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Finansiell översikt koncernen  

(TSEK) 2019 

Helår 

2018 

Helår 

2019 

Kvartal 4 

2018 

Kvartal 4 

Nettoomsättning 104 285 58 829 50 110 13 356 

Rörelseresultat 3 622 1 014 1 591 177 

Resultat efter skatt 2 771 778 877 46 

Resultat per aktie efter skatt 

(SEK) 

1,76 0,49 0,56 0,03 

Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000 

 

Vi hade höga förväntningar, mycket pga att det generellt är ett starkt kvartal 
för hela branschen men också för att vi under en längre tid känt att vårt 
erbjudande är starkt på marknaden och vi hade deklarerat till marknaden att 
vi kommer överträffa våra mål för året. 

 

Alla våra intäktsben levererade under Q4 men AI-infrastrukturaffären är den som 
sticker ut och som i sin tur drar med sig tjänsteleveransen då många av affärerna 
som vi landar under Q4 också skulle levereras under Q4. AI-infrastrukturaffärerna 
överpresterar med hela 28% under Q4 och tjänsteleveransen överpresterar med 12% 
under Q4. 

 

2019: Jag brukar använda mig av uttrycket ”När vi marscherar i takt så är vi 
oslagbara” och det speglar vårt 2019! Vi delar upp vår affär i tre delar; avtal, hårdvara 
(AI-infrastruktur mestadels) och konsultintäkter. Samtliga intäktsben presterar 
BÄTTRE än våra högt uppsatta mål. Det medför att vi kan presentera ett mycket bra 
resultat för 2019 och vi har verkligen etablerat oss som en av de ledande aktörerna 
inom AI-infrastruktur. 

 

Q4 



Under 2019 har vi målmedvetet jobbat strukturerat med våra olika områden i syfte att 
just få genomslagskraft på samtliga områden. Avseende våra avtalsintäkter så har 
vår ledstjärna varit att de ska täcka våra direkta kostnader. Det har varit en bra 
ledstjärna, när vi mer eller mindre är i mål så har vi fått in så mycket nya 
uppdrag/avtal att vi behöver utöka vår miljö och på det sättet kan vi återanvända 
samma mål. Vår satsning på AI-infrastruktur har varit vår riktigt lysande stjärna. 
Genom år av analys för att på djupet bygga en AI-Infrastruktur som håller på 
marknaden, har vi nu en långsiktighet i vårt erbjudande men också skalbarheten och 
flexibiliteten. Därefter har vi byggt vår kompetens i nära samarbete med de ledande 
leverantörerna inom området och vi kan idag stolt säga att vi har kompetensen! Vi har 
också erfarenheten och har genomfört många projekt där vi ser att våra lösningar 
levererar. Vi har de rätta erbjudandena för att Sverige ska växa och bli ledande inom 
AI och vi har lösningarna som möjliggör att Sverige på riktigt kan ta nästa steg i sin 
utveckling med hjälp av AI. 
 

Väldigt tidigt förstod vi att man inte kan bygga AI-infrastruktur på klassiskt manér. 
Plattformen måste bygga på specialiserad infrastruktur anpassat just för AI. Vi insåg 
också att om vår bransch ska bygga lösningarna efter behov så kommer det ta lång 
tid innan man når produktion. Vid tekniska utmaningar eller problem med miljön 
kommer det inte finnas någon support för AI-infrastrukturen och det kommer att vara 
svårt och ibland omöjligt att skala upp lösningen vid större behov eller mer kapacitet.  

Därför har vi skapat en certifierad referensarkitektur som bygger på industristandard 
som gör att ledtiden från beslut till produktion är väldigt kort och effektiv. Både 
hårdvara och mjukvara är rakt igenom supporterad och godkänd att fungera 
tillsammans. Lösningen är dessutom helt skalbar och anpassningsbar efter 
kundernas behov och krav. 
 
Samma lösningar har vi på CGit att erbjuda som tjänst eller ”AI-infrastraktur as a 
Service” Syftet är att snabbt och enkelt kunna göra en POC (Proof of Concept) eller 
för mindre företag att kunna testa sina projekt och ideer kring AI utan att behöva 
investera i en stor AI-infrastruktur. Vi kan dessutom erbjuda support och stöd genom 
hela kundens projekt. 
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VD har ordet 

 

Som jag nämnde i inledningen så brukar jag använda mig av uttrycket ”När vi marscherar i 

takt så är vi oslagbara”. Fram till i år har det mer eller mindre bara varit ett uttryck men i 

år förkroppsligar vi det genom att faktiskt få alla våra intäktsben att leverera mot uppsatta 

mål och det är något häftigt att befinna sig i en organisation som får till ett flow och 

känner självförtroende och framåtanda!  

