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Finansiell översikt koncernen  

(KSEK) 2020 

Kvartal 1  

2019 

Kvartal 1 

2019 

Helår 

2018 

Helår 

Nettoomsättning 27 094 14 694 104 285 58 829 

Rörelseresultat 10 409 3 622 1 014 

Resultat efter skatt -77 363 2 771 778 

Resultat per aktie efter skatt 
(SEK) 

-0,048 0,23 1,76 0,49 

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

 

 

2019 blev verkligen året då vi som bolag fick utväxling av våra satsningar som vi 
jobbat med i flera år! Vårt sätt att utmana det givna och att våga tänka nytt och 
utanför boxen har blivit en kultur hos oss men det har krävt hårt arbete och en 
övertygelse om att vi är på rätt spår. Med det gick vi in i 2020 med ett otroligt 
självförtroende och tillförsikt. Engagemanget i AI-Innovation of Sweden, vårt 
koncept kring AI-infrastruktur och våra projekt kring AI-relaterade IT-infrastruktur 
skulle verkligen accelerera.  

började lite långsamt efter en relativt aggressiv avslutning på 2019, men 
ganska snart var vi tillbaka i samma tempo som tidigare men plötsligt så 
var pandemin här och en massiv inbromsning som ingen av oss upplevt 
innan var ett faktum. Kort därpå började vi alla förstå vidden av 

Coronapandemin och COVID-19 och för många förändrades förutsättningarna 
över några dagar. Mycket stängde ner och förvirringen och ovissheten är påtaglig 
både hos kunder och personal. Här, i övriga Sverige och i hela världen. 
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VD har ordet 

 

Som jag nämnde i inledningen gick vi in i 2020 med ett otroligt självförtroende 
och tillförsikt. Det med 2019 i ryggen, ett år där vi som bolag verkligen fick 
utväxling av våra satsningar genom åren, 2020 är året då vår AI-infrastruktur 
och våra projekt kring AI-relaterade IT-infrastruktur, verkligen skulle 
accelerera.  

 

 började lite långsamt efter en relativt aggressiv avslutning på 2019, men så i 
slutet av januari och en bit in i februari var vi tillbaka i samma tempo som 
tidigare. Men bara några veckor senare började vi alla förstå vidden av 
Coronapandemin och COVID-19 och för många förändrades förändras 

förutsättningarna över några dagar. Mycket stängdes ner och förvirringen och 
ovissheten är påtaglig både hos kunder och personal. Här, i övriga Sverige och i hela 
världen. Trots detta så kan vi under hyfsat ordnade former hantera situationen, vår 
avtalsaffär som är en större del av våra löpande intäkter påverkas inte och pågående 
diskussioner kring AI relaterad IT-infrastruktur fortgår om än med en längre beslutscykel. 

 

Vi som bolag försöker alltid agera klokt och genomtänkt istället för att kasta oss mellan 
all ny information som dagligen kommit ut under perioden med Corona och COVID-19. Vi 
upprättade en plan för hur vi skulle undvika en stor sjukfrånvaro hos våra anställda om 
det skulle visa sig vara väldigt smittosamt. I skrivande stund är vi inne på vår 11:e vecka i 
frivillig karantän för delar av våra anställda. En arbetsform som fungerat väl och via 
dagliga digitala avstämningar i form av videomöten så har vi säkerställt vår 
leveransförmåga och på något udda sätt har det blivit det ”nya normala”. 

 

Vår känsla och analyser av det aktuella läget är att mer eller mindre alla bolag som ligger 
i fas med att nyinvestera i AI-relaterad IT-infrastruktur eller ska ta klivet in i nästa 
generations IT-infrastruktur avvaktar för att se hur länge och hur omfattande effekterna 
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Mattias Bergkvist, VD 

 

blir av Corona och den efterföljande lågkonjunktur som vi just nu befinner oss i. VI kan 
också se att daglig drift av befintliga IT-infrastrukturer är viktigare än någonsin då det 
måste fungera problemfritt då många, för att inte säga alla bolag, har några eller hela sin 
arbetsstyrka på distans och hemarbetsplatser. Då måste alla delar i IT-infrastrukturen 
verkligen fungera. Många upplever en trygghet i att ha oss som partner då arbetssättet 
förändrats över en natt. Nya arbetssätt som innebär många tekniska utmaningar för varje 
användare. Där står vi trygga i vår leverans. 

