Exalt AB (publ)
Bokslutskommuniké 2019

Sida 1 av 13

Bokslutskommuniké januari – december 2019

Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2019
Fjärde kvartalet i siffror
•

Nettoomsättningen uppgick till 11,5 MSEK (10,2) MSEK

•

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

•

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,0 MSEK (0,3) MSEK

•

Periodens resultat uppgick till 0,7 MSEK (-1,1) MSEK

•

Resultat per aktie före uppgick till 0,01 (-0,02) SEK

•

Likvida medel uppgick per den 31 december till 3,1 MSEK (3,4) MSEK

Helåret i siffror
•

Nettoomsättningen uppgick till 39,1 (38,8) MSEK

•

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 (3,5) MSEK

•

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,1 (0,7) MSEK

•

Periodens resultat uppgick till 0,7 (-1,0) MSEK

•

Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,02) SEK

•

Likvida medel uppgick per den 31 december till 3,1 (3,4) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet
•

Ett nytt avtal mellan Tele2 och Exalt omfattande felsökning, felavhjälpning och installation av trådlöst och
trådbundet aktivt nät i Stockholm stads kommunikationsnät enligt givna servicenivåer.

•

AT&T förlängde ramavtalet med Exalt gällande tjänster inom verksamhetsområdet Nätverksteknik &
Säkerhet och Strukturerade Fastighetsnät. Tjänsterna omfattar bl.a. design, installation, felsökning, drift
och underhåll av såväl trådbundna som trådlösa nätverk med leverans till AT&T:s företagskunder i Norden.

Händelser efter perioden utgång
•

Telenor och Exalt har ingått ramavtal avseende implementationstjänster inom IP, transmission,
siteinfrastruktur och CPE. Ramavtalet gäller utan volymgarantier och beräknas baserat på tidigare statistik
omsätta ca. 27 Mkr under avtalets initiala 3 år.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2019.

KV 4
OMSÄTTNING

KV 4
EBITDA

KV 4
EBIT

11,5 MSEK

1,6 MSEK

1,0 MSEK

(1,0 MSEK)

(0,3 MSEK)

(10,2 MSEK )

Sida 2 av 13

Bokslutskommuniké januari – december 2019

VDs kommentar för helåret

Ökad omsättning och rörelsemarginal i kvartal 4 avslutar ett stabilt 2019. Den stadiga orderingången visar att
Exalt fortsätter vara en viktig och stark partner på marknaden inom datakommunikation med vår effektiva och
strukturerade organisation samt högpresterande personal. Under 2019 har vi framtidssatsat genom att stärka
vårt varumärke och samtidigt upprätthållit lönsamheten. Vi har intensifierat våra marknadsaktiviteter med
frukostmöten, medverkat i Dagens Industris digitaliseringtidning, samarbetat aktivt med partners samt
utökat vår digitala marknadsföring. Som resultat av detta har vi genom kundbesök också skapat en bra grund hos
blivande kunder. Mottagandet har varit positivt, där Exalts storlek ses som "lagom"; inte för stort så att man blir
en i mängden av kunder och inte för litet med risk för att det saknas kapacitet. Jag ser att Exalt fortfarande
kommer vara lagom även när vi dubblerat, tredubblat eller fyrdubblat verksamheten. Det är i jämförelse med
stora systemintegratörer som Exalt har en tydlig plats, där våra kunder får den uppmärksamhet och service de
förtjänar.
Under 2019 har vi förhandlat fram flera olika avtal med stora internationella leverantörer och kunder. För att
nämna några så är Huawei och AT&T på kundsidan och som komplement till våra tidigare leverantörspartners
Cisco, Aruba och Juniper, har vi träffat avtal med säkerhetsbolaget Fortinet.
Nästa generations mobilnät kommer tack vare korta svarstider och hög bandbredd att öppna upp nya
möjligheter, bl.a. för artificiell intelligens, förarlösa fordon, VR/AR och IoT. Exalt är stolta över att få varit med
och möjliggjort hanteringen av de ökade trafikmängderna genom att ha medverkat till uppbyggnaden av en av
Sveriges största operatörers backbonenät!
Marknaden inom säker infrastruktur kommer närmaste åren ha en fortsatt stark tillväxt. Investeringarna inom
IT-säkerhet och infrastruktur är uppe på rekordnivåer framför allt av två orsaker: Organisationer ska skydda sig
själva från skadliga hot och de lägger stora pengar på olika lösningar för att uppfylla de krav, och regleringar som
kommer gällande dataskydd. Antalet IT-system, molntjänster, och uppkopplade enheter ökar hela tiden och just
nu görs bedömningen att antalet uppkopplade system kommer att explodera inom några år. Alla dessa system
och enheter genererar en otroligt stor mängd information, ”Big Data” kallad, och all den informationen måste
på ett eller annat sätt både transporteras och skyddas. För att klara myndigheters krav, företagens utmaningar,
kommer fortsatta investeringar inom infrastruktur, cybersäkerhet, lagring och managerade tjänster att öka
markant under de närmaste åren. Kunderna kommer att kräva mer kvalificerad hjälp med
verksamhetskompetens för att identifiera hur olika behov skall mötas med lämpliga lösningar. Eftersom
rådgivning blir ett starkare inslag i kundens köpprocess, kommer kunderna sannolikt att bli mer krävande och
selektiva i valet av partner. Dessa måste därför ha trovärdighet för att vara framgångsrika på marknaden.
Outsourcing eller drifttjänster är numera ett naturligt inslag i alla typer av verksamheter, vilket är en möjlighet
för Exalt i den planerade tillväxten. Många företag står inför stora strategiska förändringar internt, strukturella
och organisatoriska. Att fokusera på kärnverksamheten har blivit allt vanligare och att köpa in drifttjänster allt
naturligare. Stabila, säkra och hållbara kommunikationslösningar är viktigare än någonsin då molntjänsterna ökat
lavinartat de sista åren. Exalt är redo och väl förberedda att möta marknadens högsta krav på nätverk, och vi ser
fram emot utmaningar och utvecklade samarbeten tillsammans med kunder och samarbetspartners.

