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Finansiell översikt koncernen 

 2019 

Tredje 
Kvartalet 

2018 

Tredje 
Kvartalet 

2019 

Första 
Tre 

kvartalen 

2018 

Första 
Tre 

kvartalen 

2018 

Helår 

Nettoomsättning 20 573 11 398 54 175 45 473 58 829 

Rörelseresultat 1 341 1 404 2 031 837 1 014 

Resultat före skatt 1 297 1 385 1 894 802 848 

Resultat per aktie före skatt 
(SEK) 

0,82 0,88 1,2 0,51 0,54 

Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000 
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Mattias Bergkvist, VD 

 

VD har ordet 

CGit fortsätter att utvecklas enligt plan även under Q3! Våra avtalsintäkter fortsätter att strömma 
in enligt uppsatta förväntningar. Vår produkt/lösningsaffär överträffar budgeterade nivåer 
ordentligt den här perioden och så gör även vår konsultaffär. Vår ambition att ta en ledande 
position inom AI-infrastruktur har gett resultat. Med de initiativ som vi tagit, ihop med AI 
Innovation of Sweden, samt tillsammans med det som vi åstadkommer med våra strategiska 
partners så kan jag bara ödmjukt konstatera att vi ÄR ledande inom AI-infrastruktur idag. 

 
Vårt engagemang som Core Technology Partner till AI Innovation of Sweden (ai.se) 

har resulterat i att vi är med i några otroligt spännande och intressanta projekt. Just nu är 
vi i full gång med projekt inom medicinsk bildanalys, ett annat inom ett svenskt språkdata 
labb och ett tredje som har ett miljöperspektiv. Detta vittnar om att initiativen är väl 
spridda mellan branscher och inriktningar. Fler projekt är planerade och kommer att 
starta inom kort. Utöver det så har vi även varit med i uppstarten av AI innovation of 
Swedens nod i syd. Parallellt med det så fortsätter vi att göra affärer inom Automotive-
sektorn som är en av de branscher som kommit längst med sin AI-innovation i sina 
verksamheter. 
 

2019 har varit bra och affärstrycket har varit bibehållet under 
semesterperioden. Alltså en trygg och stabil leverans av våra tre intäktsben. 
Avtalsintäkterna fortsätter att växa och skapar ett fundament för vår 
verksamhet, samtidigt som både konsultverksamheten och lösningsaffären 

levererar bra. Jag konstaterar att resultatet avseende Q3 ackumulerat ”year over year” i 
det verksamhetsdrivna bolaget CGit AB visar ett EBITA om 2.2 MSEK jämfört med 
föregående period (1.4 MSEK), det är en ökning med hela 61% och omsättningen i det 
verksamhetsdrivna bolaget för samma period är 54.9 MSEK jämfört med föregående 
period (45.6 MSEK), vilket är en omsättningsökning på 20%.  
 
Tillsammans med våra strategiska partners fortsätter vi på CGit att leverera nästa 

generations IT-infrastruktur. För att nämna några av de fina och strategiskt viktiga 
affärer vi genomfört under Q3 så vill jag börja med Vitrolife. Företaget är ny kund till CGit 
och verkar bland annat inom forskning och utveckling inom IVF. Vitrolife hade en 
föråldrad miljö som de dessutom vuxit ur. När verksamhetskraven på en ny infrastruktur 
blev tydliga var det uppenbart att det krävdes en stabil och högpresterande miljö som 
också var framtidssäkrad. Med det som bakgrund väljer Vitrolife CGit som partner för 
investering i en helt ny infrastruktur avseende sin verksamhet i Göteborg.  
 
En annan kund som är verksam inom fordonsbranschen behöver investera i en ny 
storagelösning för att kunna möta framtidens kraftigt ökade behov. Kunden, som skördar 
stor framgång med sina lösningar, behöver en plattform som är högpresterande och 
framtidsäkrad. Efter tester och analyser får CGit förmånen att leverera en ny plattform 
baserad på nästa generations IT-infrastruktur.   
 
Nu går vi in i Q4 med starkt självförtroende och god känsla av att avsluta året riktigt 
starkt och därmed också överträffa uppsatta mål både avseende sista kvartalet och på 
helåret. Min bedömning är att vi i det verksamhetsdrivna bolaget CGit AB landar 2019 års 
omsättningen på ca 95 MSEK och med ett rörelseresultat på 3.5 MSEK. 

 

Q3 
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Aktien 

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos Spotlight Stockmarket 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. 

