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Bokslutskommunike 1 september 2010 till 31 augusti 2011

Tillväxt för helåret 23% och
tillfredsställande lönsamhet. Tillväxten
under fjärde kvartalet var 39%.
•
•
•
•
•
•

Tillväxten för helåret är 23%.
Tillväxten har accelererat i slutet av året med en tillväxt under fjärde
kvartalet på hela 39%.
Bägge affärsområdena, Network och Components, visar såväl tillväxt som
god lönsamhet.
Orderstocken är vid utgången av året fortsatt betydligt högre än
motsvarande period förra året.
EBITDA marginal uppgår för helåret 6,8%.
EBITDA resultat uppgår till på 3,1 mkr för helåret vilket är en
resultatförbättring på hela 4,9 mkr jämfört med föregående år.

Bokslutsperioden 1 september 2010 till 31 augusti 2011
•
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 44 680 kkr (36 269 kkr)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 3 051 kkr (- 1 886 kkr)
Rörelseresultatet uppgick till 2 593 kkr (-2 336 kkr)
Resultat före skatt uppgick till 2450 kkr (-2 460 kkr)
Nettoresultatet uppgick till 1 995 kkr (-2 077 kkr)
Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till 0,17 kr (antal aktier är 11900000 st)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för bokslutet 2010/2011

Rapportperioden fjärde kvartalet 1 juni till 31 augusti 2011
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 11 936 kkr (8 601 kkr)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 800 kkr (-624 kkr)
Rörelseresultat uppgick till 688 kkr (-724 kkr)
Nettoresultatet uppgick till 188 kkr (-397 kkr)
Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till 0,015 kr (antal aktier 11900000 st)

Händelser under fjärde kvartalet 1 juni till 31 augusti 2010
•
•

•
•

Bolagets aktie har omlistats från NGM MTF till Aktietorget. Första dag för handel
på Aktietorget var den 23 juni.
Hexatronic ansöker om patent för en lösning för störningar över elnätet som kan
förorsaka feltillstånd vid såväl kommunikation över elnätet som rena
funktionsstörningar på bl.a. nätaggregat.
Bolaget får en större provorder för en LED-baserad butiksbelysning till en svensk
ledande detaljhandelskedja.
Bolaget levererar en komplett IT systemlösning för bredbandskommunikation till
Fastighets AB Linden.

•

Bolaget lanserar ett nytt affärsområde, Site Solutions, för prefabricerade lösningar
och komponenter för datahallar och kommunikationscentraler.

Händelser efter periodens utgång
•
•

Fortsatt god orderingång och aktivitet på marknaden efter sommaren 2011 spår
en positiv försäljningsutveckling under nästa bokslutsår.
Det nya affärsområdet Site Solutions lanserades framgångsrikt på Elmässan på
Stockholmsmässan den 5-8 oktober.

VDs kommentar
”Ett mycket bra år då tidigare satsningar och investeringar gav frukt”
”Det är med stor glädje att jag kan konstatera att vår strävan mot större projekt och mer
långsiktiga relationer med större kunder har gett önskat resultat. Vi upplever att vårt
kunderbjudande är väl mottaget och vi kommer att fortsätta att arbeta hårt med vårt mål
att vara våra kunders bästa leverantör inom valda produktområden. Vi vill lyckas genom
att vi lyckas med att överträffa våra kunders förväntningar.
Vi har under året fortsatt att öka såväl omsättning som vinst. Vi lyckades till och med lite
bättre än vad jag trodde i sista rapporten, tillväxten blev för helåret 23% och den ökade
markant under sista delen av året. Tillväxten för kvartal 4 blev hela 39%.
Vi har också kunnat hålla lönsamheten på en bra nivå. Framförallt i jämförelse med
föregående år, då bolaget fortfarande led av sviterna efter finanskrisen 2008, är
resultatförbättringen rejäl. Vi går från en förlust på ca 2 mkr till en vinst på 3 mkr, en
resultatförbättring på nästan 5 mkr.
I juni bytte vi handelsplats för vår aktie till Aktietorget. Det är min förhoppning att detta
på sikt skall medföra väsentligt ökad likviditet och en bättre värdeutveckling på vår aktie.
Vi tycker oss redan se att listbytet har gett ett större intresse för vår aktie.
I nästa års tillväxtplan kommer vi även fortsättningsvis att prioritera organisk tillväxt
men kompletterande förvärv kan också komma att bli aktuellt.
Jag vill slutligen tacka våra kunder, leverantörer, partners och medarbetare för
bokslutsåret som gått. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.” säger Gert Nordin,
VD i Hexatronic Scandinavia AB.

