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Styrelsen och verkställande direktören för Bahnhof AB (publ) avger följande årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2020. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten  

Bahnhof AB (publ) är en  Internet-  och telekomoperatör med inriktning på företags- och privatmarknaden. 
Tjänsterna är bredband, telefoni, servertjänster, samt mer komplexa IT-driftlösningar for kunder med 
höga krav på prestanda och tillförlitlighet. Bolaget har en teknikorienterad profil, och fokuserar på att ta 
marknadsandelar på framtidsinriktade IP-tjänster (flberbaserade höghastighetsnät) samt drift och tjänster i 
så kallade datacenter för servrar. Bolaget tillhandahåller även tjänster till andra operatörer (såsom t.ex. 
fiberkapacitet) samt så kallade  whole-sale  lösningar där Bahnhof står för den grundläggande 
infrastrukturen som sedan förädlas och anpassas till slutkund av annat företag. 

Bahnhof AB (publ) är moderbolag i en koncern med olika verksamhetsområden. Bolaget marknadsför 
och säljer tjänster där inriktningen är att expandera på privatmarknaden, såväl i Sverige som i övriga 
Europa. Strategin är inställd på att möjliggöra en bredare expansion som tar tillvara de möjligheter som 
ett alltmer avreglerat telekomlandskap erbjuder. 

Bahnhof AB (publ) säte är i Stockholm. 

Management 

Jon Karlung, huvudägare och grundare, är VD för moderbolaget Bahnhof AB (publ). 

Styrelsen i Bahnhof AB (publ) består av 

Andreas Norman, styrelsens ordförande samt senior konsult inom affärs- och produktutveckling. Andreas 
är en av huvudägarna och har varit verksam i Bahnhof-sfären sedan mitten av 1990-talet då han grundade 
bolaget Dalnet (som sedan gick ihop med Bahnhof). 

Jon Karlung är en av huvudägarna. Jon har haft olika ledande roller i Bahnhof koncernen från och med år 
1996. 

Eric Hasselqvist, med bakgrund från näringslivet, aktiv i ett flertal styrelser inom bland annat skivbolag 
och media. 

Kenneth Lejnell, Fil.dr. i teoretisk fysik, Stockholms universitet och Princeton University. Teknisk chef i 
satellitkommunikationsbolaget Ovzon. 

Anna Åhr, egenföretagare inom ekonomi. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

För en utförlig beskrivning av bolagets olika affärsområden kan den som är intresserad med fördel studera 
Bahnhofs bokslutskommuniké för år 2020 som finns tillgänglig på Bahnhofs hemsida, samt på Spotlight  
Market.  Målsättningen med bolagets bokslutskommuniké är inte bara att ge korrekta data över den 
finansiella utvecklingen, utan även att ge en bredare presentation av de tjänster vi säljer, och de mer 
strategiska överväganden som ligger bakom olika insatser.  Corona-krisen har för Bahnhofs del inneburit 
att efterfrågan på bolagets tjänster har ökat. Fler företag och hushåll har behövt snabba och driftsäkra 
internetförbindelser. 

Privatmarknad 

Bahnhof har vid årets slut den sista december år 2020 395 511 st (357 209 år 2019) unika privathushåll 
som bredbandskunder. Observera att varje hushåll som är kund ofta även har ett flertal tilläggstjänster 
(som t.ex. TV eller telefoni). Bahnhof driver verksamheten med kundtjänst i Borlänge och Umeå och 
angör i stort sett samtliga öppna stadsnät i Sverige med olika fibertjänster. 

Företagsmarknad 

Bahnhof säljer nättjänster där modellen baseras både på egen infrastruktur, och samarbete med andra 
nätbolag. Bahnhof är närvarande på samtliga viktiga europeiska knutpunkter. Bahnhof är den största 
operatören av datacenter i Stockholms innerstad. För närvarande har Bahnhof fyra stycken stora 
anläggningar i Stockholm. Dessutom har bolaget en stor anläggning i Malmö, samt mindre anläggningar i 
Uppsala och Borlänge. 

Investeringar under 2020 

Bahnhof har under 2020 investerat totalt 114,6 Mkr (82,0 Mkr). Investeringarna avser förvärvet av de 
resterande aktierna i dotterbolaget Elementica, uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på 
olika orter i Sverige, samt det nya huvudkontoret på Sveavägen 41 och utbyggnad av datahallen Thule i 
centrala Stockholm. 

Ägarförhållanden och koncernstruktur 

Bahnhof är noterat på den publika listan Spotlight  Market.  Det finns drygt 53 miljoner B-aktier 
(motsvarande drygt 49,7 procent av bolaget) som är föremål för handel. Övriga aktier ägs per den sista 
december 2020 av moderbolaget K.N.  Telecom  AB (org nr: 556636-9574). K.N.  Telecom  AB är i allt 
väsentligt ett holdingbolag (ägt av grundarna Jon Karlung och Andreas Norman). 

Utdelning 

Bolagets avsikt är att lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning. 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en höjd utdelning, till 75 öre (60 öre) per aktie 
(motsvarande 80 miljoner kronor). 
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Bahnhof AB kommer 2021 att fortsätta utveckla produkter i bolagets tjänsteportfölj. Bahnhofs prognos 
for helåret 2021 är en omsättning på 1,70 miljarder kronor, med ett rörelseresultat (EBIT) på drygt 200 
miljoner kronor. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. 
För själva verksamheten (produktion och drift av tjänster) ser bolaget inga väsentliga operativa 
riskfaktorer förutom de som har nämnts under avsnittet finansiella risker och kassaflöde. 

