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Finansiell översikt koncernen  

(Tkr) 2020 
Tredje 

Kvartalet 

2019 
Tredje 

Kvartalet 

2020 
Första tre 
kvartalen 

2019 
Första tre 
kvartalen 

2019 
Helår 

Nettoomsättning 16 497 20 573 55 314 54 175 104 285 

Rörelseresultat 1 767 1 401 2 280 2 031 3 622 

Resultat efter skatt 1 302 1 067 1 644 1 489 2 771 

Resultat per aktie efter skatt 
(SEK) 

0,83 0,68 1,04 0,94 1,76 

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

 

Det är en speciell känsla att summera tredje kvartalet ett år som saknar 
motstycke i modern tid. Vi har kastats in i en global nedstängning med en 
världslågkonjunktur större än någon av oss tidigare har upplevt! En påtaglig 
ovisshet om hur länge, hur omfattande och vilka konsekvenser som denna 
pandemi orsakar. Med det i närminnet kan jag med stolthet sammanfatta vårt 
tredje kvartal! 

I speciella tider blir allt tydligare, vi valde tidigt att förhålla oss till det vi kan 
påverka och det är att på lång sikt bygga ett bolag som har en ledande position 
inom Deep learning- och AI-infrastrukturområdet. Vi har lyckats skapa en unicitet 
på marknaden genom att addera värdeskapande mjukvara till vårt koncept inom 
Deep learning- och AI-infrastruktur. Vi blev den första NVIDIA Elite-partnern i 
Norden, och en av mycket få i Europa, som har en egen DGX A100 i vårt 
datacenter under Q3. Tillsammans med vår egenutvecklade scheduelare – AiQu 
och våra koncept kring AI-infra aaS samt helhetslösningar för Deep learning- och 
AI-infrastruktur har vi skapat oss en unik position på marknaden och bygger ett 
kunskapshus med stort know how inom området. 
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VD har ordet 

CGit fortsätter att utvecklas till ett mer kunskapshus med stort know how 
inom Deep learning- och AI-infrastrukturområdet. 

Vi har skapat en unicitet inom området och den ska vi fortsätta att utveckla!  

 I samband med kvartal tre så började vi gå tillbaka till en mer normaliserad vardag där vi 
hävde karantän och beordrat hemarbete och de flesta började utgå ifrån kontoret igen. 
Signalerna från myndigheterna var att smittspridningen minskat markant och snabbt 
återhämtade sig marknaden och vår upplevelse var att de investeringar som satts på 
paus började väckas till liv igen. Bolag visade en större välvilja att boka möte och börja 
återigen blicka framåt. 

Min övertygelse är att vi ur ett längre perspektiv behöver hitta formerna för ett 
hybridbaserat arbetssätt som säkerställer både flexibilitet, innovation och samverkan 
som gynnar kontinuerlig utveckling av verksamheten. Här har vi kommit långt i det 
arbetet och jag ser med tillförsikt fram emot det arbetet 

Från klassisk återförsäljare till kunskapshus med stort know how! Vi noterar en 
evolution inom bolaget där vi succesivt vrider vår leverans och även försäljningen mot en 
mer AI-infrastrukturbaserad leverans. Vi brukar prata om nästa generations IT-
infrastruktur och här hittar vi nödvändiga komponenter inom AI-infrastrukturen för att 
stötta den fortsatta utvecklingen inom AI, IoT, blockchain och edge computing med 
mera. Det kommer att kräva kraftfull datakraft och kapacitet för stora datamängder men 
också spetskompetens inom området. Vi har byggt upp ett betryggande know how i 
bolaget och vi fortsätter att utvecklas som ett Deep learning- och AI-infrastrukturbolag. 
 

Under första halvåret har vi investerat i vår AI-infrastruktur aaS för att möta kunders 
framtida behov men också för att leva som vi lär och kunna tillhandahålla marknadens 
senaste lösning inom området. Gensvaret har varit enormt, under Q3 har vi belagt hela 
miljön! Tack vare detta kommer många bolag påbörja sin AI resa inom kort och många 
spännande och utvecklande projekt kommer att startats upp under kvartal 4 och början 
på 2021. 