 

Med det sagt är vi påverkade av Corona och Covid-19 avseende delar av Q1 och jag vill 
påstå att Q2 kommer att bli kvartalet då alla försöker få klarhet i effekterna av Corona 
och COVID-19 och försöker ställa om till en ny vardag för att sedan komma igång med 
sin verksamhet igen, göra planerade investeringar och exekvera beslutade 
satsningsområden. För vardagen kommer tillbaka och då måste alla bolag och branscher 
som ska igång snabbt ha gjort sin förberedelse och vara redo för momentum i 
verksamheten!  

 

En genomtänkt och väldimensionerad AI-miljö och AI-infrastruktur kommer att vara 
en vattendelare mellan de som lyckas och de som ser tåget lämna perrongen de 
kommande åren. 

 

Resultatmässigt är vi påverkade av Corona och COVID-19 men ökar i omsättning jämfört 
med samma period föregående år. Det beror mycket på några bra AI-relaterade 
produktaffärer som gjordes innan pandemin slog till, men att vår konsultverksamhet blev 
påverkad i samband med Corona och Covid-19. Jag väljer att ändå se detta positivt då 
det vittnar om att vi har en position på marknaden som gör att vi är med och tävlar och 
vinner betydligt större affärer än vi gjort tidigare och det gör att vi ytterligare stärker vår 
position som en av dem ledande inom AI-infrastruktur.  

 

Summerat kan vi säga att vårt intäktsben inom drift och hosting levererar som vanligt 
och är inte nämnvärt påverkat av Corona och COVID-19. Vårt andra intäktsben inom 
konsulting känner av försiktigheten som kom i samband med pandemin och där ser vi en 
påtaglig avmattning, en avmattning som vi tror följer med oss under Q2 för att sedan 
hitta tillbaka efter sommaren. 
Vårt tredje intäktsben som är produkter och lösningar gör en bra leverans under Q1 och 
vår bedömning är att även det här området gör en tillfällig inbromsning sista månaden i 
Q1 och in i Q2 för att sedan vara igång igen och ta ikapp den tillfälliga inbromsningen. 
Det baserar vi på att inga affärer är förlorade i samband med Corona och COVID-19 utan 
bara framflyttade. 

 

Vi är nu inne i Q2 och det är med spänning, lite oro och mycket tillförsikt som jag med 
hjälp av en stor backspegel och knappt någon framruta navigerar vidare med en pandemi 
av gigantisk omfattning påtagligt närvarande. Med de åtgärder vi nu vidtagit så har vi inte 
omvärderat våra målsättningar för året baserat på att marknaden startar igång igen efter 
sommaren. 
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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. 
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Väsentliga händelser Q1 2020  

• 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 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• 2020-05-04 
CGit tar en ny order avseende nästa generations IT-Säkerhetsplattform. Kunden, 
som är Ports Group AB är ett brandtechbolag som är dedikerade att skydda 
bolags varumärken -legalt, digitalt och tekniskt. Ports Group investerar i ny 
plattform för att säkra framtidens behov inom IT-Säkerhet. Ports Group har alltid 
ett stort fokus på säkerhet.  

”-Vi väljer en säkerhetsplattform från Palo Alto Networks. År efter år har dem 
visat att de leder utvecklingen av säkerhetstjänster och NGFW så för oss var det 
egentligen aldrig några frågetecken, vi arbetar med att säkra våra kunders 
varumärken, digitalt, legalt och tekniskt, och behöver därför använda oss av den 
främsta teknologin på marknaden.  

Många kan leverera hårdvara / mjukvara / tjänster, men det är när det blåser hårt 
som man får testat sin leverantör. CGit har alltid funnits där för oss som ett stöd. 
Att välja en leverantör man lita på är det viktigaste när vi väljer våra leverantörer. 
Säger Marcus Wessberg, Head of IT – Ports Group AB 

Lösningen har ett ordervärde på 1.7 MSEK. 
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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.  

 

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 senast fastställda årsredovisning. 

 

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. 
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Revisorns utlåtande angående periodrapport 

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

 

Anställda 

Per den 31 mars 2020 har koncernen 23 anställda. 

