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FINANSIELL ÖVERSIKT KONCERNEN

ALLA BELOPP I TKR FÖRSTA KVARTALET 12 MÅNADER

2018 2017 2017

Nettoomsättnings 14 370 9 342 56 172

Rörelseresultat 697 -148 -5

Resultat före skatt 684 -162 -289

Resultat per aktie (SEK) 0,31 -162 -0,23

Antal aktier 1 576 000 1 000 1 576 000
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V D  H A R  O R D E T

CGit är numer ett publikt bolag, noterat på Spotlight Stock 

market!

Den 9 januari var en otroligt rolig och häftig dag för oss! Efter nästa ett års 

förberedelser var det äntligen dags att ringa i den anrika klockan och känslan gick 

att ta på när vi såg handeln påbörjas av CGit som ett publikt och noterat bolag!

Det har varit spännande och ny energi har kommit till oss som bolag genom denna nya 

milstolpe som ett publikt bolag. Med bra och tydliga moln, adekvata satsningar på 

områden som ligger helt rätt i tiden har vi fått en bra start av 2018 och Q1 vilket känns 

otroligt bra och det ingjuter en mycket bra känsla för fortsättningen.   

CGit har som vi tidigare har berättat om lanserat ett koncept avseende specialiserad 

infrastruktur för utveckling av AI, Artificiell Intelligens, och Deep Learning. CGit förutspår 

att detta område kommer att växa mycket kraftigt under de kommande åren. Därför har vi 

nu tagit fram AI-infrastruktur som tjänst. CGit kommer att erbjuda Sveriges modernaste 

AI-infrastruktur som tjänst. Infrastrukturen baseras på den absolut senaste tekniken för 

utveckling inom AI och Deep Learning. 
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CGit kommer erbjuda en komplett hård-och mjukvarulösning för AI och Deep Learning som 

baseras på NVIDIA DGX-1 och därmed kommer vi ha en av Sveriges modernaste och mest 

högpresterande AI-plattformar som tjänst. Vi bygger vår plattform på exakt samma 

beprövade teknik som vi gjort hos våra kunder. För CGit är det en naturlig följd av det 

senaste årets stora framgångar med att leverera nyckelfärdiga infrastrukturlösningar till 

några av de mest prestigefulla AI och Deep Learning-projekten i Sverige

FÖRSTA KVARTALET

Vårt första kvartal har börjat riktigt bra med en organisk tillväxt på hela 53% (14 370 MSEK) 

jämfört med samma period föregående år (9 342 MESK). En del av framgångarna i Q1 kan 

hänföras till de större affärerna vi gjort inom området AI, Deep Learning men jag vill också 

poängtera att det är när alla våra intänktsben levererar som vi når det utfall som vi 

rapporterar i vår Q1 rapport.

KASSAFLÖDET

CGit fortsätter att skapa ett bra kassaflöde både genom den löpande verksamheten men 

också med hjälp av den genomförda emissionen i samband med börsnoteringen. Det gör 

det möjligt för CGit att fortsätta göra tillväxtskapande investeringar. 

Det är med stolthet, tillförsikt och en enorm energi som jag har förmånen att leda det 

vinnande teamet hos CGit!

Mattias Bergkvist

VD
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AKTIEN

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos Spotlight stock market under kortnamnet CGIT B, 

ISIN-kod är SE0010636837. Aktiekapitalet i CGit uppgår till 788 000 kronor fördelat på 1 576 

000 aktier med ett kvotvärde om 0,50 kr per aktie. Aktiekapitalet i CGit ska uppgå till lägst 688 

000 kronor och högst 2 752 000 kronor fördelat på lägst 1 376 000 aktier och högst 5 504 000 

aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

REDOVISNINGS- OCH KVARTALSPRINCIPER

Koncernens och Moderföretagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med BFNAR 

2012:1 (K3): I koncernredovisningen konsolideras Moderföretaget och samtliga dotterföretags 

verksamheter. Dotterföretag är alla företag i vilka Koncernen har rätten att utforma företagets 

finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen uppnår 

och utövar bestämmande inflytande genom att inneha över hälften av rösterna. Koncerninterna 

transaktioner och balansposter elimineras i sin helhet vid konsolidering, inklusive orealiserade 

vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretagen.

REVISORNS UTLÅTANDE ANGÅENDE DELÅRSRAPPORT

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

ANSTÄLLDA

Per den 31 mars 2018 har bolaget 23 anställda (24 st).

VIKTIGA DATUM

Q2 rapport 2018-08-16

Q3 rapport 2018-11-15

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Mattias Bergkvist, VD

E-post: mattias.bergkvist@cgit.se

Telefon: 0733-70 98 22
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

CGit har sedan 2007 levererar specialistkunskap och marknadsledande lösningar inom 

virtualiserad infrastruktur. Vi är ett kunskaps- och idédrivet bolag med fokus på 

engagemang, kunskap, tillgänglighet samt flexibilitet. 

