
Q 1  2 0 2 2

Delårsrapport
CGit Holding AB (publ)



32

D E L Å R S R A P P O R T  Q 1  2 0 2 2

Finansiell översikt koncernen 

Finansiell översikt koncernen Första kvartalet 2022 Första kvartalet 2021 Helår 2021 Helår 2020

Nettoomsättning 27 841 24 262 135 569 77 153

EBITDA 2 629 1 133 4 924 5 630

Rörelseresultat 1 721 317 1 537 2 877

Resultat efter skatt 1 296 189 1 000 2 106

Resultat per aktie efter skatt 
(SEK) 0,82 0,12 0,63 1,34

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

Alla belopp i Tkr

Kalendarium

Delårsrapport Q1 2022

20 maj 2022

Halvårsrapport 2022

19 augusti 2022

Delårsrapport Q3 2022

28 oktober 2022

Verksamhetsbeskrivning
CGit är ett IT-bolag med säte i Mölndal 
och ingår i en koncern där det helägda 
dotterbolaget CGit sedan 2007 har  
bedrivit verksamhet inom uppbyggnad 
och utveckling av IT vilket omfattar 
bl.a. AI/Deep Learning-plattformar, 
datacenter, säkerhet, management, 
hosting, nätverk & kommunikation och 
backup/DR.  
 
Bolaget levererar produkter, lösningar 
och expertkunskap inom bland annat 
följande affärsområden; AI-lösningar och 
tjänster, Enterprise IT-infrastruktur, IT-
drift och hosting, IT-produkter/lösningar 
och har i dagsläget omkring 120 kunder 
fördelade över hela landet inom ett brett 
spektra av olika branscher. 
 
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 gårda-
gens teknik och ett samarbete med CGit 
alltid skall vara värdefullt, lönsamt och rätt 
i tiden.
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Affärsidé

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

• Intäkterna ökade med 15 procent till 27,9 MSEK (24,2 MSEK), med 100 procent 
organisk tillväxt. 

• Årliga återkommande intäkter (ARR) från den löpande verksamheten ökade med 6 
procent och uppgick till 6,6 MSEK (6,2 MSEK). 

• Bruttomarginalen från den löpande verksamheten ökade till 39,9 procent  (38,6), vilket 
är 1,3 procentenheter högre än samma period föregående år.  

• EBITDA uppgick till 2,6 MSEK (1,1) vilket motsvarar en marginal på 9,4 procent (4,6). 

• Under perioden har en kostnad tagits på 151 TSEK hänfört till utveckling av vår 
mjukvarulösning kopplad till AI.  

• Kassa och bank stärktes under kvartalet med 8,8 MSEK till 14,7 MSEK. 

• Koncernens resultat per aktie för första kvartalet 2022 uppgick till 0,82 SEK (0,12).



Vår erfarenhet, kompetens och kunskap inom 
området har uppmärksammats på marknaden. Det 
bidrar till att efterfrågan på våra tjänster fortsätter 
att öka - till och med mer än vad vi har räknat med. 
I februari uppmärksammar IDG oss genom att 
nominera oss till Årets Techföretag! Vi går dessutom 
till final och kan ödmjukt konstatera att vi är ett av 
tio fantastiska bolag som räknas som de främsta 
Techföretagen vid branschgalan Tech Awards 
Sweden. I mars månad utser NVIDIA oss till NVIDIA’s 
DGX-Ready Managed Services Program. CGit blir 
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Kalendarium

en av få utvalda leverantörer som är auktoriserade 
att hjälpa företag att hantera distribuerade NVIDIA 
DGX-plattformar (AI-plattformar). Det är en ordentlig 
kvalitetsstämpel som vi tar med oss i den fortsatta 
utvecklingen av CGit. 
 
Marknaden för tillämpad AI fortsätter att accelerera i 
allt fler industrier. Hela tiden 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 

V D  H A R  O R D E T   / 

Det är dags att summera Q1, 2022. Jag konstaterar att vi fortsätter med en stabil leverans av 
våra lösningar och tjänster trots ett antal orosmoln på den globala marknaden. Både kriget 
i Ukraina och resterna av pandemin har dragit med sig komponentsbrister som kommer 
påverka hela marknaden under minst innevarande år och troligtvis även 2023.

