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Finansiell översikt koncernen 

Finansiell översikt 
koncernen 

2021 
Tredje kvartalet 

2020
Tredje kvartalet

2021 Tre första 
kvartalen 

2020 Tre första 
kvartalen

2020 
Helår

Nettoomsättning 20 645 16 497 74 160 55 314 77 153

Rörelseresultat –21 1 767  1 054 2 280 2 877

Rörelseresultat
justerat* 511 1 767 2 654 2 280 2 877

Rörelseresultat –88 1 302 663 1 664 2 106

Resultat per aktie 
efter skatt 0,06 0,83 0,42 1,04 1,34

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

Alla belopp i Tkr

*Avser justerat rörelseresultat från verksamheten där investeringskostnader för AiQu/Aixia är exkluderat.

Kalendarium

Rapport Q4 2021

23 februari 2022

2021 kommer att bli det bästa året någonsin för CGit! Det står nu redan klart. 
Intresset för våra tjänster bara fortsätter att öka, till och med mer än vad vi räknat med. 
Marknaden för tillämpad AI accelererar i allt fler industrier. Det är ett nytt steg i den industriel-
la utvecklingen och efterfrågan har accelererat betydligt under de senaste sex månaderna. 

Verksamhetsbeskrivning
CGit har sedan 2007 levererat  
specialistkunskap och marknads- 
ledande 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  
avsina befintliga IT-lösningar och att  
hittamaximal 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 går- 
dagens teknik och ett samarbete med 
CGit alltid skall vara värdefullt, lönsamt 
och rätt i tiden.

CGit tillhandahåller spetskompetens 
inom lagring, virtualisering, säkerhet, 
automatisering och kontinuitets- 
planering. Vi vill vara en IT-partner som 
erbjuder innovativa IT-konsulttjänster 
samt IT-lösningar som stärker våra 
kunders verksamheter.
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Affärsidé

Genom att utmana  
med innovativa,  
smarta och enkla  
lösningar ökar vi  
våra kunders  
konkurrenskraft. 

Det ökar behovet av tillgång till plattformar för bland 
annat datorkapacitet men också för djup kompetens 
inom AI och dess tekniska lösningar samt förståelse 
för hur svenskt näringsliv kan ta nästa steg i utveck-
lingen med hjälp av ny teknik. 

För oss medför det att omsättningen fortsätter att 
öka! Den aktuella perioden omsätter vi 20 645 KSEK, 
vilket är en ökning med 25 % jämfört med samma 
period föregående år (16 497 KSEK). Samtidigt har vi 
intensifierat utvecklingen av våra mjukvarurelaterade 
lösningar för att möta efterfrågan på rätt lösningar 
för tillämpad AI under det tredje kvartalet. Det ger ett 
negativt rörelseresultat för den aktuella perioden. 

Men med tanke på att dessa investeringar redan nu 
genererar nya affärer för våra mjukvarurelaterade 
lösningar kommer det väldigt snart innebära ökade 
intäkter vilket vi återkommer till i kommande rap-
porter. För att får en rättvis bild av rörelseresultatet 
och jämförelsen med föregående år så har vi valt 
att presentera ett justerat rörelseresultat. Det 
gör vi för att förtydliga resultatet i den operativa 
verksamheten. Det justerade rörelseresultatet är 
exkluderat från den investeringen vi gjort i våra 
mjukvarurelaterade lösningar. CGit har på samma 
sätt som många andra teknikorienterade företag 
och företag i flera andra branscher påverkats av den 

komponentbrist som pandemin orsakat världen över. 
Den negativa effekten på rörelseresultatet på grund 
av detta är dock begränsad då vi på CGit har haft 
möjlighet att styra om och fokusera vår försäljning 
och våra kunduppdrag till områden som inte är lika 
drabbade. Det är också gynnsamt för oss att några 
av våra stora strategiska leverantörer har lyckats 
med att säkra sin tillgång till de komponenter som 
krävs. Den omställning som vi har gjort under det 
tredje kvartalet gör att vår tillgång till lösningar och 
produkter som inte drabbats i lika stor utsträckning 
kommer att förbättras under kommande kvartal. Den 
här situationen kommer vi att få monitorera även 
under hela nästkommande år, 2022. 