Finansiella risker och kassaflöde 

Målet är att minimera förlustrisker av olika slag, genom exempelvis försäkringar av egendom och bra 
kravrutiner. Bolaget är exponerat för risker i kreditförluster samt risker för egendomsskador. Bolagets 
valutarisk är liten då en majoritet av kunder och leverantörer är svenska. Exponeringen i pris-, kredit-, 
likviditets- och kassaflödesrisker är i dagsläget låg. Kreditförlusterna har historiskt varit låga och vid 
utebliven betalning så stängs kundernas tjänster ned. En kraftigt vikande konjunktur, kan visserligen få 
negativa effekter, men eftersom Bahnhofs kundbas är stor är risken för stora kreditförluster relativt 
begränsad. 

Bolaget använder sig inte av några säkringsinstrument och kassaflödet är betryggande utifrån den 
verksamhet som bolaget bedriver i dagsläget. Bahnhofs finanser är starka, och förutsättningarna för 
fortsatt expansion under år 2021 är mycket goda. Kassaflödet för helåret 2020 är plus 30,4 Mkr (21,0 
Mkr). Den sista december är likvida medel i Bahnhof totalt 334,0 Mkr (304,3 Mkr). Den rekordstora 
kassan beror på ett i grunden starkt kassaflöde, trots att Bahnhof under året investerat totalt 114,6 Mkr 
(82,0 Mkr) och dessutom genomfört en aktieutdelning på 65 Mkr. 

Hållbarhetsupplysningar  

Genom kvalitetsarbetet säkerställs att utbildningsplaner finns för alla anställda. Arbete görs för att 
säkerställa vidareutveckling av personalen och att säkra tillgången till kompetent personal. Inom 
branschen råder en viss brist på kompetent personal och därför är detta arbete extra väsentligt och borgar 
för att erforderliga personalresurser finns framåt. Bolaget jobbar också kontinuerligt med frågor som 
trivsel, arbetsmiljö och ansvarstagande med personalen. Bolaget har upprättat en hållbarhetspolicy som 
finns att ta del av på bolagets hemsida. 

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Bahnhof AB (publ) valt att upprätta den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. På bolagets hemsida finns 
hållbarhetsredovisningen som visar hur vii Bahnhof (och andra koncernbolag) aktivt jobbar med 
hållbarhet som en integrerad del av vår verksamhet. 
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Flerårsöversikt (Tkr) 
Koncernen 2020 2019 2018 
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2017 
Nettoomsättning 1 471 544 1 292 632 1 137 727 993 615 
Resultat efter finansiella poster 180 388 140 326 141 343 117 084 
Balansomslutning 868 366 847 909 775 791 660 220 
Antal heltidsanställda 291 294 265 241 
Soliditet 44 44 42 43 
Avkastning på eget kapital 47 38 44 41 

Moderbolaget 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 1 471 182 1 292 221 1 090 520 495 214 
Resultat efter finansiella poster 170 708 133 626 125 798 111 129 
Balansomslutning 896 345 805 007 725 091 506 131 
Antal heltidsanställda 291 294 265 241 
Soliditet 46 43 42 51 
Avkastning på eget kapital 41 39 42 43 

Förändring av eget kapital 

Aktie- Reserver 

Annat eget 
kapital 

inkl. årets Minoritets- 
Koncernen kapital resultat intresse Totalt 

Belopp vid årets ingång 1 076 29 372 451 5 705 379 261 
Utdelning -64 539 -64 539 
Effekt av köp Elementica -62 400 -5 678 -68 078 
Omräkningsdifferens -2 064 -2 064 
Finansiell leasing -478 -478 
Årets resultat 136 225 136 225 
Belopp vid årets utgång 1 076 29 379 195 27 380 327 

Moderbolaget 
Aktie- 

kapital 
Reserv- 

fond 
Överkurs- 

fond 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 1 076 9 18 608 78 270 66 210 164 172 
Utdelning -64 539 -64 539 
Omföring av årets resultat 66 210 -66210 0 
Årets resultat 90 001 90 001 
Belopp vid årets utgång 1 076 9 18 608 79 941 90 001 189 634 
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Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets vinst 

disponeras så att 
till aktieägare utdelas (0,75 kronor per aktie) 
i ny räkning överföres 

Utdelningen skall betalas till aktieägarna senast den 18 maj 2021. 

98 548 303 
90 001 291 

188 549 594 

80 673 848 
107 875 746 
188 549 594  

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt 
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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Koncernens 
Resultaträkning 
Tki 

Not 2020-01-01 2019-01-01 
-2020-12-31 -2019-12-31 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 2 1 471 544 1 292 632 
Övriga rörelseintäkter 1 291 614 

1 472 834 1 293 246  

Rörelsens kostnader 
Direkta kostnader -1 050 161 -907 211 
Övriga externa kostnader 3, 4 -54 576 -56 274 
Personalkostnader 5 -137 425 -141 966 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -50 524 -47 962 

-1 292 686 -1153 413 
Rörelseresultat 180 148 139 833 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 473 970 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -233 -477 

240 493 
Resultat efter finansiella poster 180 388 140 326  

Skatt på årets resultat 9 -44 164 -31 241 
Årets resultat 136 224 109 085 

Hänförligt till 
-Moderföretagets aktieägare 136 225 109 289 
-Innehavande utan bestämmande inflytande -1 -204 
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Koncernens 
Balansräkning 
Tki 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 