Med de förutsättningarna så presenterar vi stolt en bra start på året. Vår omsättning för den 
aktuella perioden uppgår till 27 841 KSEK, vilket är en ökning med 15% jämfört med samma 
period föregående år (24 262 KSEK) och EBITDA uppgår till 2 629 TSEK, vilket är en ökning 
med hela 132% jämfört med samma period föregående år (1 133 KSEK).

4

med hjälp av ny teknik. I det paradigmskiftet står 
vi redo med kunskap, kompetens och erfarenhet. 
Vi har också färdiga koncept för AI as a service 
och lösningar för hela näringskedjan, ”From data 
to Wisdom”. Under första kvartalet, januari – mars 
2022, har vi en stadig tillväxt i årliga återkommande 
intäkter (ARR) som ökar med 6 % och vi ser att 
mycket positiv trend inom våra as a service-koncept. 
 
Våra lösningsaffärer inom AI har en marginal på 
mellan 15-20%. Inom segmentet ser vi ökande 
konkurrens från stora globala aktörer vilka vill ”köpa 
in sig” på marknader. CGit har, jämfört med dessa 
globala aktörer, ett unikt erbjudande. Vi ökar vår 
konkurrenskraft genom att erbjuda egenutvecklade 
mjukvaror som AiQu och SnapXS samt att vi lanserar 
vår tjänst ”AI as a service”. CGit kan därmed leverera 
ett komplett erbjudande - från datacentret, via ML 
Ops till Applicerad AI. Detta är något som är helt unikt 
på marknaden och säkerställer att CGit ytterligare 
flyttar fram sin redan starka position inom AI på 
marknaden.  
 
Vi har många trendpilar som pekar uppåt för oss: 
Omsättning, resultat, avtalsintäkter och antalet 
anställda. Vi växer organiskt och med ansvar. Sakta 

blir vi fler och fler kompetenta och duktiga medar-
betare inom våra områden. Idag är vi 32 stycken 
anställda, en ökning med 20% jämfört med samma 
period föregående år (27 st.). Just nu ser vi att vi ökar 
mest inom konsultområdet där vi primärt anställer 
systemingenjörer, devOps och data scientists.  
 
CGit fortsätter att bygga och utveckla vårt kunskaps-
hus inom AI med djup expertis och erfarenhet.  Vi 
är numera en etablerad aktör på marknaden och 
ser oss som ledande inom AI, Deep Learning med 
dess tillhörande tjänster och koncept som avser 
avancerad dator- och beräkningskapacitet.  
 
Marknaden, teknikutvecklingen och näringslivet har 
på allvar inlett vägen in i digitaliseringen och Industri 
4.0 och vi tar stafettpinnen för att vara den naturliga 
vägvisaren in i nästa paradigmskifte. Siktet är inställt 
och fokuset har ökat på att fortsätta byggnationen 
av vårt kunskapshus som tillgodoser marknaden 
med kompetens, erfarenhet och tjänster kring hela 
ekosystemet avseende AI och Deep Learning.  
 
Tillsammans med Aixia, som är en del av CGit 
koncernen, så fortsätter vi att stärka vårt unika erbju-
dande. Detta genom vår avancerade schemaläggare 
AiQu, som drastiskt minskar komplexiteten vid plane-
ring och användning av kraftfulla beräkningsresurser, 
och SnapXS, vårt mjukvarupaket för datahantering, 
som möjliggör effektiv användning av Big Data i ett 
AI-ekosystem. Dessa lösningar ligger till grund för 
vår AI as a service-koncept.  AI Made in Sweden. 

Mattias Bergkvist, VD
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Antal AI affärer i 
spannet väsentliga 
händelser

2018 2019 20212020

1%

31%

44%

15%

45%

2022 Q1

Omsättning  
AI-affärer bland våra 
lösningsaffärer

2018 2019 20212020

30%

45%

76.1%

6%

2022 Q1

63%

AI affärer av totala 
omsättningen 

2018 2019 20212020

17%

26,3%

60,4%

4,4%

52%

2022 Q1
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CGit tar ny order med befintlig kund, värde 3,8 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations datahanteringslösning till en 
befintlig kund. Kunden, som är verksam inom mjukvaruutveckling och SaaS-tjänster, 
har beslutat att investera i ny teknologi för att möta den utmanande verkligheten inom 
IT. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen 
alltid är säker och tillgänglig.