Verksamheten
Hexatronic driver sin verksamhet från Göteborg. Verksamheten är uppdelad i tre
Affärsområden: Network, Components och Site Solutions.
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.

Affärsområdet Site Solutions är nystartat. Bolaget hoppas att affärsområdet snabbt skall
växa till sig och stå för en signifikativ del av omsättningen.
Alla 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 den underliggande marknaden i många år
till. Bolaget ser dessutom att utbyggnaden av 4G nät ger en ytterligare marknadstillväxt
under de närmaste åren, detta samtidigt som utrustning och produkter för FTTH (fiberto-the-home) och bredbandslösningar över kopparnät fortsätter att öka. I det nya
affärsområdet Site Solutions kommer Bolaget att kunna deltaga i utbygganden av
datahallar och andra kommunikationslösningar som det sk Molnet och stora
Internetapplikationer kräver (se tex Facebooks annonserade utbyggnad i norra Sverige).
LED teknologi används i allt högre utsträckning i allt fler applikationer. Kombinationen av
energieffektivitet, bra tekniska specifikationer och längre livslängd gör att teknologin
tränger undan allt fler traditionella lösningar (glödlampor, ljusskärmar med lysrör, CRT
skärmar, etc). Hexatronic är väl rustat för att leverera bra komponenter och lösningar via
egen know-how och ett flertal partners från hela världen.
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 2011 ca 45 mkr med en rörelsevinst
(EBITDA) på 3 mkr. Bolaget har 9 st anställda. Bolagets aktie är listat på Aktietorget
under tickern HTRO.
Utsikter för nästa bokslutsår (1 september 2011 till 31 augusti 2012)
Bolaget ska fortsätta att arbeta med stora kunder och större projekt där Bolagets
mervärde som kompetent teknik- och lösningspartner utgör en konkurrensfördel.
Marknaden för fiberoptiska/bredbandsprodukter är och kommer att förbli en
tillväxtmarknad i många år framåt. Styrelsen ser positivt på det närmaste året och ser
framför sig att tillväxten skall förbli god.
Affärsområdet Components har flera större och viktiga samarbetsavtal på plats som
under året kommer att generera bra resultat. Det nya affärsområdet Site Solutions
kommer också under året att generera ytterligare tillväxt.
Bolaget en god finansiell ställning som gör framtida tillväxt möjlig utan att tillföra nytt
eget kapital. Dessutom finns det en beredskap för kompletterande förvärv skulle en eller
flera sådana möjligheter uppstå. Organisk tillväxt prioriteras över förvärvsdriven tillväxt.
Styrelsen tror på en omsättningstillväxt på 15-20% under bokslutsåret 2011/12.
Lönsamheten kommer att förbli god.

Övriga kommentarer till bokslutet 1 september 2010 till 31 augusti 2011.
Finansiell ställning och likviditet
Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Likvida medel uppgick per den 31
augusti 2011 till 422 kkr dessutom har Bolaget en outnyttjat utrymme i beviljad
checkkredit på knappt 4,2 mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -862 kkr (-1 184 kkr).