Vi på CGit fortsätter nu att bygga vårt kunskapshus 
med målet att vara ledande i Norden på att imple-
mentera och tillhandahålla helhetslösningar inom AI 
och tillhörande teknikplattformar. 

Med de mjukvarulösningarna och datacenterplatt-
formar vi tillhandahåller, tillsammans med vår erfa-
renhet att underhålla, förvalta och utveckla miljöer för 
att kunna tillämpa AI-tekniken i olika verksamheter, är 
vi med och utvecklar svenskt näringsliv. 

De mjukvarulösningar som vi vunnit stor mark med 
är i första hand de två egenutvecklade lösningarna 
AiQu och SnapXS.
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VD har ordet

AiQu är en avancerad schemaläggare som drastiskt 
minskar komplexiteten vid planering och användning 
av kraftfulla beräkningsresurser. Det förenklar varda-
gen för Deep Learning teams och IT-organisationer 
genom att minska komplexiteten samtidigt som 
det ökar effektiviteten. AiQu används nu både vid 
Örebro Universitet och inom AI Sweden, regeringens 
satsning vars uppdrag är att leda AI-utvecklingen i 
svenskt näringsliv och svenskt samhällsliv. 
 
SnapXS är ett mjukvarupaket för datahantering 
som möjliggör effektiv användning av Big Data i ett 
AI-ekosystem. SnapXS kan samla in och sortera 
data, analysera data automatiskt och styra proces-

CGits mål är att vara den ledande aktören inom AI, Deep Learning plattformar 
med tillhörande orkestreringslösningar. Vi vill vara den naturliga samarbets-
partnern för alla som vill stärka sin konkurrenskraft och öka effektiviseringen 
med hjälp av artificiell intelligens, AI och Deep Learning. 

Det starkt växande intresset för våra kraftfulla plattformar och lösningar 
för AI, Deep Learning med avancerad datorkraft och beräkningskraft 
som skapar förutsättningar för att utföra de beräkningar som är 
grunden för AI-utveckling visar att allt fler företag, organisationer och 
myndigheter vill gå den vägen. Att vänta innebär en stor risk och kan få 
förödande konsekvenser. Det handlar om att säkra sin konkurrenskraft i en 
allt mer digitaliserad värld. 

4

ser utifrån den information som ges. Detta görs i 
samarbete med Stena Industry Innovation Lab och 
är nu i drift hos företaget Sansera i Trollhättan som 
är en leverantör till fordonsindustrin. 
 
Den medvetna satsningen med att utveckla dessa 
två mjukvarulösningar har initialt haft en större 
omfattning under Q3 än planerat men har varit 
nödvändig då intresset från kunder varit större 
än väntat vilket är otroligt roligt. Vi har helt enkelt 
påskyndat processen med att få fram en första 
version av lösningarna. Vi väljer därför att presente-
ra ett justerat rörelseresultat där utvecklingskost-
naderna för AiQu och SnapXS inte har tagits med. 

Detta för att kunna göra en rättvis jämförelse mellan 
årets tredje kvartal och tidigare kvartal. Som vi nämnt 
tidigare så kommer vi ge mer detaljerad information i 
kommande rapporter. 
 
CGit fortsätter att vara ledande inom AI och dess 
tekniska lösningar. Det är därför med självförtroende 
och tillförsikt inför framtiden som CGit presenterar 
denna kvartalsrapport som beskriver möjligheterna 
med AI-teknik Powered by Sweden.  
 
När jag tittar in i 2022 så ser jag med stark övertygel-
se att vi fortsätter att växa organiskt med ca.15-20% 
omsättningsmässigt. Vi befäster vår position som 
ledande i Norden och vi kommer fortsätta leverera 
ett otroligt starkt erbjudande kring AI, Deep Learning 
plattformar med tillhörande orkestreringslösningar 
som tillgodoser större delarna av AI´s hela ”ekosys-
tem.” 
 
2021 kommer att bli det bästa året någonsin för CGit!

