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Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 
 

Återigen tillväxt och lönsamhet. 
Orderstocken rekordhög. 
 

• Försäljningsansträngningar inom båda bolagets affärsområden, Network och 
Components, har gett goda resultat. Bolaget har aldrig haft en högre orderstock 
än idag. Omsättningstillväxten uppgår till 13 %. 

• Investeringstakten hos flera kunder har återigen tagit fart efter den finansiella 
krisen.  

• Bolagets genomförda kostnadsbesparingsprogram ger snabb resultatförbättring. 
EBITDA marginal uppgår till 5 %. 

 
Rapportperioden 1 september till 30 november 2010 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 10 095 kkr (8 761 kkr) 
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 503  kkr (-658 kkr) 
• Rörelseresultatet uppgick till 388 kkr (-765 kkr) 
• Nettoresultatet uppgick till 354 kkr (-789 kkr) 
• Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till 0,03 kr kr (antal aktier är 11900000 st) 
 

 
VDs kommentar 
 
”Väsentlig tillväxt med god lönsamhet” 
 
”Det är med stor glädje jag kan konstatera att våra ansträngningar för att återigen komma till 
en lönsam tillväxt har gett bra resultat. Vi har kunnat öka omsättningen samtidigt som vi har 
en resultatförbättring på 1,1 mkr för kvartalet. Båda våra affärsområden Network och 
Components har nått sina övergripande mål. Vår orderstock är dessutom vid periodens slut 
mer än dubbelt så hög som föregående år. Detta borgar i sin tur för att bokslutsåret skall 
kunna genomföras med en väsentlig tillväxt med god lönsamhet” säger Gert Nordin, VD i 
Hexatronic Scandinavia AB. 
 
Händelser under första kvartalet 1 september till 30 november 2010 
 

• Såväl försäljningsansträngningar som kostnadsbesparingsprogram har givet avsedd 
effekt. 

• Ett flertal kundutvecklingsprojekt tillsammans med de största och ledande 
nätoperatörerna har givet stora försäljningsframgångar inom affärsområdet Network. 

 
 
Händelser efter periodens utgång 
 

• Fortsatt god orderingång från framförallt stora nationella nätoperatörer. 
 
 



 
  

 

 
Verksamheten 
 
Hexatronic driver sin verksamhet från Göteborg. Verksamheten är uppdelad i två 
Affärsområden: Network och Components.  
 
Network, som står för ca 70% av omsättningen, består av fyra produktgrupper Aktiva 
komponenter/produkter för fiberkommunikationslösningar (30%), Passiva komponenter för 
fiberkommunikationslösningar (15%), nät-och ledningsmaterial för kopparnät (47%) och 
slutligen nät-och ledningsmaterial för fiberkommunikationsnät (8%).  
 
Affärsområdet Components, som står för 30% av omsättningen, marknadsför lösningar och 
komponenter inom främst modern LED teknologi och kundspecifika kablage och kontaktdon.  
 
Våra produkter är en blandning av egenutvecklade produkter och produkter från ledande 
leverantörer världen över. 
 
Marknaden för våra produkter växer. Det ständigt stigande behovet av bredband för 
kommunikationslösningar kommer att driva vår underliggande marknad i många år till. 
 
Vi säljer i första hand våra produkter på nordiska marknaden men vi finns representerade i 
större delen av Europa. 
 
Bolaget omsatte förra bokslutsåret sept-aug ca 37 mkr med en rörelseförlust på 2 mkr. Bolaget 
har 8 st anställda. 
 
Läs mer på www.hexatronic.se . 
 
 
Utsikter bokslutsåret 1 september 2010 till 31 augusti 2011 
 
Bolaget ska genomföra förändringen i sin distributionsfilosofi och koncentrera sina 
utvecklingsinsatser inom prioriterade produktområden. 
 
Marknaden för fiberoptiska/bredbandsprodukter är och kommer att förbli en tillväxtmarknad i 
många år framåt. Trots att det under det senaste åren varit sämre utveckling på 
bredbandsmarknaden på grund av framförallt den finansiella turbulensen ser styrelsen positivt 
på det närmaste året och ser framför sig att tillväxten återigen skall ta fart. Affärsområdet 
Network har också etablerat nya och lovande affärsrelationer med flera av de stora 
nätoperatörerna i Norden. 
 
Affärsområdet Components har flera större och viktiga samarbetsavtal på plats som under året 
kommer att generera bra resultat.  
 
Bolaget kommer även framåt att leta efter kompletterande förvärv till verksamheten dock 
kommer en snabb återgång till lönsamhet och organisk tillväxt i befintlig verksamhet att 
prioriteras i första hand. 
 
I övrigt lämnar Bolaget ingen prognos för kommande bokslutsår. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

Övriga kommentarer till bokslutet 1 september  till 31 augusti 2010. 
 
Finansiell ställning och likviditet 
 
Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Likvida medel uppgick per den 30 november 
2010 till 750 kkr.  Dessutom har Bolaget en outnyttjat utrymme i beviljad checkkredit på  ca 4 
300 kkr. Förutom checkkrediten har bolaget inga räntebärande skulder. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -482 kkr (189 kkr).  
 
