad positiva saker som nu händer i raskt tempo. 
Vi kommer senast i kvartalsrapport tre komma med mer detaljer, projektet med Elementica är också ett led 
i Bahnhofs satsning på en mer internationell inriktning.

Elementica 
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VD har ordet 

Om jag måste välja ett enda citat, som pekar 
ut riktningen av vad som krävs av det samlade 
IT-Sverige nu under farsotens decennium, så 
måste det bli ”Användandet af ånga för locomotiva 
ändamål på land”.

Det är en text som är hämtad ur Järnkontorets 
årsbok från år 1836. Men jag tänker inte så mycket 
på ångan, utan på den numera enligt SAOB (alltså 
akademiens ordbok) nästan bortglömda språkliga 
användningen av ”lokomotiv”.

Lokomotiv är nämligen inte bara ett lok i ett tåg. 
Ordet är också ett adjektiv som betyder att sträva 
efter att åstadkomma något, att vara i rörelse och 
förflytta sig från en plats till en annan.

Att driva verksamhet, i synnerhet i vår bransch, 
handlar om att blixtsnabbt kunna göra förändringar, 
att befinna sig i rörelse och aldrig stanna upp. Att 
vara lokomotiv både i tänkande och handling.

Jag brukar ibland prata med våra tekniker om att 
lägga rälsen framför sig - gärna under gång. Vän av 
ordning brukar då räcka upp handen och påpeka 

att detta låter farligt, särskilt med hänsyn till 
driftsäkerhet och stabilitet.

Men bägge synsätten är nödvändiga. Det behövs 
både stabilitet och framåtrörelse. Infrastruktur och 
tjänster som bara vilar på gamla modeller, och som 
inte utforskar nya vägar i en föränderlig omvärld 
kommer att spåra ur.

Alla bolag som hoppas på att allt ska bli som förr 
kommer därför att förlora. De bolag som är mest 
lokomotiva kommer att vinna. Jag skulle rentav 
säga att pandemin öppnar stora möjligheter att 
göra nödvändiga förändringar.

Det andra kvartalet saknar historiskt motstycke ur 
ett krasst ekonomiskt perspektiv. Under det andra 
kvartalet imploderar Sveriges ekonomi, och BNP 
rasar med svindlande 8,6 procent. Arbetslösheten 
stiger. Hela branscher ramlar ihop. Många stora 
företag har tvingats till permitteringar, och för 
enskilda företagare och näringsidkare har det 
handlat om att slåss för sina livsverks överlevnad. 

Exakt samtidigt gör Bahnhof sitt bästa resultat 
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någonsin. Till att börja med har vi en stor 
kundtillströmning, som förstås kommer ge effekt 
även framåt i tiden. På privatsidan växer vi till 
exempel med mer än 10 000 nya kunder netto. Det är 
den bästa tillväxtsiffran för ett andra kvartal på fem 
år.

Bahnhof växer utan att det påverkar marginalerna 
negativt. På delåret som helhet förbättras 
rörelseresultatet med 34 procent (jämfört år 
2019) och når rekordhöga 83 miljoner kronor. Men 
just det andra kvartalet står ut lite extra positivt; 
marginalerna förbättras ytterligare och är för 
perioden 38 procent bättre (jämfört år 2019). 

Jag vill i sammanhanget även lyfta fram att vi inte 
har ansökt eller använt en enda krona i de villkorade 
och rätt snåriga krispaket som Magdalena Andersson 
viftat med. Inga permitteringar har skett, tvärtom 
nyanställer Bahnhof på flera områden och orter. Och 
orderingången är fortsatt mycket stark, även under 
det tredje kvartalets inledning.

Bakgrunden till de fina sifforna är förstås att just 
våra tjänster är de som nu behövs mest. Bahnhof 
är helt enkelt en av de aktörer som får hjulen i 
samhället att snurra.

Vi har en självklar fördel genom att vi redan har en 
kraftfull digital infrastruktur med både datahallar 
och nättjänster, där vi nu kan erbjuda exakt de 
kostnadseffektiva lösningar och kompetens som 
krävs, när företag på allvar ser över sin ekonomi och 
söker effektiviseringar och besparingar.

Bahnhof anlitas dessutom nu av riktigt stora 
bolag som själva jobbar med tung infrastruktur. 
Vi levererar till exempel digitala tjänster för att 
realisera projekt i tunnelbanan, och vi har under 
perioden även levererat kapacitetstjänster som gäller 
bygget av det gigantiska motorvägsbygget ”Förbifart 
Stockholm”.