 

Vi delar upp vår affär i tre delar. Ett första intäktsben är avtal, som består av hosting 
samt drift och support. Det som gör vår hostingmiljö och vårt drifterbjudande unikt på 
marknaden är att ”vi tar vår egen medicin” som vi brukar säga. Med det menar vi att de 
lösningar vi rekommenderar och bygger till våra stora kunder, samma komponenter och 
produktval har vi i vår egen hostingmiljö. Det gör att vi kan ta alla fördelar med en 
storskalig miljö byggt på nästa generations infrastruktur och skiva ner den till våra 
driftkunder oavsett storlek. Det här förhållningssättet medför att vi inte gör skillnad på en 
liten eller större kund och att vi i alla sammanhang kan säga att den lösningen vi 
rekommenderar till våra kunder, vet vi fungerar – vi använder den ju själva! 

 
Vårt andra intäktsben är hård och mjukvara, som till största del består av AI-infrastruktur. 
Det har fått en ordentlig genomslagskraft i år! Vårt fokuserade och målmedvetna arbete 
med att bygga erbjudande, kompetens och lösningar inom AI-infrastruktur har resulterat i 
affärer som i sin tur givit oss erfarenhet som i sin tur givit fler affärer. Vi kan idag, med 
stolthet, säga att vi är en av de ledande aktörerna inom AI-infrastruktur och det har inte 
bara skapat ett bra 2019 utan bygger ett otroligt starkt fundament inför de kommande 
åren framöver!  
 
Kompetens och erfarenhet bygger kanske vår viktigaste tillgång – våra medarbetare! Det 
är underbart att se människor växa och för mig som ledare och ansvarig för vår 
verksamhet är det en ynnest att se den resan många av våra anställda gör! Det gör att 
också vårt tredje intäktsben, tjänsteintäkterna eller konsultintäkterna, levererar även det 
med gott resultat.  
 
Så låt mig summera. Samtliga intäktsben presterar BÄTTRE än våra högt uppsatta mål. 
Det medför att vi kan presentera ett bra resultat för 2019. Jag ser med stor tillförsikt 
fram emot 2020. Vi förväntar oss en fortsatt stor tillväxt såväl omsättningsmässigt som 
resultatmässigt. Jag vill påstå att vi aldrig har stått så här bra rustade inför något år i 
CGit´s historia så välkommen 2020! 

 

Genom åren har vi alltid haft inställningen och förhållningsättet att vi ska vara något 
”annat” på marknaden! Att vara ett alternativ istället för att bara vara en 
”jämförelseoffert”. 
 

Det har medfört ett ifrågasättande och utmanande förhållningsätt till vår bransch. Likväl 
som vi har en utmaning med källkritik i vårt moderna informationssamhälle så har vi 
verkligen velat säkerställa bästa lösningen. Inte bara för stunden utan över tid dessutom! 



Det är så vi har jobbat fram vårt erbjudande som skapar nästa generations IT-
infrastruktur. Det är också så vi jobbat fram vårt koncept inom AI-infrastruktur och det är 
så som vi fortsätter att förädla våra erbjudanden. Under 2019 har Cloudwide tagit form.  
Cloudwide som är en Cloud Management plattform som förenklar administration.  
 

Cloudwide är ett verktyg för att underlätta driften av moderna, alltmer komplexa miljöer 
genom att underlätta manageringen av privata och publika moln via en och samma portal. 
Genom Cloudwide har vi standardiserat arbetsmetoderna oavsett moln. Syftet har varit 
att automatisera så mycket som möjligt men vi vill också skapa en överblick av 
kostnaderna för infrastrukturen. I och med att vi använder en och samma plattform för 
alla moln så kan vi också flytta tjänster fram och tillbaka mellan publika och privata moln. 
Cloudwide skapar kontroll, visibilitet och effektiviserar både våra kunders arbete som 
vårt eget! 
 