Not 2020-12-31 
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2019-12-31  

liknande rättigheter 10 11 432 13 298 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 11 731 917 
Goodwill 12 30 295 37 154 
Tomträtt 13 22 754 22 300 

65 213 73 669 

Materiella anläggningstillgångar 
Stomnät 14 56 744 63 988 
Datahallar 15 87 678 95 303 
Förbättringskostnad på annans fastighet 16 13 105 13 794 
Inventarier, verktyg och installationer 17 96 018 88 161 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 18 41 355 30 460 

294 900 291 706 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i bostadsrättsförening 22 2 595 2 595 

2 595 2 595 
Summa anläggningstillgångar 362 708 367 970 

Omsättningstillgångar 

Varulager m in 
Färdiga varor och handelsvaror 5 733 11 837 

5 733 11 837 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 79 220 50 458 
Fordringar hos koncernföretag 319 304 
Aktuella skattefordringar 0 131 
Övriga fordringar 2 946 12 781 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 83 490 100 121 

171 707 175 632 

Kassa °eh bank 333 952 304 307 
Summa  omsättningstillgångar  505 658 479 939 

SUMMA TILLGÅNGAR 868 366 847 909 
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Koncernens 
Balansräkning 
Tkt 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Not 

24 

2020-12-31 
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2019-12-31  

Aktiekapital 1 076 1 076 
Reserver 29 29 
Balanserat resultat inkl årets resultat 379 195 372 451 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 380 299 373 556 

Minoritetsintresse 27 5 705 
Summa eget kapital 380 327 379 261 

Avsättning för uppskjuten skatt 60 390 49 231 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 0 202 
Summa långfristiga skulder 0 202 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 73 579 146 550 
Skulder till kreditinstitut 934 2 928 
Aktuella skatteskulder 6 675 0 
Övriga skulder 18 403 10 371 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 328 258 259 366 
Summa kortfristiga skulder 427 649 419 215 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 868 366 847 909 
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Koncernens 
Kassaflödesanalys 
Tkr 

Den löpande verksamheten 

Not 2020-01-01 
-2020-12-31 
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2019-01-01 
-2019-12-31 

Resultat efter finansiella poster 180 388 140 326 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 28 50 524 47 963 
Betald skatt -26 235 -38 249 
Resultat efter finansiella poster 204 677 150 040 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av varulager och pågående arbete 6 105 -8 899 
Förändring av kortfristiga fordringar -2 152 -7 301 
Förändring av kortfristiga skulder 3 753 32 151 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 212 383 165 991 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -47 262 -81 178 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -850 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -47262 -82 028  

Finansieringsverksamheten 
Utbetald utdelning -64 539 -59 162 
Amortering -2 196 -3752 
Förvärv av andelar utan bestämmande inflytande -68 078 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -134 813 -62 914 

Årets kassaflöde 30 308 21 049 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början 304 307 282 427 
Kursdifferenser i likvida medel -663 831 
Likvida medel vid årets slut 333 952 304 307 
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Moderbolagets 
Resultaträkning 
Tkr 

Rörelsens intäkter 

Not 2020-01-01 
-2020-12-31 
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2019-01-01 
-2019-12-31 

Nettoomsättning 2 1 471 182 1 292 222 
Övriga rörelseintäkter 1 253 0 

1 472 435 1 292 222  

Rörelsens kostnader 
Direkta kostnader -1 050 453 -904 962 
Övriga externa kostnader 3, 4 -56 551 -61 114 
Personalkostnader 5 -137 214 -141 766 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -58 282 -51 929 

-1 302 500 -1 159 771 
Rörelseresultat 169 935 132 451 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 873 1 439 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -100 -264 

773 1 175 
Resultat efter finansiella poster 170 708 133 626  

Bokslutsdispositioner 8 -52 714 -46 040 
Resultat före skatt 117 994 87 586 

Skatt på årets resultat 9 -27 993 -21 376 
Årets resultat 90 001 66 210 

.---/"- 
) 
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Moderbolagets 
Balansräkning 
Tki 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Innnateriella anläggningstillgångar 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 

Not 2020-12-31 2019-12-31 

liknande rättigheter 10 11 432 13 297 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 11 o o 
Goodwill 12 50 610 67 627 

62 042 80 924  

Materiella anläggningstillgångar 
Stomnät 14 56 744 63 988 
Datahallar 15 87 678 95 303 
Förbättringskostnad på annans fastighet 16 13 105 13 794 
Inventarier, verktyg och installationer 17 95 083 83 816 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 18 10 421 10 119 

263 031 267 020 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 19, 20 71 811 3 733 
Fordringar hos koncernföretag 21 35 950 30 550 
Andelar i bostadsrättsförening 22 2 595 2 595 

110 356 36 878 
Summa anläggningstillgångar 435 429 384 822 

Omsättningstillgångar 

Varulager in in 
Färdiga varor och handelsvaror 5 732 11 837 

5 732 11 837 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 79 022 50 106 
Fordringar hos koncernföretag 319 304 
Aktuella skattefordringar 0 158 
Övriga fordringar 2 391 320 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 83 532 100 691 

165 264 151 579 

Kassa och bank 289 920 256 768 
Summa omsättningstillgångar 460 916 420 184 

SUMMA TILLGÅNGAR 896 345 805 006 

/ 
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Moderbolagets 
Balansräkning 
Tki 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Not 