Finns det då inga utmaningar? Jo, men det handlar 
mer om att snabbare kunna möta efterfrågan. 
Det finns ett par fiberaktörer som i mer intern 
telekomjargong kallas ”STÖKAB” och ”Backanova”. 
Här finns utrymme för viss finputsning till hösten. 
Det önskar vi gärna också från några av de lokala 
stadsnät och partners vi samarbetar med.

Avslutningsvis vänder jag mig åter till 
digitaliseringsminister Anders Ygeman, med en 
förhoppning om han intar ett härligt lokomotivt 

perspektiv på tillvaron.

Anders, du får gärna titta förbi på en fika i vår 
fina nya lokal! Vi har ju nu nästan blivit grannar 
på Sveavägen. Jag har en konkret lista på bra 
IT-grejor som man kan göra.

För att Sverige ska blomstra trots coronakrisen krävs 
det att hinder för konkurrens undanröjs, och att det 
finns en jordmån för tillväxt som stärker Sveriges 
position som kreativ industrination.

Ett litet medskick är att inte okritiskt förhäxas av de 
enkla glaspärlor som nu delas ut av skattebefriade 
molnjättar. Målet med digitaliseringen är nämligen 
inte att alla svenskar ska lära sig att bli lydiga och 
kartlagda molnkonsumenter till Google eller Jeff 
Bezos.

VD har ordet

forts.

Den 17 augusti 2020
Bahnhof HQ, Sveavägen 41
Jon Karlung, verkställande direktör
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Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation
Kassaflödet för det första halvåret 2020 är -52,5 Mkr 
(-55,2 Mkr). Den sista juni är likvida medel i Bahnhof 
251,6 Mkr (227,3 Mkr). Finansiella skulder i form av 
finansiell leasing uppgår för halvåret till 1,2 Mkr (4,5 
Mkr).

Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket 
starkt, men påverkas negativt genom förvärvet av 
aktier i Elementica (med totalt -68,1 Mkr) samt 
aktieutdelning (64,5 Mkr).

Bahnhof har under första halvåret 2020 investerat 
totalt 91,2 Mkr (62,4 Mkr). Investeringarna avser 
förvärvet av aktier i Elementica samt uppgraderingar 
av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter 
i Sverige.

Den sista juni 2020 är immateriella 
anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 69,2 
Mkr varav 33,7 Mkr goodwill. Motsvarande siffror 
förra året är 55,8 Mkr varav 40,6 Mkr goodwill. 
I tillgångarna ingår 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 förutom Elementica som (sista 
juni 2020) ägs till 99,86 procent av Bahnhof AB.
 
Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Utdelning

Bahnhof har lämnat utdelning varje år sedan 
introduktionen på Spotlight Stockmarket (tidigare 
Aktietorget) i december år 2007. Vi eftersträvar 
en stabil årlig utdelning på mellan 25 och 50 % av 
resultatet efter skatt. Avsikten är att lagom balansera 
bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög 
utdelning. I maj 2020 delade bolaget ut 60 öre per 
aktie, motsvarande 65 Mkr, till ägarna.
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Finansiell situation

Insynspersoners aktieinnehav per 2020-06-30:

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 2020-06-30:

K.N. Telecom AB: 54 232 170

Öresund, Investment AB:  7 375 000

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension: 3 551 960

Spiltan Aktiefond Sverige: 2 083 836

State Street Bank & Trust Co, W9: 1 778 996

Didner & Gerge Small & Microcap:  1 700 000

Nordnet Pensionsförsäkring AB: 1 594 862

Athanase Industrial Partners II: 1 578 490

JP Morgan Bank Luxembourg S.A.: 1 401 897

Alcur Select: 1 142 315

Nordea Småbolagsfond Sverige: 1 129 206
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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)

2020
Jan-juni

Utfall

2019
helår

Utfall

2019
Q2

Utfall

2019
Jan-juni

Utfall

2020
Q2

Utfall

Resultaträkning - koncernen

710 599
0

710 599

-507 246
-25 866
-68 397

-26 167
-627 676

82 923

94

94

83 018

-16 821

1

66 197

0,62
107 565 130

11,7%

1 292 632
614

1 293 246

-907 211
-56 273

-141 966

-47 963
-1 153 413

139 833

493

493

140 326

-21 388
-9 853

204

109 289

1,02
107 565 130

10,9%

TKR
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Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Licenser och liknande rättigheter
Goodwill
Tomträtt

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Datahallar
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