Mattias Bergkvist, VD
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Antal AI affärer i 
spannet väsentliga 

händelser

2018 2019 20212020

1%

31%

44%

15%

2021 Q3

75%

Omsättning  
AI-affärer bland våra 

lösningsaffärer

2018 2019 20212020

30%

45%

61,5%

6%

2021 Q3

84%

AI affärer av totala 
omsättningen 

2018 2019 20212020

17%

26,3%

46,8%

4,4%

45,6%

2021 Q3



76

CGit tar en ny order inom nästa generations kommunikationslösning med 
befintlig kund. 
Kunden, som är verksam inom Automotive, har tagit beslutet att fortsätta investera 
och utveckla sin plattform för skapa en homogen och framtidssäkrad kommunika-
tionsplattform. Lösningen bygger på Arista Networks arkitektur. Ordern är värd 3,5 
MSEK.

Vi fortsätter att få bekräftelse på att vi har ett otroligt starkt erbjudande och stabila 
relationer med våra kunder. Det är spännande att följa våra innovativa kunder i deras 
utveckling och CGit tackar för förtroendet., säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

GCit har tagit en viktig affär värd 1 MSEK. 
Kunden som verkar inom Medtech arbetar i den absoluta framkanten med forskning 
och utveckling inom Medtech.

Kundens har ett stort behov av att säkerställa kapaciteten inom beräkning och 
bearbetning. Med hjälp av den senaste tekniken inom GPU baserad infrastruktur har vi 
nu tagit fram en plattform som kommer framtidsäkra och möjliggöra fortsatt forskning 
och utveckling inom deras område.

CGit är med och bidrar till att de både stora, snabba och viktiga steg tas inom forsk-
ning och utveckling i Medtech branschen.

Värdet på affären är 1 MSEK.

CGit tar en ny order inom AI/Deep Learning med befintlig kund. 
Kunden, som är verksam inom Automotive, har tagit beslutet att fortsätta investera och 
utveckla sin plattform för AI/Deep Learning. Ordern är värd 1 MSEK.

Det är en bekräftelse på att vi har ett otroligt starkt erbjudande inom AI/Deep Learning 
plattformar och stabila relationer med våra kunder. Det är spännande att följa våra 
innovativa kunder i deras utveckling och CGit tackar för förtroendet., säger Mattias 
Bergkvist, VD för CGit.

CGit tar en ny order inom AI/Deep Learning med befintlig kund. 
Kunden, som är verksam inom fordonsindustrin, har tagit beslutet att bygga ut sin 
befintliga plattform för AI och Deep Learning.

Ordern är värd 4,3 MSEK.

Det här är ytterligare en bekräftelse på att vi har ett otroligt starkt erbjudande inom 
AI/Deep Learning-plattformar och stabila relationer med våra kunder. Utvecklingen 
accelererar inom området och det är väldigt spännande att följa våra innovativa 
kunder i deras utveckling och CGit tackar för förtroendet., säger Mattias Bergkvist, VD 
för CGit.
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Väsentliga händelser Q3 2021

2021/07/15

2021/09/03

2021/09/20

2021/09/24

CGit tar en ny order inom AI/Deep Learning med befintlig kund. 
Kunden, som är verksam inom telekommunikation, har tagit beslutet att bygga ut sin 
befintliga utvecklingsplattform för AI och Deep Learning.

är värd 1,2 MSEK.

Marknaden för applicerad AI accelererar inom fler och fler branscher. Det ökar 
behovet av tillgång till plattformar för bland annat beräkningskapacitet men även djup 
kompetens inom området och förståelse för hur svenskt näringsliv kan ta nästa steg 
i utvecklingen med hjälp av nya teknologier. Då känns det extra bra när vi får förtroen-
det att leverera, säger Mattias Bergkvist, VD för CGit. CGit tackar för förtroendet.

CGit gör sitt första Megapod-avtal inom AI/Deep Learning med en av sina 
befintliga kunder.  
Kunden, som arbetar inom bilindustrin, gör en betydande investering i den allra 
senaste GPU-tekniken för att kunna möta den ständigt ökande efterfrågan på 
datorkraft. Marknaden för tillämpad AI accelererar och denna investering säkrar 
framtida behov och stärker dess konkurrenskraft på en globalt snabbväxande och 
dynamisk marknad.

