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Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2019

Första kvartalet i siffror
•

Nettoomsättningen uppgick till 8,7 MSEK (9,3)

•

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,1 MSEK (0,6)

•

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,6 MSEK (-0,1)

•

Periodens resultat uppgick till -0,6 MSEK (-0,2)

•

Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,01 SEK (-0,01)

•

Likvida medel uppgick per den 31 mars till 2,8 MSEK (4,6)

Viktiga händelser under kvartalet
•
•
•

Huawei har gett Exalt fortsatt förtroende att leverera transmissionstjänster till Huaweis uppdragsgivare
Telenor.
Exalt har tecknat ramavtal med AT&T gällande Exalts tjänster inom verksamhetsområdet Nätverksteknik &
Säkerhet och Strukturerade Fastighetsnät.
Styrelseledamot Glenn Sernbrandt avgick den 19 februari av personliga skäl.

Viktiga händelser efter periodens utgång
•

Valberedningen har föreslagit Fredrik Armandt som ny styrelseledamot.

KV 1
OMSÄTTNING

KV 1
EBITDA

KV 1
EBIT

8,7 MSEK

0,1 MSEK

-0,6 MSEK

(9,3 MSEK )

(0,6 MSEK)

(-0,1 MSEK)
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VDs kommentar för kvartalet

Ekonomi
2019 startade i långsammare takt än normalt, bl.a. beroende på lägre ramavtalsavrop
och att ett par kunder valt att flytta fram några projekt till senare delen av kvartal 1.
Värt att poängtera är att kunderna inte valt andra leverantörer, utan även
fortsättningsvis anförtror Exalt dessa projekt när de kommer att genomföras. Vi ser
dock inte detta som någon avmattning i konjunkturen, utan mer en del
omprioriteringar hos några av våra större kunder. Jämförbar omsättning är
densamma, 8,7 MSEK, för både första kvartalet 2019 och första kvartalet 2018.
Genom projektavslut i och med avvecklingen av verksamheten i verksamhetsområdet fiberentreprenader till
bostäder var den totala omsättningen 9,3 MSEK för det första kvartalet 2018.
Affärsdrivande aktiviteter
Under kvartalet har fortsatt fokus legat på att bygga upp och utveckla affärsrelationerna med både nya och
befintliga kunder. Som ett resultat av detta arbete tecknades bl.a. ett ramavtal med AT&T gällande tjänster
inom våra verksamhetsområden Nätverksteknik och säkerhet samt Strukturerade fastighetsnät. Exalt blir i och
med detta avtal en nära partner till AT&T där vi förstärker deras kundleveranser med vår teknikkompetens
både i Sverige och övriga Norden. Vi välkomnar härmed AT&T som ny kund och ser fram emot ett långvarigt
samarbete!
Vidare valde Huawei att ge Exalt fortsatt förtroende genom en förlängning av avtalet där vi levererar
transmissionstjänster till Telenor genom Huawei. Exalt har sedan 2013 varit en av huvudleverantörerna till
Telenor inom detta område, både genom löpande ramavtalsarbeten och större transformationsprojekt. Bl.a.
har Exalt medverkat i utbyggnaden av Telenors nät med ny teknik för att utöka nätkapaciteten i syfte att
hantera ökande datamängder från bredbandsnäten, men också kommande 5G-trafik. De nya 5G-näten medför
att datamängden i operatörernas nät kommer att öka markant, varför bakomliggande nät nu förbereds med
full kraft.
Vi satsar fortsatt resurser på att bygga vidare bolagets försäljning och marknadsföring. Våra uppsökande
nykundsaktiviteter visar att Exalts tjänster och produkter har god efterfrågan. Bearbetningen sker framför allt
inom medelstora och stora bolag. Många bolag som historiskt nyttjat någon av de större leverantörerna öppnar
nu gärna upp för att istället nyttja mindre aktörer såsom Exalt. Vi har sedan starten 2005 levererat tjänster och
produkter till många medelstora och stora bolag, och vet därmed vad som krävs för att säkerställa en
högkvalitativ leverans 24/7/365 även i den typen av kundmiljöer.
Inom marknadsföring har vi fokuserat på att synas och höras mer. Bl.a. har vi under våren medverkat i Dagens
Industris digitaliseringstidning, samt även annonserat i Dagens Industri vid ett par tillfällen. Vi har också ökat
närvaron på LinkedIn, och marknadsföringsaktiviteterna kommer att utvecklas ytterligare framöver.
Personal och organisation
Organisationen har under kvartalet förstärkts med medarbetare inom Strukturerade fastighetsnät, försäljning
och ekonomifunktion. Anette Ähdel är ny i rollen som CFO och kommer att fokusera på att förbättra
rapportering, projektanalys och uppföljning.
Mikael Hjälm
VD Exalt AB (publ)
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Kort om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag,
stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och
underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark
position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är
kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005
noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT).
För mer information, vänligen besök www.exalt.se