Vi hjälper företag att få ut det mesta av sina befintliga IT-lösningar och att hitta maximal 

affärsnytta i planerade investeringar. Det åstadkommer vi genom nära samarbete med få 

och noga utvalda partners som tillsammans skapar synergier.

Vår inställning är att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknik och 

ett samarbete med CGit alltid skall vara värdefullt, lönsamt och rätt i tiden.

CGit tillhandahåller spetskompetens inom lagring, virtualisering, säkerhet, automatisering 

och kontinuitetsplanering. Vi vill vara en IT-partner som erbjuder innovativa IT-

konsulttjänster samt IT-lösningar som stärker vår kunders verksamheter.

AFFÄRSIDÉ 

Genom att utmana med innovativa, smarta och enkla lösningar ökar vi

våra kunders konkurrenskraft.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER Q1 2018

• 2018-01-15, CGit gör affär kring nästa generations datacenter. Befintlig kund till CGit har 

tagit beslutet att bygga ut befintlig infrastruktur för att säkerställa morgondagens krav från 

verksamheten och har ett värde på 2,2 MSEK. Kunden som verkar inom branschen för 

globalt skydd och bevakning av varumärken och domännamn framtid säkrar sin befintliga 

miljö kring datacenter baserat på teknik från Arista och Nutanix. Den här affären ligger i linje 

med våra expansionsplaner framåt och vår strategi för tillväxt

• 2018-01-18, CGit gör affär med ny leverantör - Avecto är en innovativ leverantör som 

erbjuder lösningar inom nästa generations säkerhet. Kunden som är en befintlig kund inom 

datacenter ger oss nu utökat förtroende inom säkerhetsområdet. Kunden investerar i en 

endpoint protection lösning för att göra sin infrastruktur än säkrare. Värde 300 KSEK

• 2018-01-31, CGit har tagit hem en stor och strategiskt viktig order med en av Göteborgs 

mest välkända företag inom mötesbranschen. Ordern avser utbyggnad och installation av 

nästa generations hyperkonvergerade datacenter och har ett värde på 800 000 SEK. Med 

denna affär i hamn stänger CGit en av de absolut starkaste månaderna i bolagets historia 

avseende lösningsförsäljning av nästa generations IT-infrastruktur.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER Q1 2018

• 2018-02-09, CGit har tagit hem två viktiga affärer avseende IT-infrastruktur. Lösningarna 

innefattar helt ny infrastruktur och MDM samt installation, deployment, drift och övervakning. 

Kunderna är verksamma inom handel/industri och management/konsulting. Värdet på de här 

två affärerna uppgår till 1 MSEK. CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa 

generations IT-infrastruktur

• 2018-03-09, CGit har tagit hem en viktig affär avseende Pure Storage-lösning. Lösningen 

innefattar utbyggnad av befintlig Pure Storage lösning men där CGit får förtroendet som ny 

leverantör. Värdet på affären uppgår till 335 KSEK. Kunden bedriver handel med 

hemtekniska produkter. CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-

infrastruktur.

• 2018-03-15,CGit har fått första avropet på ett större avtal avseende säkerhetsplattform. 

Kunden som är ett forskningsinstitut och innovationspartner ska säkra upp sin IT-

infrastruktur genom en större utbyggnad av deras säkerhetsplattform. Det kommer att 

genomföras ett antal större avrop under året där vi förväntar oss flera större avrop avseende 

både konsultationstjänster och säkerhetsprodukter. CGit har idag fått sitt första avrop 

baserat på bolaget Palo Alto Networks säkerhetsprodukter. Värdet på avropet uppgår till 275 

KSEK
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• 2018-04-11, CGit har tagit en viktig affär, värd 10 miljoner kronor. Kunden som är en 

nyckelaktör inom fordonsrelaterad AI och Deep Learning investerar i IT-infrastruktur som en 

del av utvecklingen av nästa generations självgående fordon. Värdet på affären uppgår till 10 

MSEK. 

• 2018-04-12-13, CGit ställer ut på mässan -Vehicle Electronics & Connected Services 2018 

som enda it-infrastrukturbolag tillsammans med våra strategiska partners Nvidia, Pure och

Arista. En enorm succé med över 60 kvalificerade leeds som vi håller på att bearbeta!

• 2018-04-25, CGit har idag skrivit ett avtal med en global och välkänd kund inom den maritima 

industrisektorn. Avtalet, som innefattar hosting- och driftsåtagande kring delar av kundens 

centrala infrastruktur, är initialt värt cirka 1 MSEK per år med möjlighet till ytterligare utökat 

åtagande under 2018-2019.