 



Mattias Bergkvist, VD 

Det här för med sig att vår nylanserade tjänst/mjukvara AiQu kommer att komma väl till 
pass. AiQu är en viktig komponent för att skilja oss från andra inom vårt segment och 
skapa ett viktigt mervärde till våra koncept kring Deep learning- och AI-infrastruktur men 
också en viktig funktion för att skapa visibilitet och effektivitet i projekt som genomförs i 
vår Deep learning- och AI-infrastrukturmiljö. För mer info kring AiQu: https://aiqu.ai 

 

är byggt som ett eget koncept. Det innebär att AiQu kommer att säljas och 
lanseras som en egen produkt som kommer att stötta bolag som har sin 
egen AI-infrastruktur eller vill köra i molnet hos någon leverantör som kan 
leverera Deep learning- och AI-infrastruktur som tjänst. 

 

Vår omsättning tredje kvartalet uppgår till 16,5 MSEK jämfört med samma period 
föregående år på (20,5 MSEK) och med ett rörelseresultat på 1,77 MSEK jämfört med 
samma period föregående år på (1,4 MSEK). Pga en avmattad konjunktur relaterad till 
Coronapandemin så minskar vår omsättning jämfört med samma period föregående år 
men vi bedömer att vi ska ha arbetat upp omsättningstakten under Q4. Tack vare ett 
fokus på kostnadsstrukturen under samma period så har vi till och med ökat vårt 
rörelseresultat med 26 procent under tredje kvartalet. Vi ser fram emot en stark avslutning 
på året och gör en bedömning att vi kommer att nå ett årsresultat i paritet med föregående 
år. 
   

Summerat kan vi säga att vårt intäktsben inom drift och hosting levererar som vanligt 
och är inte nämnvärt påverkat av Corona och COVID-19. När det gäller vårt andra 
intäktsben inom konsulting ser vi en tillfällig avmattning. Det området har inte kommit 
igång så snabbt som vi hoppats på efter semestrarna men vi kan konstatera att det har 
nu tagit fart igen om än senare än kalkylerat. Vårt tredje intäktsben som är produkter och 
lösningar gör en okej leverans under Q3 och vi vet att det här området går starkt i Q4.  

Min bedömning är att, även om vi befinner oss i en andra våg av Coronapandemin, så har 
marknaden hanterat det på ett helt annat sätt än det vi såg i våras. Vi har vant oss vid att 
ha möten på distans, vi har hittat nya sätt att arbeta på och vi kan se en post-coronatid 
som innehåller ett vaccin och därmed ett återtåg till ett nytt normala. Det gör att 
businessen inte kommer att påverkas på samma sätt som i våras. 
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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 Q3 2020  

• 2020-07-08 

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1,6 MSEK 
CGit tar en ny order inom AI-infrastruktur med befintlig kund. Kunden, som är 
verksam i den globala automotivebranschen, har tagit beslutet att fortsätta att 
investera i sin plattform för utveckling inom AI och Deep Learning. Ordern är värd 
1,6 MSEK.  
 
 

• 2020-07-09 

CGit tar en större order med ny kund, värde 2.9 MSEK 
CGit tar en större order inom nästa generations datacenterlösningar med ny 
kund. Kunden, som är verksam i energisektorn., investerar i ny nästverksarkitektur 
baserad på Arista Networks. Målsättningen är att säkerställa framtida krav från 
både organisationen och marknaden. 

 
 

• 2020-09-28 

CGit avslutar tjänst om likviditetsgaranti. 
CGit Holding AB (publ) har beslutat att upphöra med och avsluta den 
likviditetsgaranti som levererats av Sedermera Fondkommission. Sista 
handelsdag med likviditetsgaranti var den 29 februari 2020.  
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• 2020-10-02 
 

CGit har gjort sin första kommersiella AI-infrastrukturleverans till internationellt medtech-
bolag baserad på marknadens senaste teknologi. 
För några månader sedan släppte Nvidia sin senaste plattform inom GPU-baserad 
computing och AI-infrastruktur, DGX A100. CGit var en av de första i norra Europa att 
investera i både hårdvara och kompetens kring aktuell arkitektur. CGit har fått 
förtroendet att leverera spetskompetens kring den senaste teknologin från Nvidia 
baserat på DGX A100. CGit har installerat och optimerat samt satt upp managering för 
ett internationellt medtech-bolag. Den nya AI-infrastrukturen ligger till grund för vidare 
avancerad AI-utveckling i bland annat jakten på nytt vaccin för Covid-19 men även för 
annan forskning inom medtech.  