24, 25 

2020-12-31 2019-12-31  

Aktiekapital 1 076 1 076 
Reservfond 9 9 

1 085 1 085 

Fritt eget kapital 
Överkursfond 18 608 18 608 
Balanserad vinst eller förlust 79 940 78 270 
Årets resultat 90 001 66 210 

188 549 163 088 
Summa eget kapital 189 634 164 173 

Obeskattade reserver 26 282 114 229 400 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 73 115 143 197 
Aktuella skatteskulder 6 641 0 
Övriga skulder 17 252 9 396 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 327 589 258 840 
Summa kortfristiga skulder 424 597 411 433 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 896 345 805 006 

-r-'\- 
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Moderbolagets 
Kassaflödesanalys 
Tkr 

Den löpande verksamheten 

Not 2020-01-01 
-2020-12-31 
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2019-01-01 
-2019-12-31 

Resultat efter finansiella poster 170 708 133 626 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 28 58 282 51 265 
Betald skatt -21 352 -28 299 
Resultat efter finansiella poster 209 638 156 592 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av varulager och pågående arbete 6 105 -8 899 
Förändring av kortfristiga fordringar -13 685 31 143 
Förändring av kortfristiga skulder 6 522 26 219 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 208 580 205 055  

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -37 411 -64 253 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -5 400 -16 381 
Tilläggsförvärv dotterbolag -68 078 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -110 889 -80 634 

Finansieringsverksamheten 
Utbetald utdelning -64 539 -59 161 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -64 539 -59 161 

Årets kassaflöde 33 152 65 260 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början 256 768 191 508 
Likvida medel vid årets slut 289 920 256 768 
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Noter 
Tkr 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Följande kriterier 
måste också uppfyllas innan intäkter redovisas: 

Försäljning av varor  
Intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten 
till varorna har övergått till köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Förskijning av tjänster - löpande räkning 
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och 
material levereras till eller förbrukas. 

Koncernredovisning 
Omfattning 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt 
äger aktier motsvarande mer än 50% av rösterna. Koncernredovisningen omfattar inte andelar i 
intresseföretag. Dessa redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Anskaffningsvärdet för dotterbolag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget 
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell 
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet , med några undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. 
Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten 
inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade bolagets intäkter och kostnader, identifierbara 
tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

Redovisningsmetod 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags 
tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av 
köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital 
redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av 
dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag har förvärvats. 

Omräkning i utländska dotterbolag har skett med balansdagens kurs för poster i balansräkningen och med 
årets genomsnittskurs för poster i resultaträkningen. 
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Anläggningstillgångar 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och 
nedskrivningar. 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som 
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är 
uppfyllda: 
-Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så den kan användas eller 
säljas. 
-Förutsättningarna finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 
-Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska 
fördelar. 
-Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriela anläggningstillgången. 
-De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 

Goodwill 
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv och det verkliga värdet 
av förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. I moderbolaget består posten av förvärvad 
kundstock från dotterbolaget Bahnhof Unipessoal Lda som är värderad till marknadsvärde samt 
överflyttade företagskunder i från dotterbolaget Tyfon Svenska AB. 

Licenser 
Licenser avser IP-adresser 

Avskrivningar 
Avskrivning av det avskrivningsbara beloppet görs linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. 
Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas. Licenser skrivs av över avtalstiden. Nyttjandeperioden 
omprövas vid indikation. Följande nyttjandeperioder används: 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5-10 år 
Goodwill 5-10 år 
IP-adresser (licenser) 10 år 

Framtagande av ett modulärt datahallskoncept skrivs av på 10 år. Avskrivningstiden motiveras av att 
konceptet har en livslängd över 10 år. 
Goodwill som skrivs av på 10 år vilket motiveras av att Bahnhof ser investeringen i Tyfon som en 
långsiktig strategisk investering för att ytterligare utveckla sin privatmarknad. Bahnhof ser liten rörelse av 
privatkunder från sina plattformar. Förvärvad kundstock skrivs i moderbolaget av på 5 år. 
IP-adresser skrivs av på 10 år vilket motiveras av att livslängden är över 10 år och att värdet är bestående 
eller ökande. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och 
nedskrivningar. 
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Datahallar består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Datahallarna består av flera 
komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande huvudgrupper av 
komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på datahallar: 

Datagolv/Nät 15 år 
Fläktlufticylare 10 år 
Projektering 30 år 
Rackskåp 30 år 
Rörarbeten kyla 20 år 
Släckutrustning Lås/Larm 10 år 
Styr och regler 15 år 
Ställverk samt elarbeten 30 år 
Pumpar övriga maskiner kyla 10 år 
Allmänbygg 30år 
UPS 10år  

För övriga materiella anläggningstillgångar tillämpas linjär avskrivningsmetod. Följande 
avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år 
Stomnät 5-15 år 

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter 
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

Nedskrivningar - immateriella- /materiella- /finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess 
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som 
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när det avyttras eller utrangeras. Den 
diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars 
tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om skäl som låg till 
grund för beräkning av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. 

Låneutgifter 
Låneutgifter som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av materiell anläggningstillgång 
kostnadsförs när de uppstår. 