CGit tar ny order med ett av universiteten i Sverige genom Aixia.
CGit har genom Aixia vunnit en upphandling och skriver nytt kontrakt med universitet 
om naturlig språkbehandling. Vi kommer att hjälpa dem med att utveckla och imple-
mentera modeller för djupinlärning. Projektet startar omedelbart och kommer att pågå 
i ca 6 mån.

Nominerad till Årets Techföretag
CGit har gått till final i kategorin Årets Techföretag/Tech Business Award vid bransch-
galan Tech Awards Sweden, som arrangeras av TechSverige (fd IT- och Telekomföreta-
gen) och techmedia-huset IDG.

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 4,3 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera utbyggnad av befintlig lagringslösning för att 
kunna säkerställa kapaciteten i befintlig AI-plattform. Kunden, som är verksam inom 
Automotive, har beslutat att investera i ny teknologi för att möta marknadens krav 
och efterfrågan. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att 
kapacitet och tillgänglighet för fortsatt utveckling inom befintlig AI-plattform.

CGit utvald till NVIDIA DGX-Ready Managed Services Program
CGit har som partner till NVIDIA blivit utvald för NVIDIA´s DGX-Ready Managed 
Services Program. CGit blir en av en dem utvalda i grupp av leverantörer som är 
auktoriserade att hjälpa företag att hantera distribuerade NVIDIA DGX-plattformar.

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1,8 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätverksinfrastruktur till en 
befintlig kund. Kunden, som är verksam inom mjukvaruutveckling för Automotive, 
har beslutat att investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav på säkerhet 
och kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att 
informationen alltid är säker och tillgänglig.
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Väsentliga händelser Q1 2022

2022/01/03

2022/01/27

2022/03/01

2022/02/28

2022/03/25

2022/03/30

2022/04/28

2022/05/04

2021/05/06

2022/05/11

CGit tar ny order med ny kund, värde 1,2 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätverksinfrastruktur till en 
ny kund. Kunden är ett svenskt medieföretag, som är verksam inom streaming och 
TV, Kunden har beslutat att investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav 
och säkerhet och kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer 
kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig med hög kapacitet.

CGit tar ny order med ny kund, värde 3,2 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätinfrastruktur till en befintlig 
kund. Kunden är verksam inom AI segmentet/Automotive. Kunden har beslutat att 
investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav på säkerhet och kapacitet 
samt hög tillgänglighet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer 
kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig med hög kapacitet.

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 2 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations IT-infrastruktur som avser 
både nät och lagringsarkitektur till en befintlig kund. Kunden är verksam inom mjukva-
ruutveckling. Kunden har beslutat att investera i ny teknologi för att möta marknaden 
och verksamhetens krav på säkerhet och kapacitet samt hög tillgänglighet. Med den 
nya teknologin som CGit levererar och som bygger på nästa generations toppmoder-
na arkitektur så säkerställer CGit att kundens information alltid är säker och tillgänglig 
med hög kapacitet.

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1,6 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätverksinfrastruktur till en 
befintlig kund. Kunden, som är verksam inom den globala telekommarknaden, har 
beslutat att investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav och säkerhet 
och kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att 
informationen alltid är säker och tillgänglig.
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Väsentliga händelser efter periodens utgång
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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 Finansin-
spektionens tillsyn. Spotlight driver en handels-
plattform, 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 vår AiQu mjukvara. Satsningen är medveten 
och är en del av bolagets långsiktiga plan. 

Redovisnings- och värderingsprinciper
Rapporten har upprättats i enlighet med Årsredo-
visningslagen 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 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 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 31 mars 2022 har koncernen 32 anställda.

Viktiga datum 
Delårsrapport (Q1): 20 maj 2022

2019 20212020

23
2727

Antal anställda

Drift/Hosting 23 %

Produkt/Lösningar 66 %

Tjänst 11 %

Intäktmodell 
2022 Q1

2022

32

F Ö R  Y T T E R L I G G A R E  I N F O R M A T I O N   / 

Mattias Bergkvist  VD

E-post mattias.bergkvist@cgit.se

Telefon 031-762 02 40



1110

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 Första kvartalet Helåret

Koncernens resultaträkning 2022 2021 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 27 841 24 262 135 569 77 153