CGit och AI Innovation of Sweden. CGit har sedan 2018 arbetat tillsammans med 
Sveriges nationella AI-initiativ "AI Innovation of Sweden". CGit är rådgivare och Core 
Technologipartner för satsningen. Vi har sedan våren 2019 bemannat projektet med 
personal i AI Innovation of Swedens lokaler i Lindholmen Science Park i Göteborg. Vi är 
också aktiva i att starta upp AI Innovation of Swedens noder i Skåne och i 
Stockholmsområdet. Att vara med som partner i det här projektet gör att vi tillsammans 
utvecklar Sveriges näringsliv inom AI och möjliggör forskning och utveckling inom en rad 
olika branscher med hjälp av AI och AI-infrastruktur. Vår kompetens och erfarenhet inom 
AI-infrastruktur får en betydande roll i de aktiva forsknings- och utvecklingsprojekt som 
har genomförts hittills inom ramen för AI Innovation of Sweden och det är bra för 
Sverige! 

 

Vårt erbjudande idag innefattar både en nyckelfärdig lösning eller AI-infra as a Service 
som går att hyra per timme. En nyckelfärdig lösning ger dig som kund tillgång till en 
otroligt kraftfull plattform för ditt kommande AI-projekt på väldigt kort tid. Vårt koncept, 
som bygger på industristandard och godkänd arkitektur av alla inblandade tillverkare, gör 
att våra lösningar är snabbt i produktion och har full support genom alla lager upp i 
mjukvarustacken. Detsamma gäller för AI-infrastruktur as a Service, men där du får 
tillgång till likvärdig miljö genom vårt drifterbjudande. Om en kund inte vill ta hela 
investeringen kring en egen miljö eller befinner sig i ett skede där man ska göra en POC 
(Proof of Concept) innan man går vidare, så har vi på CGit samma kraftfulla plattform att 
erbjuda som en tjänst. Kunden har möjlighet att välja att betala per timme eller fastpris, 
hur kraftfull kapacitet man vill ha och hur mycket träningsdata man vill nyttja! Kraftfullt, 
flexibelt och effektivt! 
 

Det ekonomiska resultatet för helåret är bra. Vi har slagit våra uppsatta mål i varje enskilt 
kvartal under 2019. Genomförandekraft och effektivitet har varit ett mål i år. Det är så lätt 
att tappa inför eller efter en semesterperiod och runt julen men vi har haft disciplinen att 
fullfölja. Till det har vi lyckats göra de lite större affärerna som gör skillnad i varje kvartal. 
Detta ger en omsättning i koncernen helåret 2019 på över 104,3 MSEK (58,8 MSEK) 
vilket är en omsättningstillväxt på 77% och ett rörelseresultat i koncernen på över 3,6 
MSEK (1.014MSEK)! Det här ger en resultattillväxt på hela 255%!  

 

 



Mattias Bergkvist, VD 

 

Under 2019 har vi genomfört några större investeringar i både vår hostingmiljö och i vårt 
Cloudwideprojekt. Investeringarna i vår hostingmiljö har varit ett måste för att kunna 
fortsätta växa inom det intäktsbenet i takt med att nya kunder vill in i vår drift. 
Investeringarna i vårt Cloudwideprojekt är för framtiden och möjliggör att vi kan bli än 
mer effektiva och skapa fler attraktiva tjänster till våra kunder och fortsätta att skilja oss 
från andra spelar på samma ”arena”. Vi har precis börjat skörda frukterna av genomförda 
satsningar! 

 

PwC adresserar i en serie rapporter som är avsedda att hjälpa företagen att förstå 
utvecklingen och värdet av AI´s investeringar. Analysen som utförts för den första 
rapporten mäter den ekonomiska AI-potentialen mellan nu (2018) och 2030, inklusive för 
regionala ekonomier och åtta kommersiella sektorer världen över. Rapporten tittar också 
på hur kvalitet och funktionalitet kan öka värdet, valet och efterfrågan på nästan 300 fall 
av AI, tillsammans med hur snabbt omvandling och störning kommer att uppstå. 
 
Här är de viktigaste resultaten i rapporten: 
 
#1 AI – en “game changer” 
AI kommer utan tvekan att vara en stor “game changer” och ett värde på marknaden. Det 
uppskattas att AI kommer att kunna bidra med upp till $ 15,7 quintillion (ca 134 000 
miljarder SEK) i världsekonomin 2030, vilket är mer än den nuvarande produktionen från 
Kina och Indien tillsammans. Av detta kommer sannolikt 6,6 miljarder dollar (cirka 56 
miljarder kronor) att komma från ökad produktivitet och 9,1 miljarder dollar (ca 77 
miljarder kronor) kommer troligen från förbrukning och konsumtion. 
 