• 2018-05-22, CGit storsatsar på svensk AI. CGit kommer att erbjuda Sveriges modernaste AI-

infrastruktur som tjänst. Infrastrukturen baseras på den absolut senaste tekniken för utveckling 

inom AI och Deep Learning. För CGit är det en naturlig följd av de senaste årets stora 

framgångar med att leverera nyckelfärdiga infrastrukturlösningar till några av de mest 

prestigefulla AI och Deep Learning-projekten i Sverige

• 2018-05-28, CGit gör affär kring nästa generations datacenter. En ny kund till CGit investerar i 

ny IT-infrastruktur för att säkerställa ökade krav från verksamheten. Kunden som är en 

betydande aktör på Telekom marknaden stärker upp sin befintliga miljö kring datacenter 

baserad på teknik från Nutanix.
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ALLA BELOPP I TKR

FÖRSTA 

KVARTALET

12 

MÅNADER

2018 2017 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 14 370 9 342 56 172

Övriga rörelseintäkter 47 32 0

Summa rörelsens intäkter
14 417 9 374 56 172

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -7 890 -3 799 -33 134

Övriga externa kostnader -2 063 -1 669 -7 048

Personalkostnader -3 682 -3 954 -15 707

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -85 -77 -247

Övriga rörelsekostnader 0 -23 -41

Summa rörelsens kostnader
-13 720 -9 522 -56 177

Rörelseresultat 697 -148 -5

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -13 -14 -284

Summa från finansiella poster -13 -14 -284

Resultat efter finansiella poster 684 -162 -289

Periodens skattekostnad -200 0 -74

Periodens resultat
484 -162 -363

Resultat per aktie 0,31 -162 -0,23

KONCERNENS 

RESULTATRÄKNING
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

2018-03-

31

2017-12-

31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 1142 870

Inventarier, verktyg och installationer 12 21

Summa anläggningstillgångar
1154 891

Omsättningstillgångar

Varulager 

Färdiga varor och handelsvaror 40 40

40 40

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 388 9 642

Aktuell skattefordran 0 34

Övriga fordringar 215 5 159

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 376 1 478

9 979 16 313

Kassa och bank

Kassa och bank 5073 797

5073 797

Summa omsättningstillgångar 15 092 17 150

SUMMA TILLGÅNGAR 16 246 18 041
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER
2018-03-

31

2017-12-

31

Eget kapital

Aktiekapital 788 788

Övrigt tillskjutet kapital 5460 5460

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 960 476

Summa eget kapital, koncern 7 208 6 724

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 280 320

Summa långfristiga skulder 280 320

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 160 160

Förskott från kunder 13 13

Leverantörsskulder 4 751 5 473

Aktuell skatteskuld 143 0

Övriga skulder 1472 1738

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 219 3 613

Summa kortfristiga skulder 8 758 10 997

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER
16 246 18 041
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MODERBOLAGETS 

RESULTATRÄKNING

ALLA BELOPP I TKR

FÖRSTA 

KVARTALET
12 

MÅNADER

2018 2017 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 155 0 0

Summa rörelsens intäkter
155 0 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -184 -1 -396

Personalkostnader -151 0 0

Summa rörelsens kostnader -335 -1 -396

Rörelseresultat -180 -1 -649

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 -253

Summa från finansiella poster -13 -14 -284

Resultat efter finansiella poster -180 -1 -649

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag 0 0 236

Resultat före skatt -180 -1 -413

Periodens resultat -180 -1 -413



CGit Holding AB (publ) | Kvartalsrapport Q1 2018 14

MODERBOLAGETS 

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2018-03-

31

2017-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 1 790 1 790

1 790 1 790

Summa anläggningstillgångar 1 790 1 790

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 3538 201

Övriga fordringar 188 5 068

3 726 5 269

Kassa och bank

Kassa och bank 569 108

Summa kassa och bank 569 108

Summa omsättningstillgångar 4 295 5 377

SUMMA TILLGÅNGAR 6 085 7 167
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MODERBOLAGETS 

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2018-03-

31

2017-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 788 788

788 788

Fritt eget kapital

Överkursfond 5460 5460

Balanserat resultat -337 76

Årets resultat -180 -413

4 943 5 123

Summa eget kapital 5 731 5 911

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 118 451

Övriga skulder 73 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 163 805

Summa kortfristiga skulder 354 1 256

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 6 085 7 167
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CGit Holding AB 

(publ) 

Taljegårdsgatan 11

431 53 Mölndal

Tel: 031-762 02 40

info@cgit.se

www.cgit.se