 

Viktiga datum  

Delårsrapport (Q2): 28 augusti 2020  

 

För ytterligare information 

Mattias Bergkvist, VD 

E-post: mattias.bergkvist@cgit.se 

Telefon: 031-762 02 40 
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Alla belopp i Kkr Första Kvartalet Helåret 

Koncernens Resultaträkning 2020 2019 2020 2019 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 27 094 14 694 

 

104 285 58 829 

Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 257 0 

Övriga rörelseintäkter 140 20 868 289 

Summa rörelsens intäkter 27 234 14 714 105 410 59 118 

     

Rörelsens kostnader     

Handelsvaror & inköpta tjänster -18 790 -7 259 -71 127 -33 451 

Övriga externa kostnader -2 701 -1 807 -9 579 -6 555 

Personalkostnader -5 040 -4 542 -18 306 -16 047 

Avskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

-693 -691 - 2 757 -2 026 

Övriga rörelsekostnader 0 -6 -19 -25 

Summa rörelsens kostnader -27 224 -14 305 -101 788 -58 104 

     

Rörelseresultat 10 409 3 622 1 014 

     

Resultat från finansiella poster     

Räntekostnader och liknande resultatposter -43 

33 

-46 -174 -166 

     

Periodens resultat före skatt -33 363 3 448 848 

     

Periodens skattekostnad -44 0 -677 -70 

     

Periodens resultat -77 363 2 771 778 
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Resultat per aktie efter skatt -0,048 0,23 1,76 0,49 

 

 

 

  

 

 

Koncernens Balansräkning 2020 Q1  2019 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 071 1 119 

 
Materiella anläggningstillgångar   

Maskiner och andra tekniska anläggningar 965 1 046 

Inventarier, verktyg och installationer 6 713 7 240 

Summa anläggningstillgångar 8 749 9 405 

   

Omsättningstillgångar   

Varulager m.m   

Färdiga varor och handelsvaror 6 4 

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 6 944 13 879 

Övriga fordringar 2 47 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 452 2 469 

Kassa och bank 7 058 10 595 

Summa omsättningstillgångar 16 462 26 994 

   

Summa tillgångar 25 211 36 399 
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Koncernens Balansräkning 2020 Q1 2019 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Aktiekapital 788 788 

Övrigt tillskjutet kapital 5 460 5 460 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 3 983 4 060 

Summa eget kapital 10 231 10 308 

   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 3 735 4 261 

Summa långfristiga skulder 3 735 4 261 

   

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 3 070 3 110 

Förskott från kunder 16 14 

Leverantörsskulder 3 437 9 348 

Aktuell skatteskuld 716 697 

Övriga skulder 1 320 3 378 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 686 5 283 

Summa kortfristiga skulder 11 245 21 830 

   

Summa eget kapital och skulder 25 211 36 399 
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Alla belopp i Tkr Första kvartalet Helår 

Moderbolagets Resultaträkning 2020 2019  2020 2019 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 600 600 2 400 1 500 

Summa rörelsens intäkter 600 600 2 400 1 500 

     

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -148 -263 -703 -827 

Personalkostnader -421 -529 -2 140 -1 341 

Summa rörelsens kostnader -569 -792 -2 843 -2 168 

     

Rörelseresultat 31 -192 -443 -668 

     

Resultat från finansiella poster     

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

0 0 -0 -1 

Summa från finansiella poster  0 0 -1 

     

Resultat efter finansiella poster 31 -192 -443 -669 

     

Bokslutsdispositioner     

Erhållna koncernbidrag 0 0 1 045 1 300 

Periodens skattekostnad -7 0 -1 0 

Periodens resultat 24 -192 601 631 
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Moderbolagets Balansräkning 2020 Q1 2019 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 1 790 1 790 

Summa anläggningstillgångar 1 790 1 790 

   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Fordringar hos koncernföretag 5 298 5 698 

Övriga fordringar 0 43 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 60 84 

Summa kortfristiga fordringar 5 358 5 825 

   

Kassa och bank   

Kassa och bank 362 127 

Summa omsättningstillgångar 5 720 5 952 

   

Summa tillgångar 7 510 7 742 
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Moderbolagets Balansräkning 2020 Q1 2019 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 788 788 

Fritt eget kapital   

Överkursfond 5 460 5 460 

Balanserat resultat 896 294 

Periodens resultat 24 601 

Summa eget kapital 6 380 7 143 

   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 0 0 

Summa långfristiga skulder  0 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 34 23 

Aktuell skatteskuld 71 64 

Övriga skulder 187 179 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 50 333 

Summa kortfristiga skulder 342 599 

   

Summa eget kapital och skulder 7 510 7 742 
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CGit Holding AB 
Taljegårdsgatan 11C 

431 53  Mölndal 

Tel: 031-762 02 40 

 

Info@cgit.se 

www.cgit.se 

 