Analysföretaget Gartner skriver att AI kommer vara den enskilt största motorn i 
utvecklingen av branschen de kommande åren fram till 2025. 
 
Med det här i ryggen känner jag stor tillförsikt och är övertygad om att vår position på 
marknaden redan idag kommer skapa tillväxt och öppna en mängd nya dörrar för oss 
framåt! Det har dessutom fört med sig att vi klättrar i värdekedjan genom vårt ”know 
how” och erfarenhet. För oss handlar det inte bara om att öka effektiviteten eller minska 
kostnader hos våra kunder längre. Tillsammans med våra kunder får vi vara med och 
rädda liv! Skapa förutsättningar för att rädda klimatet och bidra till framtida utveckling. 
Det är en enorm drivkraft för mig! 

 

 

   

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFÄRSIDÉ  

Genom att utmana med innovativa, smarta och enkla lösningar ökar vi våra kunders 
konkurrenskraft.  

 

 

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. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Väsentliga händelser Q4 2019  

 

• 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 
 

• 2019-11-26 

CGit har tagit en ny order med befintlig kund. Kunden som är verksam inom 

fordonsbranschen/självkörande system/AI investerar i ny utbyggnad av befintlig 

storagelösning för att möta framtidens ökade behov. Utbyggnaden kommer 

hantera kommande krav på infrastrukturen. Värdet på den nya ordern uppgår till 

2,7 MSEK 

 

• 2019-11-27 

CGit gör affär kring nästa generations datacenter. Befintlig kund till CGit har tagit 
beslutet att investera i utbyggnad av sitt datacenternätverk för att säkerställa 
kommande krav från verksamheten. Lösningen som baserat på Arista Network 
har ett ordervärde på 1.5 MSEK. Kunden är verksam inom Automotive. 

 

- Det är otroligt roligt att få fortsatt förtroende från en befintlig kund och jag kan 

än en gång konstatera att vårt erbjudande är innovativt och attraherar 

marknaden, inte minst för de företag som har ambition att ligga i tekniken 

framkant, säger Mattias Bergkvist, VD för CGit. 

 

• 2019-12-03 

CGit tar en ny order inom AI-infrastruktur med ny kund. En ny kund till CGit som 

är verksam på den globala marknaden inom telekom har tagit beslutet att 

investera i ny plattform för utveckling inom AI och Deep Learning. Ordern är värd 

1,3 MSEK 

Det är ytterligare en bekräftelse på att vi har ett otroligt starkt erbjudande inom 
AI-infrastruktur och det är alltid roligt när vi gör affärer med nya kunder till oss. 
säger Mattias Bergkvist, VD för CGit. 
 

• 2019-12-05 

CGit gör ytterligare en affär kring nästa generations datacenter. Befintlig kund till 

CGit har tagit beslutet att investera i utbyggnad av sitt datacenternätverk för att 

säkerställa kommande krav från verksamheten. Lösningen har ett ordervärde på 

1.1 MSEK. Kunden är verksam inom Automotive. 

 



  

 

 

 

 

 

• 2019-12-09 

CGit tar en ny order inom AI-infrastruktur. En lösning som baserar sig på Nvidias 
lösningar och plattformen DGX-2. Ordern är värd 3 MSEK. 

I samband med att vår erfarenhet växer och kompetensen kring AI-infrastruktur 
både breddas och blir djupare så ger det oss möjligheten att komma in på mer 
komplexa affärer och marknader. Det gör mig både stolt och full av framtidstro 
säger Mattias Bergkvist, VD för CGit. 
 

 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• 2020-01-15 
CGit börjar året med en affär kring nästa generations lagringslösningar. Befintlig 
kund till CGit har tagit beslutet att investera i ny lagringslösning för att säkerställa 
kommande krav från verksamheten. Lösningen har ett ordervärde på 1.3 MSEK. 
Kunden är verksam inom mjukvaruutveckling. 
 

• 2020-01-20 
CGit tar en ny order avseende AI-infrastruktur och Deep Learning. Kunden, som 
är verksam inom Automotive, investerar i nya funktioner och utbyggnad av sin AI-
infrastruktur. Lösningen bygger bland annat på Nvidia´s DGX1 och DGX2 för att 
möta bolagets ökande krav på kapacitet och prestanda för fortsatt utveckling av 
sin AI och Deep Learning plattform. Lösningen har ett ordervärde på 14,1 MSEK. 
 