Aktiverat arbete för egen räkning 197 0 1 846 1 056

Övriga rörelseintäkter 2 152 465 1 599 2 218

Summa rörelsens intäkter 30 190 24 727 139 014 80 427

Rörelsens kostnader

Handelsvaror & inköpta tjänster –18 351 –15 181 –98 529 –46 226

Övriga externa kostnader –2 400 –2 721 –11 711 –9 064

Personalkostnader –6 774 –5 620 –23 515 –18 664

Övriga rörelsekostnader –36 –72 –335 –843

Summa rörelsens kostnader före 
avskrivningar –27 561 –23 594 –134 090 –74 797

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 629 1 133 4 924 5 630

Avskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar

–908 –816 –3 387 –2 753

Rörelseresultat (EBIT) 1721 317 1537 2877

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och  
liknande resultatposter –55 –44 –214 –150

Periodens resultat före skatt 1 666 273 1 323 2 727

Periodens skattekostnad –370 –84 –323 –621

Periodens resultat efter skatt 1 296 189 1 000 2 106

Resultat per aktie efter skatt 0,82 0,12 0,63 1,34

Resultat hänförligt till Moderföretagets 
aktieägare 1 360 189 921 2 106

Resultat hänförligt till innehav utan  
bestämmande inflytande -64 0 79 0

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

Koncernens balansräkning

Tillgångar 2022 Q1 2021 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 651 5 920

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 392 453

Inventarier, verktyg och installationer 10 821 9 545

Summa anläggningstillgångar 17 864 15 918

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Färdiga varor och handelsvaror 12 12

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 338 8 969

Övriga fordringar 84 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 87 7 035

Kassa och bank 2 198 3 274

Kassa och bank 14 771 5 868

Summa omsättningstillgångar 31 490 25 158

Summa tillgångar 49 354 41 076

Alla belopp i Tkr 
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Eget kapital och skulder 2022 Q1 2021

Eget kapital

Aktiekapital 788 788

Övrigt tillskjutet kapital 5 460 5 460

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 8 447 7 087

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 14 695 13 335

Innehav utan bestämmande inflytande 27 91

Summa eget kapital 14 722 13 426

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 6 065 4 892

Summa långfristiga skulder 6 065 4 892

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 867 3 695

Förskott från kunder 10 322 45

Leverantörsskulder 9 444 6 077

Aktuell skatteskuld 0 399

Övriga skulder 2 022 9 423

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 912 3 119

Summa kortfristiga skulder 28 567 22 758

Summa eget kapital och skulder 49 354 41 076

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 

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 Första kvartalet Helåret

Moderbolagets resultaträkning 2022 2021 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 840 839 3 659 3 305

Summa rörelsens intäkter 840 839 3 659 3 305

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –114 –187 –578 –585

Personalkostnader –562 –793 –3 070 –2 715

Summa rörelsens kostnader –676 –980 –3 648 –3 300

Rörelseresultat 164 –141 11 5

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande  
resultatposter 0 0 0 –0

Summa från finansiella poster 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster 164 –141 10 5

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag 0 0 0 0

Periodens skattekostnad –34 0 –4 –3

Periodens resultat 130 –141 6 2
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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 

Tillgångar 2022 Q1 2021 

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 1 790 1 790

Summa anläggningstillgångar 1 790 1 790

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 350 350

Fordringar hos koncernföretag 5 188 5 188

Övriga fordringar 14 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 96 396

Summa kortfristiga fordringar 5 648 5 934

Kassa och bank

Kassa och bank 571 41

Summa omsättningstillgångar 6 219 5 975

Summa tillgångar 8 009 7 765

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 2022 Q1 2021

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 788 788

Fritt eget kapital

Överkursfond 5 460 5 460

Balanserat resultat 904 898

Periodens resultat 130 6

Summa eget kapital 7 282 7 152

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 155 33

Aktuell skatteskuld 46 128

Övriga skulder 331 277

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 195 175

Summa kortfristiga skulder 727 613

Summa eget kapital och skulder 8 009 7 765



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 2022-05-20.

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 Mölndal 

och ingår i en koncern där det helägda 

dotterbolaget CGit sedan 2007 har 

bedrivit verksamhet inom uppbyggnad 

och utveckling av IT-infrastruktur vilket 

omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plat-

tformar datacenter, säkerhet, manage-

ment, hosting, nätverk & kommunikation 

och backup/DR. Bolaget levererar 

tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, 

IT-konsulter samt IT-produkter och har i 

dagsläget omkring 120 kunder fördelade 

över flera olika branscher. 