Marknadsutsikter
Trenden att flytta ut lokala serverresurser och funktioner fortsätter till förmån för molnplattformar såsom
Azure, AWS och Google Cloud, men till nackdel för leverantörer av serverhårdvara och serverdrift. Exalt
påverkas positivt av denna trend, då bolaget aldrig har levererat traditionella servertjänster. Istället blir
nätinfrastrukturen än viktigare för de kunder som väljer att flytta ut sina resurser till molnet, med
informationssäkerhet och driftsäkerhet i fokus. Ca 10% av företagens traditionella datacenter har redan stängts
ner, och till 2025 förväntas ytterligare ca. 70% stängas ner. En stor del av anledning är flytten till molnet.
En annan stark trend är utvecklingen inom AI (Artificial Intelligence) där många menar att företag som inte
satsar på AI kommer att ha stora utmaningar i konkurrensen med AI-drivna företagstjänster. AI driver
nätverkstrafik och ställer högre SLA-krav när det inte längre alltid är en människa som möter kunderna (och
personalen!), utan en robottjänst beroende av nätverket.
Vidare fortsätter trenden inom VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality). Dessa tekniker driver upp
volymen av nätverkstrafiken och används både inom underhållning, såsom spel, men även inom industrin och
inte minst vården.
Exalts verksamhet utvecklas bäst när nätverken används mer, ju mer datatrafik och ju viktigare datatrafik,
desto mer kritiska blir nätverken. Då behövs en leverantör som har lång erfarenhet av att bygga och driva
informationssäkra och driftsäkra nätverk.
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Koncernens finansiella sammandrag
Nettoomsättning, TSEK
Rörelseresultat före avskrivningar,
(EBITDA), TSEK
Rörelsemarginal f avskr. %
Rörelseresultat (EBIT), TSEK
Rörelsemarginal f fin poster, %
Resultat e. finansiella poster
Periodens resultat, TSEK
Resultat per aktie *
Likvida medel, TSEK
Soliditet, %
Kassalikviditet, %
Eget kapital, TSEK
Balansomslutning, TSEK
Totalt antal aktier, st
Genomsnittligt antal anställda

Jan-mar 2019

Jan-mar 2018

Helår 2018

8 715

9 338

38 754

105
1,2
-570
neg
-624
-624
-0,01
2 795
52,7
143,5
22 260
42 252
54 047 414
31

592
6,3
-106
neg
-135
-241
-0,01
4 566
33
67,2
15 683
47 451
46 047 414
29

3 462
8,9
742
1,9
395
-1 040
-0,02
3 439
51,2
119,7
22 884
44 731
54 047 414
31

Definitioner
Nettoomsättning
Intäkter avseende levererade tjänster och sålda varor eller i huvudverksamheten.
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före finansiella poster och skatt.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av omsättningen.
Likvida medel
Kassa och banktillgodohavanden.
Soliditet
Eget kapital som andel av totala tillgångar. Ger en bild av hur mycket av företagets tillgångar som finansierats
med eget kapital och visar företagets betalningsförmåga på lång sikt.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
Genomsnittligt antal anställda
Beräknas som summan arbetad tid dividerat med normalarbetstid för perioden.
Resultat per aktie
Resultatet efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens slut.
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Finansiell översikt
Januari - mars, 2019
Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 8,7 (9,3) MSEK.
Rörelsekostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 8,6 (8,7) MSEK
för det första kvartalet. Bolaget har under perioden
investerat i marknadsföring och försäljningsrelaterade satsningar.
Rörelseresultat
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
uppgick till 0,1 (0,6) MSEK, medan rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,6 (-0,1) MSEK.
Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till -0,6 (-0,2) MSEK
motsvarande ett resultat per aktie om SEK -0,01
(-0,01) SEK.
Finansiell ställning och investeringar
Totala tillgångar uppgick per den 31 mars 2019 till
42,3 (47,5) MSEK.
Likvida medel uppgick per den 31 mars 2019 till
2,8 (4,6) MSEK. Soliditeten har stärkts till 52,7
(33) procent jämfört med föregående år främst pga
kvittningsemissionen om 8 MSEK som utfördes i
oktober 2018.
Medarbetare
Antal anställda uppgick per den 31 mars 2019 till
31 personer, jämfört med 29 personer vid utgången
av motsvarande period föregående år.