 
Kommande rapporttillfällen 
 
Delårsrapport för perioden december-februari 2011  8 april 2011 
 
Delårsrapport för perioden mars-maj   8 juli 2011 
 
Bokslutskommuniké för perioden juni-aug   21 oktober 2011 
och helåret sept 2010-aug 2011 
 
 
Denna rapport har varit inte varit föremål för revisorernas slutliga granskning. 
 
Hisings Backa den 28 januari 2011 
 
Gert Nordin 
Verkställande Direktör 
Hexatronic Scandinavia AB 
Org nr 556168-6360 
Exportgatan 47 b 
422 46 Hisings Backa 
Tel: 031-7425330 
 
För eventuella frågor angående kvartalsrapporten kontakta: 
 
 

• Göran Nordlund Styrelseordförande 070-433 13 20 
• Gert Nordin Verkställande Direktör 070-858 34 20 

 
 
För mer information om verksamheten  
 

• www.hexatronic.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

 

Hexatronic Scandinavia koncern 
556168-6360 

Resultaträkning 2010-09-01 2009-09-01 
2010-11-30 2009-11-30 

Rörelsens intäkter m.m. 

Nettoomsättning               10 095               8 761     
Övriga rörelseintäkter 

              10 095               8 761     
Rörelsens kostnader 
Råvaror och handelsvaror -               7 049     -         6 188     
Övriga externa kostnader -                  849     -         1 086     
Personalkostnader -               1 694     -         2 145     
Avskrivningar 

av materiella anläggningstillgångar -                  115     -            107     
-               9 707     -         9 526     

Rörelseresultat                   388     -            765     

Resultat från finansiella poster 

Övriga ränteintäkter                      -                      -       

Räntekostnader -                   34     -              24     
-                   34     -              24     

Resultat efter finansiella poster                   354     -            789     

Skatt på årets resultat 

Periodens resultat                   354     -            789     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

Hexatronic Scandinavia koncern 
556168-6360 

Balansräkning 2010-11-30 2009-11-30 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
                1 370               1 666     
                1 370               1 666     

Summa anläggningstillgångar                 1 370               1 666     

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 

Råvaror och handelsvaror                 4 702               4 689     
                4 702               4 689     

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar                 5 261               4 763     
Aktuell skattefordran                 1 131                  155     
Övriga fordringar                 2 253               1 868     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                    255                  517     
                8 900               7 303     

Kassa och bank                   753                  950     

Summa omsättningstillgångar               14 355              12 942     

Summa tillgångar               15 725              14 608     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

Hexatronic Scandinavia koncern 
556168-6360 2010-11-30 2009-11-30 

Balansräkning forts 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital                   595                  595     

Bundna reserver                   248                  248     
                  843                  843     

Fritt eget kapital 
Överkursfond                 8 715               8 625     
Fria reserver -                 391               1 750     

Årets resultat                   354     -            789     
                8 678               9 586     

Summa eget kapital                 9 521              10 429     

Långfristiga skulder 
Checkkredit                 1 709                    -       

Övriga räntebärande skulder                  -       
Summa långfristiga skulder                 1 709                    -       

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder                 1 725               1 339     
Akuell skatteskuld                      -                      -       
Övriga skulder                 1 821               1 772     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                    949               1 068     
Summa kortfristiga skulder                 4 495               4 179     

Summa eget kapital,avsättningar och skulder               15 725              14 608     

Ställda säkerheter                 6 100                6 100     
Ansvarsförbildelser                     -                -       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

Hexatronic Scandinavia  koncern 
556168-6360 

 
 
 
 
 
 

2010-09-01 2009-09-01 
Kassaflödesanalys 2010-11-30 2009-11-30 

Den löpande verksamheten 
Inbetalningar från kunder                 8 532              10 015     
Utbetalningar till leverantörer och anställda -               8 668     -         9 592     
Erlagd ränta -                   33     -              28     

Betald inkomstsaktt -                 233     -            206     
Kassaflöde från den löpande verksamheten -                 402                  189     

Investeringsverksamheten 
Förvärv av imateriella                      -                      -       
Förvärv av maskiner och andra tekniska 
anläggningar                      -                      -       
Förvärv av inventarier,verktyg,installationer                      -              -  
Amortering långfristiga lån 
Utbetald utdelning     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                      -                      -       

Finansieringsverksamheten 
Upptagna långfristiga lån                -       
Amortering långfristiga lån -                 358     

Årets nyemission                      -                - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -                 358                    -       

Årets kassaflöde -                 760                  189     
Likvida medel vid periodens början                 1 562                  842     
Kursdifferens i likvida medel -                   49     -              81     

Likvida medel vid periodens slut                   753                  950     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

 

 
Hexatronic Scandinavia  koncern 
556168-6360 

Nyckeltal 2010-09-01 2009-09-01 
2010-11-30 2009-11-30 

Nettoomsättningstillväxt  (%) 13% -14% 

EBITDA - marginal (%) 4,98%   -7,51% 

Rörelsemarginal (%) 3,84% -8,72% 

Soliditet (%) 60,50% 71,40% 

Resultat per aktie (kr) 0,02975 -0,0663 

Resultat per anställd (kr)                   44 250       -        65 750    

Kassalikviditet (%)                        215                     198    

Antal anställda                            8                       12    

Antal aktier            11 900 000        11 900 000    

 