 

Kassaflödet 
CGit fortsätter att skapa ett bra kassaflöde genom den löpande verksamheten, vilket 

möjliggör fortsatta tillväxtskapande investeringar.  

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Företaget redovisar enligt regelverket K3, vilket är oförändrat mot föregående år.  

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 periodrapport 

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

Anställda 

Per den 30 september 2019 har bolaget 23 anställda. 

 

Viktiga datum 

Bokslutskommuniké (Q4):  2020-02-28 

 

För ytterligare information 

Mattias Bergkvist, VD 

E-post: mattias.bergkvist@cgit.se 

Telefon: 031-762 02 40 
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Verksamhetsbeskrivning 

CGit har sedan 2007 levererat 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 våra kunders verksamheter. 

 

 

A F F Ä R S I D É  

Genom att utmana med innovativa, 

smarta och enkla lösningar ökar vi våra 

kunders konkurrenskraft. 
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Väsentliga händelser Q3 2019  

 

• 2019-07-04 
CGit har tecknat ett avtal med befintlig kund inom detaljhandeln. Kunden väljer att 
förlänga samarbetet kring nästa generations lagring. 
 

• 2019-07-04 
CGit tecknar strategiskt viktigt avtal med Vitrolife. Vitrolife som är ny kund till CGit 
verkar inom bland annat forskning och utveckling inom IVF. Vitrolife väljer att 
investera i helt ny infrastruktur avseende sin verksamhet i Göteborg.  
Värdet på dessa två avtal uppgår till 2,7 MSEK 
 

• 2019-07-29 
CGit har tagit en ny order med befintlig kund. Kunden som är verksam inom 
fordonsbranschen investerar i ny storagelösning för att möta framtidens kraftigt 
ökade behov. Lösningen som är baserad på en IBM plattform kommer hantera 
kommande krav på ny infrastruktur. Värdet på den nya ordern uppgår till 6,4 MSEK 

 

• 2019-09-27 
Det ökade intresset för CGits lösningar inom såväl traditionell IT-infrastruktur samt 
AI-infrastruktur gör att CGit nu satsar med lokal närvaro i södra Sverige. CGit kommer 
från och med idag att finnas med egen personal på plats i Lund. På så sätt kan vi nu 
erbjuda ännu högre servicegrad mot våra kunder som redan finns i Lund och Malmö 
samt, på ett bättre sätt, bearbeta den lokala marknaden. ”Lund och Malmö är extra 
intressant för oss med tanke på hur starkt AI växer inom telekom och life-science. 
Områden där i synnerhet Lund spelar en viktig roll i Sverige” säger Mattias Bergkvist, 
VD på CGit. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• 2019-10-01 

CGit har tagit en ny stororder på en AI-plattform från en befintlig kund. Affären är 
initialt värd ca 27 MSEK. Kunden som är verksam inom fordonsbranschen investerar i 
en ny AI-plattform för att möta sina högt ställda krav på prestanda och tillförlitlighet. 
Valet föll alltså till slut på CGits lösning som baseras på en testad och beprövad 
plattform för AI & Deep Learning. 
Mattias Bergkvist, VD på CGit: ”Vi har de senaste åren satsat målinriktat på att bli 
ledande inom AI-infrastruktur och vi ser den här affären som ett kvitto på att vi valt 
rätt partners och investerat i rätt kompetens. Vi är oerhört glada och stolta över att vi, 
i hård konkurrens, nu får möjlighet att leverera marknadens bästa lösning för 
utveckling av AI.”  
 

• 2019-10-30 
CGit har tagit en ny order med befintlig kund. Kunden som är verksam inom 
fordonsbranschen investerar i nästa generations lagringslösning, en utbyggnad av 
befintlig plattform för att möta morgondagens kraftigt ökade behov. Värdet på den 
nya ordern uppgår till 1.5 MSEK 
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Alla belopp i Tkr Tredje kvartalet Första tre kvartalen   Helåret 

Koncernens Resultaträkning 2019 2018 2019 2018 2018 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 20 573 11 398 54 175 45 473 58 829 

Aktiverat arbete för egen 
räkning 

58 0 153 0 0 

Övriga rörelseintäkter 198 42 260 262 289 

Summa rörelsens intäkter 20 829 11 440 54 588 45 735 59 118 

      