Principer för delårsrapportens upprättande
Grund för rapporternas upprättande av
Koncernredovisningen för Exaltkoncernen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.
Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper,
definitioner avseende nyckeltal och
beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste
årsredovisningen både för koncernen och för
moderbolaget. Koncernen tillämpar
årsredovisningslagen och bokföringsnämndens
allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av
finansiella rapporter. Att upprätta rapporter i
överensstämmelse med bokföringsnämndens
allmänna råd 2012:1 (K3) kräver användning av en
del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar
vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad
av bedömning, som är komplexa eller sådana
områden där antaganden och uppskattningar är av
väsentlig betydelse för koncernredovisningen
utgörs av prövning av nedskrivningsbehov av
goodwill och värdering av underskott.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt
eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som
kan inverka på omsättning och resultat. Bolagets
likviditet är självfallet helt beroende av utfallet från
vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna
affärer utfaller samt det operativa genomförandet.
Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt, både
med befintliga och tilltänkta nya finansieringslösningar. Bland riskerna finns i övrigt framför allt
projektförseningar, obestånd hos kunder och
leverantörer som ändrade politiska beslut.

Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets
revisor.

Aktien
Exalt AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market.
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Sundbyberg, den 23 maj 2019

Exalt AB (publ)

Karin Steen
Styrelseordförande

Åsa Holmström
Styrelseledamot

Peter Nesz
Styrelseledamot

Mikael Hjälm
Verkställande direktör

Sida 7 av 12

Delårsrapport januari – mars 2019

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK)

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Inköp av varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA)

Jan-mar 2019

Jan-mar 2018

Helår 2018

8 715
0
8 715

9 338
0
9 338

38 754
101
38 855

-920
-1 898
-5 792

-1 568
-2 053
-5 125

-6 660
-6 908
-21 825

105

592

3 462

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Avskrivningar och nedskrivning av
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT)

-10

-32

-57

-665
-570

-666
-106

-2 663
742

Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-54
-624

-135
-241

-347
395

Bokslutsdisposition
Skatt
Periodens resultat

0
0
-624

0
0
-241

0
-1 435
-1 040
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK)

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

19 390
19
10 445
29 854

21 964
225
11 883
34 072

20 055
29
10 446
30 530

3 911
5 692
2 795
12 398
42 252

5 464
3 349
4 566
13 379
47 451

6 790
3 972
3 439
14 201
44 731

22 260

15 683

22 884

0
428

3
1 220

0
936

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

10 925

10 650

9 050

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

1 694
522
6 423
8 639
42 252

1 360
146
18 389
19 895
47 451

2 504
798
8 559
11 861
44 731

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Uppskjuten skatteskuld
Avsättningar

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK)

Eget kapital vid periodens ingång
Erhållna aktieägartillskott
Nyemission
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång

2019-03-31

2018-03-31

22 884

15 924

-624
22 260

-241
15 683

2018-12-31

15 924
0
8 000
-1 040
22 884
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
(TSEK)

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Jan-mar 2019 Jan-mar 2018

Helår 2018

360
360

372
0
372

1 893
59
1 952

Rörelsens kostnader
Inköp av varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

0
-344
-230
-214

0
-321
0
51

-441
-1 795
-300
-584

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT)

0
-214

0
51

0
-584

Resultat andelar koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

0
-53
-267

0
-134
-83

79
412
-918

Koncernbidrag
Skatt
Periodens resultat

0
0
-267

0
0
-83

997
-347
-268
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK)

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernbolag
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

41 514
41 514

41 861
41 861

41 514
41 514

0
4 913
544
515
5 972
47 486

0
6 462
252
3 016
9 730
51 591

0
6 111
138
635
6 884
48 398

29 995

22 447

30 262

231

385

307

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

10 925

10 650

9 050

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

254
5 294
787
6 335
47 486

121
5 366
12 622
18 109
51 591

549
5 294
2 936
8 779
48 398

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar
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Rapporten finns tillgänglig på www.exalt.se under ”Investor relations/Rapporter”

Finansiell kalender
Årsstämma i Hallonbergen
Delårsrapport kvartal 2 2019
Delårsrapport kvartal 3 2019
Bokslutskommuniké 2019

2019-05-23
2019-08-27
2019-11-27
2020-02-28

Kontaktuppgifter
Frågor kring rapporten:
Mikael Hjälm
E-post: mikael.hjalm@exalt.se

Exalt AB (publ)
Hallonbergplan 5
174 52 Sundbyberg
Tel: 08 706 76 50
Web: www.exalt.se
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