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgång och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade 
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

Redovisning i och borttagande från balansräkningen  
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till 
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är 
förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företget inte längre har kontroll 
över den finansiella tillgången. En finansiell skul tas bort från balansräkningen när den avtalade 
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förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfållet till anskaffningsvärde, inklusive eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Finansiella omsättningstillgångar 
värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 
på balansdagen. Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas 
individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första 
redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för 
eventuella uppskrivningar. Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Värdering av fmansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

Likvida medel 
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 
och andra kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och som är utsatta för 
obetydlig risk för värdefluktuationer. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader. 

Utländsk valuta 

Poster i utländsk valuta 
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om 
utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering 
eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal i moderbolaget, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som 
hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 
I koncernen har leasingavtalen delats upp på operationella leasingavtal och finansiella. Finansiella 
leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället 
värderas tillgången och skulden till tillgångens verkliga värde. Utgifter som är direkt hänförbara till 
ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång. Efter det första 
redovisningstillfället fördelas minimileaseavgiftema på ränta och amortering av skulden enligt 
effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapår det har uppkommit. Den 
leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden (leasingperioden). 

Varulager 
Varulagret är upptaget till lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnngsvärdet. Därvid har 
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella 
plats och skick. 

Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom 
då en underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i 
eget kapital. 
Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
kvittas i de fall det finns en legal kvittningsrätt. 

Aktuell skatt 

t- 
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Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det 
sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen och 
nuvärdesberäknas inte. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt for skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 
tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av balansräkningsmetoden på 
samtliga temporära skillnader, dvs.skillnader mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och 
deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. I koncernbalansräkningen delas obeskattade 
reserver upp i uppskjuten skatt och eget kapital. 

Eget kapital 
Eget kapital i företaget består av följande poster: 
Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterade och registrerade aktier. 
Balanserad vinst/Ansamlad förlust , dvs, alla balanserade vinster/förluster och aktierelaterade ersättningar 
för innevarande och tidigare perioder samt förvärv av egna aktier. Här ingår också reserver för 
finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning och kassaflödessäkringar som innehåller vinster och 
förluster relaterade till dessa typer av finansiella instrument. Transaktioner med Företagets ägare, såsom 
aktieägartillskott och utdelningar, redovisas separat i eget kapital. Utdelningar som ska betalas ingår i 
posten Övriga skulder när utdelningarna har godkänts på en bolagsstämma före balansdagen. 
Innehav utan bestämmande inflytande I koncernredovisningen ingår minoritetsintresse i Eget kapital. 
Detta avser  KIN Telecoms  och övriga aktieägares ägande i Elementica Data Center  Construction  AB 
(publ). 

Obeskattade reserver 
Till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning redovisas obeskattade reserver i företaget. 
Dessa består till 20,6%-22% av uppskjuten skatt. I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver 
upp på uppskjuten skatt och eget kapital. 

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd 
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen 
och tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid första redovisningstillffillet värderas avsättningar 
till den bästa av uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag. 
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Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus, är ersättningar 
till anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänat in 
ersättningen. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som företaget förväntas 
betala till följd av den outnyttjade rättigheten. 

Ersättningar efter avslutad anställning 
Företaget tillhandahåller ersättningar efter avslutad anställning i form av pensioner genom olika 
avgiftsbestämda planer. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Företaget betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och 
försäkringar för enskilda anställda. Företaget har inga legala eller informella förpliktelser att betala 
ytterligare avgifter utöver betalningar av den fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den 
period där den relevanta tjänsten utförs. 

Ersättning vid uppsägning 
Avsättning för avgångsvederlag redovisas när företaget har en legal eller informell förpliktelse att avsluta 
anställning före dess upphörande eller att lämna ersättning vid uppsägning genom erbjudande för att 
uppmuntra frivillig övergång. Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen som den anställde får 
utan arbetsplikt med tillägg för sociala avgifter vilket representerar den bästa uppskattningen av den 
ersättning som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. 

Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse är: 
-En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, 
inträffar eller uteblir, eller 
-En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 

Koncernförhållanden 
Uppgifter om moderföretag 
Moderföretaget, i den största koncern där Bahnhof AB är dotterföretag och koncernredovisningen 
upprättas, är K.N.  Telecom  AB, org nr 556636-9574, med säte i Stockholm. 

Redovisningsprinciper i moderföretag 
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med koncernen förutom vad det gäller 
leasingavtal (se tidigare avsnitt leasingavtal). I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är 
hänförlig till obeskattade reserver. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod i tkr. Redovisat kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen. 
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Avkastning på eget kapital 

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag for 
uppskjuten skatt). 

Uppskattningar och bedömningar 
Bahnhof AB (publ) gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag 
nedan. 

Nyttjandeperioder för avskrivningsbara tillgångar 
Per varje balansdag görs en genomgång av gällande bedömningar av nyttjandeperioder för 
avskrivningsbara tillgångar. Osäkerheten i dessa bedömningar beror på teknisk inkurans som kan förändra 
användningen av t ex en datahalls komponenter. 