2020-06-30
Utfall

2019-12-31
Utfall

Balansräkning - koncernen

13 189
33 725
22 300
69 214

86 182
104 758

60 366
41 815

293 121

2 645
2 645

364 980

10 451
18 418

304
0

12 395
96 538

138 106

251 561

389 667

754 647

14 215
37 154
22 300
73 669

88 161
109 097

63 988
30 460

291 706

2 595
2 595

367 970

11 837
50 458

304
131

12 781
100 121
175 632

304 307

479 939

847 909

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

2020-06-30
Utfall

2019-12-31
Utfall

Eget kapital och skulder - koncernen

1 076
30

306 128

307 233

28

307 262

49 231

0

1 164
107 918

5 189
14 615

269 268

398 154

754 647

0
Inga

1 076
29

372 451

373 556

5 705

379 261

49 231

202

202

2 928
146 550

0
10 371

259 366

419 215

847 909

0
Inga

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
Jan-juni 

Utfall

2019
Jan-juni

Utfall

2020
Q2

Utfall

Kassaflödesanalys - koncernen

83 018
25 625

-16 529

92 114

1 386
36 167

-24 485

105 182

0
-23 127
-68 071

-91 198

-1 966
-64 539

-66 505

-52 521

304 307
-225

251 561

61 922
24 739

-29 332

57 329

-5 075
907

13 240

66 401

0
-61 560

-850

-62 410

0
-59 162

-59 162

-55 171

282 427

227 256

41 945
11 110

-10 620

42 435

858
5 048

20 513

68 854

0
-11 629

-278

-11 907

-882
-64 539

-65 421

-8 475

260 503
-467

251 561

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
 jan-juni

2019
 jan-juni

2020
Q2

2019
Q2

Nyckeltal - koncernen

710 599
83 018
66 197
82 923

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

307 233
289

-52 521

107 565 130
0,62
2,86

619 248
61 923
49 393
61 874
85 270
10,0%
10,0%
13,8%
37,0%

313 790
275

-55 171

107 565 130
0,46
2,92

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

-8 475

107 565 130
0,31

312 932
30 399
24 188
30 442
42 453

9,7%
9,7%

13,6%

-66 400

107 565 130
0,22

TKR

Granskning

Delårsrapport 1 2020 har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.
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323 661

323 661

-228 999
-14 801
-36 310

-12 844
-292 954

30 707

137

137

30 844

-6 600

24 244

361 013

361 013

-259 956
-12 893
-34 579

-14 383
-321 811

39 202

326

326

39 528

0
-8 459

31 069

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

2020
Jan-juni

Utfall

2019
Jan-juni

Utfall

2019
Helår
Utfall

2019
Q2

Utfall

2020
Q2

Utfall

Resultaträkning - moderbolaget

710 426

710 426

-507 165
-28 319
-68 295

-28 658
-632 438

77 988

604

604

78 592

-16 819

61 774

619 142

619 142

-433 221
-29 796
-71 351

-24 476
-558 844

60 298

403

403

60 701

-12 990

47 711

1 292 221

1 292 221

-904 962
-61 113

-141 766

-51 929
-1 159 770

132 451

1 175

1 175

133 626

-46 040
-21 376

66 210

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

2020-06-30
Utfall

2019-12-31
Utfall

Balansräkning - moderbolaget

12 365
59 119
71 484

84 332
104 758

60 366
15 466

264 922

30 925
71 804

2 595
105 324

441 730

10 451
18 144

304

1 184
96 797

126 879

215 666

342 546

784 276

13 297
67 627
80 924

83 816
109 097

63 988
10 119

267 020

30 550
3 733
2 595

36 878

384 822

11 837
50 106

304
158
321

100 691
163 417

256 768

420 185

805 007

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

2020-06-30
Utfall

2019-12-31
Utfall

Eget kapital och skulder - moderbolaget

1 076
9

160 322

161 406

229 400

106 014

5 159
13 487

268 808

393 469

784 276

0
Inga

1 076
9

163 087

164 172

229 400

143 197

9 395
258 843

411 435

805 007

0
Inga

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)

2020
Jan-juni

2019
Jan-juni

2020
Q2

2019
Q2

Nyckeltal - moderbolaget

710 426
78 592
61 774
77 988

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

340 338
289

619 142
60 701
47 711
60 298
84 774

9,8%
9,7%

13,7%
40,2%

289 613
275

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

323 661
30 844
24 244
30 707
43 551

9,5%
9,5%

13,5%

TKR
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