• 2020-10-07 
 

CGit tecknar nytt avtal med Hogia, värde 1,6 MSEK 
CGit tar en ny order inom nästa generations IT-infrastruktur med befintlig kund, Hogia 
Infrastructure Services AB. Hogia, som utvecklar, säljer och supportar programvaror och 
systemlösningar för företag har stort behov att utöka kapaciteten i deras driftmiljö för att 
kunna leverera marknadens efterfrågan på cloudbaserade tjänster. För att klara 
kommande behov har Hogia valt att investera i ny lagringslösning baserat på teknologier 
från Pure Storage och Arista Networks.  

• 2020-10-26 
 

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1,2 MSEK. 
CGit tar en ny order inom nästa generations lagringslösning med befintlig kund, Kunden 
som är verksam inom mjukvaruutveckling har ett stort behov av att utöka både 
kapaciteten i deras lagringsplattform och de investerar även i nya funktioner inom lagring 
för att kunna möta marknadens efterfrågan på deras tjänster. Ordern är värd 1,2 MSEK. 
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• 2020-10-29 
 

CGit tar en ny order inom nästa generations datamanagementlösning med ny kund, 
Kunden som är Visit Group, är verksam inom programvaruutveckling för resebranschen 
har investerat i ny kapaciteten för deras IT-infrastruktur Ordern är värd 1,5 MSEK. 

 

CGit har visat att Rubrik är en utmärkt ersättare till vår konventionella SAN-baserade 
snapshotlösning. Detta ger oss nya möjligheter i hur vi kan provisionera och nyttja våra 
testmiljöer. Enkelheten i gränssnitten möjliggör våra olika produktteam att själva hantera 
egna testmiljöer, säger Carl-Johan Holmén, COO på Visit Group 

 

• 2020-11-03 
 

CGit tar ny order med ny kund, värde 1,4 MSEK CGit tar en ny order med ny kund inom 
automotive-segmentet. Värdet på ordern är 1.4 MSEK. Ordern innefattar specialiserad 
nätverkshårdvara för datainsamling för utveckling av självkörande bilar och ADAS 
system. 
Det är mycket roligt att få leverera lösningar i teknikens framkant, jag ser det som 
ytterligare ett kvitto på att vi är i den absoluta framkanten där vi med hjälp av teknik tar 
innovativa steg framåt! Säger Mattias Bergkvist, VD för CGit. 

 

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.  
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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. 

 

Revisorns utlåtande angående periodrapport 

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

Anställda 

Per den 30 september 2020 har koncernen 23 anställda. 

 

Viktiga datum  

Bokslutskommuniké, 26 februari 2021 

 

För ytterligare information 

Mattias Bergkvist, VD 

E-post: mattias.bergkvist@cgit.se 

Telefon: 031-762 02 40 
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Alla belopp i Tkr Tredje kvartalet Första tre kvartalen   Helåret 

Koncernens Resultaträkning 2020 2019 2020 2019 2019 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 16 497 20 573 55 314 54 175 104 285 

Aktiverat arbete för egen räkning  58 0 153 257 

Övriga rörelseintäkter 1 357 198 2 413 260 868 

Summa rörelsens intäkter 17 854 20 829 57 727 54 588 105 410 

      

Rörelsens kostnader      

Handelsvaror & inköpta tjänster -9 207 -12 640 -33 465 -30 736 -71 127 

Övriga externa kostnader -2 665 -1 954 -6 875 -5 869 -9 579 

Personalkostnader -3 170 -4 167 -12 534 -13 825 -18 306 

Avskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar 

-602 -678 -2 084 -2 108 -2 757 

Övriga rörelsekostnader -443 11 -489 -19 -19 

Summa rörelsens kostnader -16 087 -19 428 -55 447 -52 557 -101 788 

      