Kommande rapporttillfällen
Årsstämma

16 december 2011

Delårsrapport för perioden september-november

26 januari 2012

Insynsrapportering
Inga förändringar har skett under perioden.
Insynsperson
Ove Almersson
Olof Aurell
Göran Nordlund
Gert Nordin
Helen Olsson
Thomas Svalstedt

Befattning
Marknadschef
Ledamot
Ordförande
VD
Ek.chef
Ledamot

Antal aktier
500 000
10 000
1 516 743
7 195 157
0
3 000

Optioner
70 000
70 000
70 000
0
50 000
70 000

Kallelse till årsstämma
Årsstämman hålls den 16 december klockan 11.00 i bolagets lokaler på Exportgatan 47 b
i Hisings Backa. Årsredovisningen kommer att finns tillgänglig på bolaget i Hisings Backa
och på www.hexatronic.se från och med 30 november 2010.Denna rapport har varit inte
varit föremål för revisorernas slutliga granskning.
Hisings Backa den 14 oktober 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 boklsutskommuniké kontakta:

•
•

Göran Nordlund Styrelseordförande
Gert Nordin Verkställande Direktör

070-433 13 20
070-858 34 20

Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter och komponenter för
bredbandskommunikation. Bolaget säljer sina produkter till operatörer, nätägare,
återförsäljare och systemintegratörer. Bolaget har tre affärsområden: Network med en
egenutveklad produktportfölj inom segmentet bredband över fiber till hemmet (sk FTTH). I
sortimentet ingår även produkter för andra kommunikationslösningar. Components,
leverantör av bl.a. LED teknologi från ledande leverantörer. Site Solutions med
egenutvecklade prefabricerade kommunikationslösningar för datahallar och
kommunikationscentraler. Bolaget har sitt säte i Göteborg och har 8 st anställda. Hexatronic
omsatte ca 45 mkr räkenskapsåret 20010/11. För mer information se www.hexatronic.se.
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2011-06-01
2011-08-31

Resultaträkning
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Råvaror och handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
av materiella anläggningstillgångar
-

Rörelseresultat

2010-09-01
2011-08-31

2010-06-01
2010-08-31

2009-09-01
2010-08-31

11 936

44 680

8 601

36 269

11 936

44 680

8 601

36 269

8 193
1 729
1 211

-

29 037
6 682
5 910

-

6 763
1 121
1 341

-

25 385
5 094
7 676

115
11 248

-

458
42 087

-

114
9 339

-

450
38 605

2 593

-

738

-

2 336

2
145
143

-

42
42

-

1
125
124

2 450

-

780

-

2 460

688

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

-

45
45
643
383
188

-

-

-

455
1 995

383
-

397

383
-

2 077
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2011-08-31

2010-08-31

995
89
1 084

1 329
155
1 484

1 084

1 484

6 125
6 125

5 007
5 007

8 486
2 078
257
10 821

3 698
948
1 266
336
6 248

422

1 562

Summa omsättningstillgångar

17 368

12 817

Summa tillgångar

18 452

14 301

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
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2011-08-31

2010-08-31

595

595

248
843

248
843

8 715
342
1 995
10 368

8 715
1 735
2 077
8 373

Balansräkning forts

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Fritt eget kapital
Överkursfond
Fria reserver
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatt
Summa avsättningar

-

11 211

111
111

-

9 216

-

Långfristiga skulder
Checkkredit
Summa långfristiga skulder

1 847
1 847

2 067
2 067

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Akuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 614
303
2 351
1 015
5 283

819
1 294
905
3 018

Summa eget kapital,avsättningar och skulder

18 452

14 301

6 100
-

6 100
-

Ställda säkerheter
Ansvarsförbildelser
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2010-09-01
2011-08-31

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder
Utbetalningar till leverantörer och anställda
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Betald inkomstsaktt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av imateriella
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna långfristiga lån
Amortering långfristiga lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-

-

39 893
41 408
2
145
796
862

2009-09-01
2010-08-31

-

38 588
40 008
1
125
360
1 184

-

162

-

162

-

-

58
58

-

220
220

1 530

1 140
1 562

184
1 378

422

1 562

-

1 530
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2010-09-01
2011-08-31

2009-09-01
2010-08-31

Nettoomsättningstillväxt (%)

23,0%

-9,5%

EBITDA - marginal (%)

6,83%

-5,20%

Rörelsemarginal (%)

5,80%

-6,40%

60,80%

64,40%

0,168

-0,175

Nyckeltal

Soliditet (%)
Resultat per aktie (kr)
Resultat per anställd (kr)
Kassalikviditet (%)
Antal anställda
Antal aktier

221 670

-

173 086

213

259

9

12

11 900 000

11 900 000