Nedskrivningsprövning av goodwill sker vid varje bokslut. 
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 
Koncernen 

Nettoomsättningen per rörelsegren 

2020-12-31 2019-12-31  

Företagsmarknaden 479 600 440 900 
Privatmarknaden 991 944 851 732 

1 471 544 1 292 632 

Nettoomsättningen per geografisk marknad 
Sverige 1 46 1 305 1 284 393 
Övriga Europa 4 902 3 975 
Övriga marknader 5 337 4 264 

1 471 544 1 292 632 

Moderbolaget 

Nettoomsättningen per rörelsegren 

2020 2019 

Företagsmarknaden 479 600 440 900 
Privatmarknaden 991 582 851 322 

1 471 182 1 292 222 

Nettoomsättningen per geografisk marknad 
Sverige 1 46 1 305 1 284 394 
Övriga Europa 4 540 3 564 
Övriga marknader 5 337 4 264 

1 471 182 1 292 222 

Not 3 Leasingavtal 
Koncernen 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 10 844 Tkr (10 433 Tkr). 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

2020-12-31 2019-12-31 

Inom ett år 8 458 7 493 
Senare än ett år men inom  fern  år 7 285 6 637 
Senare än fem år 0 0 

15 743 14 130 

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda fastigheter/lokaler. 
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Moderbolaget 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 13 079 Tkr (15 650 tkr). 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

2020 2019 

Inom ett år 8 748 9 515 
Senare än ett år men inom fem år 7 296 6 736 

16 044 16 251 

Not 4 Arvode till revisorer 
Koncernen 

ICPMG 
Revisionsuppdrag 
Övriga tjänster 

2020-12-31 

634 
175 
809 

2019-12-31 

614 
111 
725 

Moderbolaget 
2020 2019 

KPMG AB 
Revisionsuppdrag 561 435 
Övriga tjänster 175 111 

736 546 

Not 5 Anställda och personalkostnader fördelade per land 
Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31 

Medelantalet anställda fördelade per land 
Sverige 291 (66) 294 (58) 

291 (66) 294 (58)  
Inom parentes anges medelantalet kvinnor. 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 142 339 
Övriga anställda 98 666 100 395 

98 808 100 734 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 0 
Pensionskostnader för övriga anställda 3 915 4 434 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 31 678 32 656 

35 593 37 090 
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 15,4 % 15,4 % 
Andel män i styrelsen 84,6 % 84,6 % 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0% 0% 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100% 100 % 

Moderbolaget 
2020 2019 

Medelantalet anställda fördelade per land 
Sverige 291 (66) 294 (58) 

291 (66) 294 (58)  
Inom parentes anges medelantalet kvinnor. 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 142 339 
Övriga anställda 98 666 100 395 

98 808 100 734 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 0 
Pensionskostnader för övriga anställda 3 915 4 434 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 31 678 32 656 

35 593 37 090 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 20 % 20% 
Andel män i styrelsen 80% 80% 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0% 0% 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 % 

VD och styrelseledamöters ers 
Jon Karlung, VD Bahnhof 0 Tkr (60 Tkr) 
Andreas Norman, Styrelsens ordförande 0 Tkr (60 Tkr) 
Eric Hasselqvist 47 Tkr (47 Tkr) 
Anna Åhr 47 Tkr (102 Tkr)  
Kennet  Lejnell 47 Tkr (23 Tkr) 

Jon Karlungs och Andreas Normans lön betalas ut från K.N.  Telecom  AB, 556636-9574 

Det finns inget avtalat om avgångsvederlag med någon personal i ledande befattning. 
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Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Koncernen 

Övriga ränteintäkter 

2020-12-31 

473 
473 

24 (35) 

2019-12-31  

477 
477 

Moderbolaget 
2020 2019 

Koncernintema ränteintäkter 400 531 
Övriga ränteintäkter 473 908 

873 1 439 

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 
Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31 

Övriga räntekostnader 233 477 
233 477 

Moderbolaget 
2020 2019 

Övriga räntekostnader 100 264 
100 264 

Not 8 Bokslutsdispositioner 
Moderbolaget 

2020 2019 

Avsättning till periodiseringsfond -43 600 -33 000 
Återföring från periodiseringsfond 10 850 12 960 
Förändring av överavskrivningar -19 964 -26 000 

-52 714 -46 040 

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt 
Koncernen 

Skatt på årets resultat 

2020-12-31 2019-12-31 

Aktuell skatt 32 883 21 388 
Uppskjuten skatt 11 281 9 853 
Totalt redovisad skatt 44 164 31 241 

-----/-- 
1 
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Avstämning av effektiv skatt 

Redovisat resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats 
Ej avdragsgilla kostnader 
Justering avseende skatter för föregående 
år 
Skatteeffekt av schablonränta på 

Procent 

21,40 

2020-12-31 

Belopp 
180 388 

-38 603 
-2 512 

-4 872 

Procent 

21,40 

2019-12-31  

Belopp 
140 326 

-30 030 
-2 225 

periodiseringsfond -231 -225 
Skatteeffekt av försäljning kundstock 2 174 2 174 
Ej aktiverade underskottsavdrag -541 
Övriga koncernjusteringar -121 -394 
Redovisad effektiv skatt 24,48 -44 164 22,26 -31 241 

Moderbolaget 
2020 2019 

Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt 27 993 21 376 
Totalt redovisad skatt 27 993 21 376 

Avstämning av effektiv skatt 
2020 2019  

Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt 117 994 87 586 

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -25 251 21,40 -18 743 
Ej avdragsgilla kostnader -2 512 -2 227 
Skatteeffekt av schablonränta på 
periodiseringsfond -231 -225 
Skatteeffekt Tyfon -181 
Redovisad effektiv skatt 23,72 -27 993 24,41 -21 376 
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Not 10 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 
Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 18 649 20 499 
Försäljningar/utrangeringar -1 850 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 649 18 649 

Ingående avskrivningar -5 352 -5 338 
Försäljningar/utrangeringar 1 850 
Årets avskrivningar -1 863 -1 864 
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 215 -5 352 