Rörelsens kostnader      

Handelsvaror -12 640 -4 849 -30 736 -26 629 -33 451 

Övriga externa kostnader -1 954 -1 767 -5 869 -6 233 -6 555 

Personalkostnader -4 167 -3 337 -13 825 -11 754 -16 047 

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

-678 -70 -2 108 -248 -2 026 

Övriga rörelsekostnader 11 -13 -19 -34 -25 

Summa rörelsens kostnader -19 488 -10 036 -52 557 -44 898 -58 104 

      

Rörelseresultat 1 341 1 404 2 031 837 1 014 

      

Resultat från finansiella poster      

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

-44 -19 -137 -35 -166 

Periodens resultat före skatt 1 297 1 385 1 894 802 848 

Periodens skattekostnad 0 0 0 0 -70 

Periodens resultat 1 297 1 385 1 894 802 778 

Resultat per aktie före skatt 0,82 0,88 1,2 0,51 0,54 
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Koncernens Balansräkning 2019 Q3 2018-12-31 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 

860 803 

Materiella anläggningstillgångar   

Maskiner och andra tekniska 
anläggningar 

1 121 1 317 

Inventarier, verktyg och installationer 7 464 7 290 

Summa anläggningstillgångar 8 585 9 410 

   

Omsättningstillgångar   

Varulager m.m   

Färdiga varor och handelsvaror 40 40 

Förskott till leverantörer 14 0 

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 7 594 9 207 

Aktuell skattefordran 34 0 

Övriga fordringar 119 160 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

1 989 1 920 

Kassa och bank 3 667 3 314 

Summa omsättningstillgångar 13 457 14 641 

   

Summa tillgångar 22 902 24 051 
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Koncernens Balansräkning 2019 Q3 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Aktiekapital 788 788 

Övrigt tillskjutet kapital 5 460 5 460 

Annat eget kapital inklusive årets 
resultat 

3 183 1 289 

Summa eget kapital 9 431 7 537 

   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 4 463 4 263 

Summa långfristiga skulder 4 463 4 263 

   

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 3 195 3 195 

Förskott från kunder 14 14 

Leverantörsskulder 2 554 5 505 

Aktuell skatteskuld 0 27 

Övriga skulder 1 419 1 365 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

1 826 2 145 

Summa kortfristiga skulder 9 008 12 251 

   

Summa eget kapital och skulder 22 902 24 051 
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Alla belopp i Tkr Tredje kvartalet Första tre kvartalen   Helåret 

Moderbolagets 

Resultaträkning 

2019 2018  2019 2018 2018 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 599 449 1 800 1 055 1 500 

Summa rörelsens intäkter 599 449 1 800 1 055 1 500 

      

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -48 -159 -529 -611 -827 

Personalkostnader -375 -439 -1 464 -1 030 -1 341 

Summa rörelsens kostnader -423 -598 -1 993 -1 641 -2 168 

      

Rörelseresultat 176 -149 -193 -586 -668 

      

Resultat från finansiella poster      

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

0 0 0 -1 -1 

Summa från finansiella poster 0 0 0 -1 -1 

      

Bokslutsdispositioner      

Erhållna koncernbidrag 0 0 0 0 1 300 

Periodens resultat 176 -149 -193 -587 631 
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Moderbolagets Balansräkning 2019 Q3 2018-12-31 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 1 790 1 790 

Summa anläggningstillgångar 1 790 1 790 

   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Fordringar hos koncernföretag 4 653 4 683 

Övriga fordringar 46 74 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

84 84 

Summa kortfristiga fordringar 4 783 4 841 

   

Kassa och bank   

Kassa och bank 163 160 

Summa omsättningstillgångar 4 946 5 001 

   

Summa tillgångar 6 736 6 791 
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Moderbolagets Balansräkning 2019 Q3 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 788 788 

Fritt eget kapital   

Övrigt tillskjutet kapital 5 460 5 460 

Balanserat resultat 294 -337 

Årets resultat -193 631 

Summa eget kapital 6 349 6 542 

   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 0 0 

Summa långfristiga skulder 0 0 

   

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 0 0 

Förskott från kunder 0 0 

Leverantörsskulder 37 87 

Aktuell skatteskuld 5 0 

Övriga skulder 186 91 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

159 71 

Summa kortfristiga skulder 387 249 

Summa eget kapital och skulder 6 736 6 791 
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CGit Holding AB 

Taljegårdsgatan 11 

431 53 Mölndal 

Tel: 031-762 02 40  

 

info@cgit.se 

www.cgit.se 