CGit, som har djup expertis och erfarenhet inom AI -området, kommer att sälja, 
leverera, stödja och säkerställa framgångsrik implementering och drift av den nya 
Megapod -plattformen. Ordern är värd 43,6 miljoner kronor.

Marknaden för tillämpad AI accelererar i allt fler industrier. Detta är en ny milstolpe i 
området och efterfrågan har accelererat betydligt under de senaste sex månaderna. 
Detta ökar behovet av tillgång till plattformar för bland annat datorkapacitet men 
också för djup kompetens inom området och förståelse för hur svenskt näringsliv kan 
ta nästa steg i utvecklingen med hjälp av ny teknik.

Med den här affären stärker vi vår position ytterligare som ledare inom AI-området 
och CGit fortsätter att designa, leverera och utveckla AI-specifika datacentraler, 
mjukvaror och lösningar, säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.
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Väsentliga händelser efter periodens utgång

2021/10/05

2021/10/19
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Grundläggande koncernfakta

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 har ett positivt kassaflöde från den 
löpande verksamheten, vilket möjliggör fortsatta 
tillväxtskapande investeringar inom området 
Deep Learning och AI-infrastruktur samt DevOps 
kompetens. Investeringar möjliggör utvecklingen 
av våra mjukvarurelaterade lösningar i AIXIA. 
Satsningen är medveten och är en del av bolagets 
långsiktiga plan. Satsningen är medveten och är 
en del av bolagets långsiktiga plan. 

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 fastställ-
da årsredovisning.

I koncernredovisningen konsolideras Moderföre-
taget 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 bestäm-
mande inflytande genom att inneha över hälften 

Intäktmodell 
2021 Q3

Drift/Hosting 31,5 %

Produkt/Lösningar 64,3 %

Tjänst 4,2 %

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 juni 2021 har koncernen 28 anställda.

Viktiga datum 
Delårsrapport (Q4):  23 februari 2022.

För ytterligare information
Mattias Bergkvist, VD

E-post: mattias.bergkvist@cgit.se

Telefon: 031-762 02 40

2018 2019 20212020

20
23

2827
Antal anställda
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F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R

Koncernens resultaträkning

Alla belopp i Tkr Tredje kvartalet Tre första kvartalen Helåret

Koncernens resultaträkning 2021 2020 2021 2020 

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 20 645 16 497 74 160 55 314 77 153

Aktiverat arbete för egen räkning 268 0 499 0 1 056

Övriga rörelseintäkter 329 1 357 2 429 2 413 2 218

Summa rörelsens intäkter 21 242 17 854 77 088 57 727 80 427

Rörelsens kostnader

Handelsvaror & inköpta tjänster –12 015 –9 207 –48 105 –33 465 –46 226

Övriga externa kostnader –2 157 –2 665 –8 587 –6 875 –9 064

Personalkostnader –5 206 –3 170 –16 479 –12 534 –18 664

Avskrivningar av immateriella  
och materiella anläggningstillgångar –866 –602 –2 537 – 2  084 –2 753

Övriga rörelsekostnader –125 -443 –326 –489 –843

Summa rörelsens kostnader –21 263 –16 087 –76 034 –55 447 –77 550

Rörelseresultat –21 1 767 1 054 2 280 2 877

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och  
liknande resultatposter –53 -30 –154 –111 –150

Periodens resultat före skatt –74 1 737 900 2 169 2 727

Periodens skattekostnad –14 -435 –237 -525 -621

Periodens resultat –88 1 302 663 1 644 2 106

Resultat per aktie efter skatt –0,06 0,83 0,42 1,04 1,34

Resultat hänförligt till 
Moderföretagets aktieägare –159 1 302 538 1 644 2 106

Resultat hänförligt till innehav utan 
bestämmande inflytande 71 0 125 0 0

F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R

Koncernens balansräkning

Tillgångar Q3 2021 2020 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 544 3 259