Rörelseresultat 1 767 1 401 2 280 2 031 3 622 

      

Resultat från finansiella poster      

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

-30 -44 -111 -137 -174 

      

Periodens resultat före skatt 1 737 1 357 2 169 1 894 3 448 

      

Periodens skattekostnad -435 -290 -525 -405 -677 

      

Periodens resultat 1 302 1 067 1 644 1 489 2 771 

Resultat per aktie efter skatt 0,83 0,68 1,04 0,94 1,76 
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Koncernens Balansräkning 2020 Q3 2019 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 241 1 119 

 
Materiella anläggningstillgångar   

Maskiner och andra tekniska anläggningar 727 1 046 

Inventarier, verktyg och installationer 5 179 7 240 

Summa anläggningstillgångar 8 147 9 405 

   

Omsättningstillgångar   

Varulager m.m   

Färdiga varor och handelsvaror 4 4 

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 13 122 13 879 

Övriga fordringar 72 47 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 059 2 469 

Kassa och bank 4 194 10 595 

Summa omsättningstillgångar 19 451 26 994 

   

Summa tillgångar 27 598 36 399 
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Koncernens Balansräkning 2020 Q3 2019 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Aktiekapital 788 788 

Övrigt tillskjutet kapital 5 460 5 460 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 5 704 4 060 

Summa eget kapital 11 952 10 308 

   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 2 132 4 261 

Summa långfristiga skulder 2 132 4 261 

   

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 2 990 3 110 

Förskott från kunder 17 14 

Leverantörsskulder 4 436 9 348 

Aktuell skatteskuld 1 159 697 

Övriga skulder 2 905 3 378 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 007 5 283 

Summa kortfristiga skulder 13 514 21 830 

   

Summa eget kapital och skulder 27 598 36 399 
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Alla belopp i Tkr Tredje kvartalet Tre första kvartalen   Helåret 

Moderbolagets 
Resultaträkning 

2020 2019  2020 2019 2019 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 560 599 2 000 1 800 2 400 

Summa rörelsens intäkter 560 599 2 000 1 800 2 400 

      

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -92 -48 -438 -529 -703 

Personalkostnader -690 -375 -1 775 -1 464 -2 140 

Summa rörelsens kostnader -782 -423 -2 213 -1 993 -2 843 

      

Rörelseresultat -222 176 -213 -193 -443 

      

Resultat från finansiella poster      

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

0 0 0  0 0 

Summa från finansiella poster 0 0 0 0 0 

      

Resultat efter finansiella 
poster 

-222 176 -213 -193 -443 

      

Bokslutsdispositioner      

Erhållna koncernbidrag 0 0 0 0 1 045 

Periodens skattekostnad 0 0 0 0 -1 

Periodens resultat -222 176 -213 -193 601  
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Moderbolagets Balansräkning 2020 Q3 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 83 84 

Summa kortfristiga fordringar 5 381 5 825 

   

Kassa och bank   

Kassa och bank 221 127 

Summa omsättningstillgångar 5 602 5 952 

   

Summa tillgångar 7 392 7 742 
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Moderbolagets Balansräkning 2020 Q3 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 -213 601 

Summa eget kapital 6 931 7 143 

   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 0 0 

Summa långfristiga skulder 0 0 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 53 23 

Aktuell skatteskuld 64 64 

Övriga skulder 303 179 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41 333 

Summa kortfristiga skulder 461 599 

   

Summa eget kapital och skulder 7 392 7 742 
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För mer information, kontakta Bolaget på: 
VD Mattias Bergkvist  
Telefon: 031-762 02 40 
info@cgit.se 
www.cgit.se 
 
Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e 
november 2020. 

CGit: 
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det 
helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom 
uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, 
säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget 
levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och 
har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 
kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGit Holding AB 
Taljegårdsgatan 11C 

431 53  Mölndal 

Tel: 031-762 02 40 

 

Info@cgit.se 

www.cgit.se 