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 kvalitetsoch 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
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Koncernens finansiella sammandrag
Nettoomsättning, TSEK
Rörelseresultat före avskrivningar,
(EBITDA), TSEK
Rörelsemarginal f avskr. %
Rörelseresultat (EBIT), TSEK
Rörelsemarginal f. finansiella 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

Okt-dec 2019

Okt-dec 2018

Helår 2019

Helår 2018

11 496

10 241

39 143

38 754

1 624
14,1
956
8,3
896
716
0,01
3 058
56,2
184,6
23 575
41 951
54 047 414
31

964
9,4
288
2,8
283
-1 139
-0,02
3 439
51,2
119,7
22 884
44 731
54 047 414
31

3 827
9,8
1 141
2,9
872
692
0,01
3 058
56,2
184,6
23 575
41 951
54 047 414
31

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 fordringar.
Genomsnittligt antal anställda
Beräknas som summan arbetad tid dividerat med normalarbetstid för perioden.
Resultat per aktie
Resultatet dividerat med antal aktier vid periodens slut.
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Finansiell översikt

Oktober - december, 2019
Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 11,5 (10,2) MSEK.
Rörelsekostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 9,9 (9,3) MSEK
för det fjärde kvartalet.
Rörelseresultat
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
uppgick till 1,6 (1,0) MSEK, medan rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,0 (0,3) MSEK.
Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till 0,7 (-1,1) MSEK
motsvarande ett resultat per aktie om SEK 0,01
(-0,02) SEK.
Finansiell ställning och investeringar
Totala tillgångar uppgick per den 31 december
2019 till 42,0 (44,7) MSEK.
Likvida medel uppgick per den 31 december 2019
till 3,1 (3,4) MSEK. Soliditeten har stärkts till 56,2
(51,2) procent vid periodens utgång.

Helår, 2019
Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 39,1 (38,8) MSEK
för helåret.
Rörelsekostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 35,3 (35,4) MSEK
för helåret. Bolaget har under året investerat i
marknadsföring och försäljningsrelaterade
satsningar.
Rörelseresultat
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
uppgick till 3,8 (3,5) MSEK, medan rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,1 (0,7) MSEK.
Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till 0,7 (-1,0) MSEK
motsvarande ett resultat per aktie om 0,01 (-0,02)
SEK.