• 2020-01-28 
CGit är Core Techonlogy partner till AI Innovation of Sweden. AI Innovation of 
Sweden öppnade 2019 i Göteborg med syfte att accelerera arbetet med 
innovation, forskning och tillämpning av artificiell intelligens (AI). CGit har haft en 
viktig roll i uppbyggnaden av datafabriken i Göteborg sedan start och nu är det 
dags att starta igång Stockholmsnoden. 

Idag inviger näringsminister Ibrahim Baylan Stockholmsnoden för det nationella 
centret AI Innovation of Sweden och CGit är där och deltar i evenemanget. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aktien 

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

CGIT B, ISIN-kod är SE0010636837. Spotlight stock market är en bifirma till ATS Finans 

AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en 

handelsplattform, vilket inte är en reglerad marknad.  

 

Aktiekapitalet i CGit uppgår till 788 000 kronor fördelat på 1 576 000 aktier med ett 

kvotvärde om 0,50 kr per aktie. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. Bolaget 

har två aktieslag, 100 000 A-aktier och 1 476 000 B-aktier. A-aktien ger tio (10) röster 

per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i 

Bolagets tillgångar och resultat. 

 

Kassaflöde / Fortlevnad 

CGit fortsätter att skapa ett bra kassaflöde genom den löpande verksamheten, 
vilket möjliggör fortsatta tillväxtskapande investeringar. Kassaflödesanalysen för 
koncern har justerats i 2018 års siffror hänförlig till att finansiell leasing enbart 
redovisar betalningsflöden. 

 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Rapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

Allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3), vilket är oförändrat mot föregående år. För ytterligare 

information hänvisas till bolagets årsredovisning för 2018. 

 

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 31 december 2019 har koncernen 23 anställda. 

 

Förslag till utdelning 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för 

räkenskapsåret 2019-01-01 -2019-12-31 

 

Viktiga datum 

Årsstämma: 14 maj i Mölndal  

Delårsrapport (Q1): 28 maj  

 

Årsstämma är planerad till 14 maj: Årsredovisning med tillhörande koncernredovisning 

kommer finnas tillgänglig senast tre veckor innan årsstämman på bolagets hemsida 

(www.cgit.se). Kallelse sker senast fyra veckor innan årsstämman.  

 

För ytterligare information 

Mattias Bergkvist, VD 

E-post: mattias.bergkvist@cgit.se 

Telefon: 031-762 02 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Alla belopp i Tkr Helåret Fjärde kvartalet 

Koncernens Resultaträkning 2019 2018 2019 2018 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 104 285 58 829 50 110 13 356 

Aktiverat arbete för egen räkning 257 0 104 0 

Övriga rörelseintäkter 868 289 608 27 

Summa rörelsens intäkter 105 410 59 118 50 822 13 383 

     

Rörelsens kostnader     

Handelsvaror & inköpta tjänster -71 127 -33 451 -40 391 -6 847 

Övriga externa kostnader -9 579 -6 555 -3 710 -322 

Personalkostnader -18 306 -16 047 -4 481 -4 293 

Avskr av immateriella & materiella anläggn.tillgångar - 2 757 -2 026 -649 -1 778 

Övriga rörelsekostnader -19 -25 0 34 

Summa rörelsens kostnader -101 788 -58 104 -49 231 -13 206 

     

Rörelseresultat 3 622 1 014 1 591 177 

     

Resultat från finansiella poster     

Räntekostnader och liknande resultatposter -174 -166 -37 -131 

     

Periodens resultat före skatt 3 448 848 1 554 46 

     

Periodens skattekostnad -677 -70 -677 0 

     

Periodens resultat 2 771 778 877 46 

Resultat per aktie efter skatt 1,76 0,49 0,56 0,03 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Koncernens Balansräkning 2019  2018 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 119 

 

803 

Materiella anläggningstillgångar   

Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 046 1 317 

Inventarier, verktyg och installationer 7 240 7 290 

Summa anläggningstillgångar 9 405 9 410 

   

Omsättningstillgångar   

Varulager m.m   

Färdiga varor och handelsvaror 4 40 

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 13 879 9 207 

Övriga fordringar 47 160 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 469 1 920 