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 252 609

Inventarier, verktyg och installationer 9 547 6 968

Summa anläggningstillgångar 15 343 10 836

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Färdiga varor och handelsvaror 12 56

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 12 548 10 535

Övriga fordringar 44 69

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 122 2 490

Kassa och bank 3 394 5 305

Summa omsättningstillgångar 18 120 18 455

Summa tillgångar 33 463 29 291

Alla belopp i Tkr 
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Eget kapital och skulder Q3 2021 2020

Eget kapital

Aktiekapital 788 788

Övrigt tillskjutet kapital 5 460 5 460

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 6 704 6 166

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 12 952 12 414

Innehav utan bestämmande inflytande 137 0

Summa eget kapital 13 089 12 414

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 5 068 3 444

Summa långfristiga skulder 5 068 3 444

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 559 3 055

Förskott från kunder 111 22

Leverantörsskulder  8 519 4 095

Aktuell skatteskuld 472 1 350

Övriga skulder 1 811 1 785

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 834 3 126

Summa kortfristiga skulder 15 306 13 433

Summa eget kapital och skulder 33 463 29 291

F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R

Koncernens balansräkning

Alla belopp i Tkr 
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F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R

Moderbolagets resultaträkning

Alla belopp i Tkr Tredje kvartalet Tre första kvartalen Helåret

Moderbolagets resultaträkning 2021 2020 2021 2020 2020 

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 840 560 2 520 2 000 3 305

Summa rörelsens intäkter 840 560 2 520 2 000 3 305

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –121 –92 –435 –438 –585

Personalkostnader –705 –690 –2 296 –1 775 –2 715

Summa rörelsens kostnader –826 –782 –2 731 –2 213 –3 300

Rörelseresultat 14 –222 –211 –213 5

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande  
resultatposter 0 0 –1 0 0

Summa från finansiella poster 0 0 –1 0 0

Resultat efter finansiella poster 14 –222 –212 –213 5

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag 0 0 0 0 0

Periodens skattekostnad 0 0 0 0 –3

Periodens resultat 14 –222 –212 –213 2

F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R

Moderbolagets balansräkning

Alla belopp i Tkr 

Tillgångar 2021 Q3 2020 

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 1 790 1 790

Summa anläggningstillgångar 1 790 1 790

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 350 0

Fordringar hos koncernföretag 5 188 5 298

Övriga fordringar 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 96 531

Summa kortfristiga fordringar 5 634 5 829

Kassa och bank

Kassa och bank 11 103

Summa omsättningstillgångar 5 645 5 932

Summa tillgångar 7 435 7 722
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F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R

Moderbolagets balansräkning

Alla belopp i Tkr 

Eget kapital och skulder 2021 Q3 2020

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 788 788

Fritt eget kapital

Överkursfond 5 460 5 460

Balanserat resultat 898 896

Periodens resultat –212 2

Summa eget kapital 6 934 7 146

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 55 45

Aktuell skatteskuld 118 157

Övriga skulder 295 313

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 61

Summa kortfristiga skulder 501 576

Summa eget kapital och skulder 7 435 7 722



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 12:e maj 2021.

F Ö R  M E R  I N F O R M A T I O N   / 

Kontakta bolaget:
Mattias Bergkvist , VD

Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

CGit Holding AB
Taljegårdsgatan 11
431 53 Mölndal

C G I T   / 

CGit är ett IT-bolag med säte i Möln-

dal samt kontor i Göteborg och Lund. 

Bolaget startades 2007 och ingår i 

en koncern med det helägda dotter-

bolaget CGit AB. Bolaget fokuserar 

på avancerade Datacenterlösningar, 

bland annat specialiserade lösningar 

och konsulttjänster rörande utveckling 

och produktion inom Artificiell Intelli-

gens (AI). Bolaget utvecklar även egna 

mjukvarulösningar inom AI samt erbju-

der specialistkonsulter. CGits erbjuder 

även ett komplett utbud av drifts-och 

hostingtjänster inom såväl datacenter-

lösningar som klienthantering. Bolaget 

har cirka 30 anställda och marknaden 

CGit verkar på är Global.