Utgående redovisat värde 11 434 13 297 

Moderbolaget 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 18 649 20 499 
Försäljningar/utrangeringar -1 850 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 649 18 649 

Ingående avskrivningar -5 352 -5 338 
Försäljningar/utrangeringar 1 850 
Årets avskrivningar -1 863 -1 864 
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 215 -5 352 

Utgående redovisat värde 11 434 13 297 

Not 11 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 6 855 12 233 
Försäljningar/utrangeringar -5 378 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 855 6 855 

Ingående avskrivningar -5 938 -11128 
Försäljningar/utrangeringar 5 378 
Årets avskrivningar -186 -188 
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 124 -5 938 

Utgående redovisat värde 731 917 

,------/—, 
1 
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Moderbolaget 
2020-12-31 
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2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 0 5 378 
Försäljningar/utrangeringar -5 378 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 

Ingående avskrivningar 0 -5 378 
Försäljningar/utrangeringar 5 378 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 

Utgående redovisat värde 0 0 

Not 12 Goodwill 
Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 79 813 79 813 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 79 813 79 813 

Ingående avskrivningar -42 659 -35 799 
Årets avskrivningar -6 859 -6 860 
Utgående ackumulerade avskrivningar -49 518 -42 659 

Utgående redovisat värde 30 295 37 154 

Moderbolaget 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 127 918 87 325 
Genom fusion 40 593 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 127 918 127 918 

Ingående avskrivningar -60 291 -27 094 
Årets avskrivningar -17 017 -16 002 
Genom fusion -17 195 
Utgående ackumulerade avskrivningar -77 308 -60 291 

Utgående redovisat värde 50 610 67 627 

--c'-- 
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Not 13 Tomträtt 
Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31  

Ingående tomträtt 22 300 0 
Omklassificering 0 22 300 
Årets inköp 454 0 

22 754 22 300 

Omklassificerad tomträtt i Starkströmmen 1 i dotterbolaget Elementica Data Center  Construction  AB 
(publ). 

Not 14 Stomnät 
Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 83 862 83 862 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 83 862 83 862 

Ingående avskrivningar -19874 -12630 
Årets avskrivningar -7244 -7244 
Utgående ackumulerade avskrivningar -27118 -19874 

Utgående redovisat värde 56 744 63 988 

Moderbolaget 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 83 862 83 862 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 83 862 83 862 

Ingående avskrivningar -19874 -12630 
Årets avskrivningar -7 244 -7 244 
Utgående ackumulerade avskrivningar -27118 -19874 

Utgående redovisat värde 56 744 63 988 
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Not 15 Datahallar 
Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 148 850 135 554 
Omföring från pågående nyanläggning 13 296 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 148 850 148 850 

Ingående avskrivningar -53 547 -45 868 
Årets avskrivningar -7 625 -7 679 
Utgående ackumulerade avskrivningar -61 172 -53 547 

Utgående redovisat värde 87 678 95 303 

Moderbolaget 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 148 850 135 554 
Omföring från pågående nyanläggning 13 296 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 148 850 148 850 

Ingående avskrivningar -53 547 -45 868 
Årets avskrivningar -7 625 -7 679 
Utgående ackumulerade avskrivningar -61 172 -53 547 

Utgående redovisat värde 87 678 95 303 

Not 16 Förbättringskostnad på annans fastighet 
Koncernen 

Ingående anskaffningsvärden 

2020-12-31 

13 794 

2019-12-31  

Nedlagda kostnader under året 13 794 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 794 13 794 

Ingående avskrivningar 0 0 
Årets avskrivningar -689 
Utgående ackumulerade avskrivningar -689 0 

Utgående redovisat värde 13 105 13 794 

-r-' 
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Moderbolaget 

Ingående anskaffningsvärden 

2020-12-31 

13 794 

2019-12-31  

Nedlagda kostnader under året 13 794 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 794 13 794 

Ingående avskrivningar 0 0 
Årets avskrivningar -689 
Utgående ackumulerade avskrivningar -689 0 

Utgående redovisat värde 13 105 13 794 

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer 
Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 154 039 112 327 
Inköp 35 107 44 713 
Försäljningar/utrangeringar -1198 -3 001 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 187 948 154 039 

Ingående avskrivningar -65 878 -44 514 
Försäljningar/utrangeringar 2 765 
Årets avskrivningar -26 052 -24 129 
Utgående ackumulerade avskrivningar -91 930 -65 878 

Utgående redovisat värde 96 018 88 161 

Moderbolaget 
2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 134 792 93 578 
Inköp 25 230 44 215 
Försäljningar/utrangeringar -3 001 
Omfört från pågående arbeten 9 877 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 169 899 134 792 

Ingående avskrivningar -50 976 -34 838 
Försäljningar/utrangeringar 3 001 
Årets avskrivningar -23 840 -19 139 
Utgående ackumulerade avskrivningar -74 816 -50 976 

Utgående redovisat värde 95 083 83 816 
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Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 
Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 30 460 20 849 
Under året nedlagda utgifter 20 772 36 701 
Under året genomförda omfördelningar -9 877 -27 090 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 41 355 30 460 

Utgående redovisat värde 41 355 30 460 

Moderbolaget 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 10 119 17 172 
Under året nedlagda utgifter 10 179 20 037 
Under året genomförda omfördelningar -9 877 -27 090 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 421 10 119 

Utgående redovisat värde 10 421 10 119 

Not 19 Andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 

2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 3 733 52 733 
Inköp aktier i Elementica Data Center  Construction  AB 68 078 
Fusion Tyfon Svenska AB -49 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 71 811 3 733 