Kassa och bank 10 595 3 314 

Summa omsättningstillgångar 26 994 14 641 

   

Summa tillgångar 36 399 24 051 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncernens Balansräkning 2019 2018 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Aktiekapital 788 788 

Övrigt tillskjutet kapital 5 460 5 460 

Annat eget kapital inklusive årets resultat 4 060 1 289 

Summa eget kapital 10 308 7 537 

   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 4 261 4 263 

Summa långfristiga skulder 4 261 4 263 

   

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 3 110 3 195 

Förskott från kunder 14 14 

Leverantörsskulder 9 348 5 505 

Aktuell skatteskuld 697 27 

Övriga skulder 3 378 1 365 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 283 2 145 

Summa kortfristiga skulder 21 830 12 251 

   

Summa eget kapital och skulder 36 399 24 051 



  

 

 

 

 

 

  

Koncernens Kassaflödesanalys 2019 2018 

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat 3 622 1 014 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 775 2 026 

Erlagd ränta -174 -166 

Betald inkomstskatt -7 -9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

6 216 2 865 

   

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital   

Minskning (+) / ökning (-) av varulager/pågående arbete 36 0 

Minskning (+) / ökning (-) av kundfordringar -4 672 435 

Minskning (+) / ökning (-) av fordringar -436 4 557 

Minskning (-) / ökning (+) av leverantörsskulder 3 843 32 

Minskning (-) / ökning (+) av kortfristiga skulder 5 151 -1 840 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 138 6 049 

   

Investeringsverksamheten   

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -428 -803 

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar -183 -793 

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -25 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -636 -1 596 

   

Finansieringsverksamheten   

Amortering finansiella skulder -2 221 -1 936 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 221 -1 936 

   

Förändring av likvida medel 7 281 2 517 

Likvida medel vid årets början 3 314 797 

Likvida medel vid årets slut 10 595 3 314 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla belopp i Tkr Helåret Fjärde kvartalet 

Moderbolagets Resultaträkning 2019 2018  2019 2018 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 2 400 1 500 600 445 

Summa rörelsens intäkter 2 400 1 500 600 445 

     

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -703 -827 -174 -216 

Personalkostnader -2 140 -1 341 -676 -311 

Summa rörelsens kostnader -2 843 -2 168 -850 -527 

     

Rörelseresultat -443 -668 -250 -82 

     

Resultat från finansiella poster     

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

-0 -1 0 0 

Summa från finansiella poster 0 -1 0 0 

     

Resultat efter finansiella poster -443 -669 -250 -82 

     

Bokslutsdispositioner     

Erhållna koncernbidrag 1 045 1 300 1 045 1 300 

Periodens skattekostnad -1 0 -1 0 

Periodens resultat 601 631 794 1 218 



  

 

 

 

 

 

   

Moderbolagets Balansräkning 2019 2018 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 1 790 1 790 

Summa anläggningstillgångar 1 790 1 790 

   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Fordringar hos koncernföretag 5 698 4 683 

Övriga fordringar 43 74 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 84 84 

Summa kortfristiga fordringar 5 825 4 841 

   

Kassa och bank   

Kassa och bank 127 160 

Summa omsättningstillgångar 5 952 5 001 

   

Summa tillgångar 7 742 6 791 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moderbolagets Balansräkning 2019 2018 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 788 788 

Fritt eget kapital   

Överkursfond 5 460 5 460 

Balanserat resultat 294 -337 

Årets resultat 601 631 

Summa eget kapital 7 143 6 542 

   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 0 0 

Summa långfristiga skulder 0 0 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 23 87 

Aktuell skatteskuld 64 0 

Övriga skulder 179 91 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 333 71 

Summa kortfristiga skulder 599 249 

   

Summa eget kapital och skulder 7 742 6 791 



  

 

 

 

 

 

  

Moderbolagets Kassaflödesanalys 2019 2018 

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat -443 -668 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   

Erlagd ränta 0 -1 

Betald inkomstskatt 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

-443 -669 

   

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital   

Minskning (+) / ökning (-) av fordringar 61 1 727 

Minskning (-) / ökning (+) av leverantörsskulder -64 -364 

Minskning (-) / ökning (+) av kortfristiga skulder 413 -642 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -33 52 

   

Förändring av likvida medel -33 52 

Likvida medel vid årets början 160 108 

Likvida medel vid årets slut 127 160 
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