Finansiell ställning och investeringar
Totala tillgångar uppgick per den 31 december
2019 till 42,0 (44,7) MSEK.
Likvida medel uppgick per den 31 december 2019
till 3,1 (3,4) MSEK. Soliditeten har stärkts till 56,2
(51,2) procent vid periodens utgång.
De långfristiga lånen uppgår per den 31 december
2019 till 10,6 MSEK och de kortfristiga lånen till
0,2 MSEK.
Uppskjuten skattefordran uppgick per den 31
december 2019 till 10,3 MSEK vilket vid maximal
möjlighet till nyttjande och 21,4% schablonskatt
motsvarar 48,1 MSEK i resultat.
Medarbetare
Antal anställda uppgick per den 31 december 2019
till 31 personer, jämfört med 32 personer vid
utgången av motsvarande period föregående år.
Principer för delårsrapportens upprättande
Koncernredovisningen för Exaltkoncernen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.
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.
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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.

Sundbyberg, den 28 februari 2020

Exalt AB (publ)

Karin Steen
Styrelseordförande

Åsa Holmström
Styrelseledamot

Peter Nesz
Styrelseledamot

Fredrik Armandt
Styrelseledamot

Mikael Hjälm
Verkställande direktör
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK)

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Inköp av varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA)
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Avskrivningar och nedskrivning av
Immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT)
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat före skatt
Bokslutsdisposition
Skatt
Periodens resultat

Okt-dec 2019

Okt-dec 2018

Jan-dec 2019

Jan-dec 2018

11 496
1
11 497

10 241
-25
10 216

39 143
14
39 157

38 754
101
38 855

-1 277
-1 860
-6 736

-1 862
-1 367
-6 023

-4 789
-7 048
-23 493

-6 660
-6 908
-21 825

1 624

964

3 827

3 462

-1

-11

-23

-57

-667
956

-665
288

-2 663
1 141

-2 663
742

-60
-60

-5
-5

-269
-269

-347
-347

896
-180
716

283
15
-1 437
-1 139

872
-180
692

395
-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

2019-12-31

2018-12-31

17 392
6
10 266
27 664

20 055
29
10 446
30 530

8 763
2 466
3 058
14 287
41 951

6 790
3 972
3 439
14 201
44 731

23 575

22 884

0

936

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

10 637

9 050

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

1 351
6 388
7 739
41 951

2 504
798
8 559
11 861
44 731

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Avsättningar

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK)

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital vid periodens ingång
Erhållna aktieägartillskott
Avyttrat dotterbolag
Nyemission
Periodens resultat

22 884

692

15 924
8 000
-1 040

Eget kapital vid periodens utgång

23 575

22 884

-1
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, (TSEK)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar
Realisationsresultat
Avsättningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

2019

2018

1 141

742

2 686
0
0
0
-246
0

2 720
0
0
0
-347
0

3 581

3 115

0
-492
-4 121
-936
-1 968

0
-1 569
1 792
-511
-288

0
0
0

0
0
0

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amorteringar
Förändring checkräkningskredit
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
2 150
-563
0
1 587

8 000
0
-11 100
0
-3 100

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-381
3 439
3 058

-273
3 712
3 439

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Förändring av avsättningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
(TSEK)

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Inköp av varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat andelar koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Koncernbidrag
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

Okt-dec 2019

Okt-dec 2018

Jan-dec 2019

Jan-dec 2018

195
195

360
360

945
945

1 893
59
1 952

-354
-329
-488

-655
-124
-419

-1 180
-539
-774

-441
-1 795
-300
-584

-488
0
-60
-548
500
-48
-48

-419
79
-70
-410
997
-410
-347
240

-774
434
-243
-583
500
-83
-83

-584
79
-413
-918
997
79
-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

2019-12-31

2018-12-31

41 074
41 074

41 514
41 514

4 357
151
229
4 737
45 811

6 111
138
635
6 884
48 398

30 179

30 262

-

307

Skulder
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

10 637

9 050

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

88
4 390
517
4 995
45 811

549
5 294
2 936
8 779
48 398

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

Finansiell kalender
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 kommer att offentliggöras senast den 29 april
2020.
Delårsrapport kvartal 1 2020
Årsstämma i bolagets lokaler i Hallonbergen

2020-05-28
2020-05-28

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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