Utgående redovisat värde 71 811 3 733 

Not 20 Specifikation andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 

Namn 
Kapital- 

andel 
Rösträtts- 

andel 
Bokfört 

värde 
Bahnhof, Unipessoal Lda 100 100 47 
Bahnhof AS 100 100 3 126 
Elementica Data Center  
Construction  AB 99,9 99,9 68 638 

------" 
I 

71 811 



-r/- 

Moderbolaget 

Förutbetalda hyror 
Förutbetalda leasingavgifter 
Förutbetalda nätkostnader 
Förutbetalda försäkringar 

2020-12-31 2019-12-31  

2 587 2 337 
54 203 

80 526 98 019 
365 132 

83 532 100 691 
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Not 21 Fordringar hos koncernföretag 
Moderbolaget 

2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 30 853 16 094 
Tillkommande fordringar 5 415 15 531 
Avgående fordringar -772 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 36 268 30 853 

Utgående redovisat värde 36 268 30 853 

Av 36 253 Tkr avser 319 Tkr (304 Tkr) kortfristig del 

Not 22 Andelar i bostadsrättsförening 
Koncernen 

Ingående anskaffningsvärden 
Tillkommande fordringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Moderbolaget 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

2020-12-31 2019-12-31  

2 595 1 745 
850 

2 595 2 595 

2 595 2 595 

2020-12-31 2019-12-31 

2 595 1 745 
850 

2 595 2 595 

2 595 2 595 

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31  

Förutbetalda hyror 2 587 2 337 
Förutbetalda nätkostnader 80 538 97 652 
Förutbetalda försäkringar 365 132 

83 490 100 121 
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Not 24 Antal aktier och kvotvärde 
Koncernen 
Moderbolaget 

Antal Kvot- 
Namn aktier värde 
Antal A-Aktier 
Antal B-Aktier 

Not 25 Disposition av vinst eller förlust 
Moderbolaget 

2020-12-31 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

30 000 000 0,01 
77 565 130 0,01 

107 565 130 

balanserad vinst 
årets vinst 

disponeras så att 
till aktieägare utdelas (0,75 kronor per aktie) 
i ny räkning överföres 

Not 26 Obeskattade reserver 
Moderbolaget 

Ackumulerade överavskrivningar 
Periodiseringsfond 2014 
Periodiseringsfond 2015 
Periodiseringsfond 2016 
Periodiseringsfond 2017 
Periodiseringsfond 2018 
Periodiseringsfond 2019 
Periodiseringsfond 2020 

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond  

98 548 
90 001 

188 550 

80 674 
107 876 
188 550 

2020-12-31 2019-12-31  

98 964 79 000 
0 10 850 

16 000 16 000 
27 000 27 000 
30 000 30 000 
33 550 33 550 
33 000 33 000 
43 600 0 

282 114 229 400 

60 990 49 092 
1 078 1 038 
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Not 27 Upplupna kostnader och fcirutbetalda intäkter 
Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31 

Upplupna semesterlöner 4 716 4 624 
Upplupna sociala avgifter 4 127 3 839 
Förutbetalda intäkter 215 078 197 835 
Övriga poster 104 337 53 068 

328 258 259 366 

Moderbolaget 
2020-12-31 2019-12-31 

Upplupna semesterlöner 4 716 4 624 
Upplupna sociala avgifter 4 177 3 839 
Förutbetalda intäkter 214 877 197 832 
Övriga poster 103 819 52 545 

327 589 258 840 

Not 28 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31 

Avskrivningar 50 524 47 963 
50 524 47 963 

Moderbolaget 
2020-12-31 2019-12-31 

Avskrivningar 58 282 51 265 
58 282 51 265 

Not 29 Ställda säkerheter 
Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31 

För skulder till kreditinstitut: 
Summa ställda säkerheter 0 0 

0 0 

Moderbolaget 
2020-12-31 2019-12-31 

För skulder till kreditinstitut: 
Summa ställda säkerheter 0 0 

0 0  

Inga eventualförpliktelser varken i koncern eller i moderbolag 2019 och 2020. 



Stockholm 2021-04-0 

Ändreas Norman 

Anna Ahr 
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Not 30 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Koncernen 

Inga övriga väsentliga händelser som påverkar bolagets verksamhet och angivna prognoser för helåret 
2021. 

Moderbolaget 

Samtliga aktier i Elementica Data Center  Construction  AB (publ) är inlösta och Bahnhof AB (publ) äger 
100 procent av bolaget. Bolaget har beviljats bygglov för datacentret på fastigheterna Starkströmmen 1 
samt Starkströmmen 5. Trafikverket har överklagat bygglovet men bedömningen är att det i slutändan 
kommer att godkännas. Diskussioner pågår för närvarande med Ellevio om förvärv av ytterligare mark. 

Inga övriga väsentliga händelser som påverkar bolagets verksamhet och angivna prognoser för helåret 
2021. 

Jon Karlung 
VerkställandI direktör 

ric Hasselqvi  

Kennet Lejnell  

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-04- / 9 

KPMG AB  

Torbjörn Sjöström 
Auktoriserad revisor 
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Till bolagsstämman i Bahnhof AB (publ), org. nr 556519-9493 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Bahnhof AB (publ) för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Bahnhof AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse  

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

— på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda  

att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen 
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Borlänge den 19 april 2021 

KPMG AB  

Torbjörn Sjöström 

Auktoriserad revisor 
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