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Finansiell översikt koncernen 

Finansiell översikt  
koncernen 

2022 
Andra kvartalet 

2021 
Andra kvartalet

2022  
Första  halvåret

2021   
Första Halvåret 

2021 
Helår

Nettoomsättning 23 382 29 253 51 223 53 515 135 569

Rörelseresultat före 
avskrivningar (EBITDA) 286 1 613 2 915 2 746 4 924

Rörelseresultat (EBIT) –677 758 1 044 1 075 1 537

Resultat efter skatt –599 562 697 751 1 000

Resultat per aktie 
efter skatt (SEK) –0,38 0,36 0,44 0,48 0,63

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

Alla belopp i Tkr

Kalendarium

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 minskade 5,9 MSEK till 23,4 MSEK (29,3 MSEK samma period föregående 
år). Viktigt att notera i sammanhanget är dock tagna affärer som inte är levererade pga 
komponentsbrist på 8,5 MSEK. Vår bedömning är att 7,5 MSEK av dessa kommer att 
levereras och faktureras under 2022.  

• Årliga återkommande intäkter (ARR) från den löpande verksamheten ökade med 5 
procent och uppgick till 6,5 MSEK (6,3 MSEK samma period föregående år).  

• Bruttomarginalen från den löpande verksamheten minskade till 57,2 procent (67,9 
procent), vilket är 10,7 procentenheter lägre än samma period föregående år.  

• EBITDA uppgick till 286 KSEK (1,6) vilket motsvarar en marginal på 1,2 procent (5,2).  

• Under perioden har en kostnad tagits på 137 TSEK hänfört till utveckling av vår 
mjukvarulösning kopplad till AI.  

• Kassa och bank gick under kvartalet från 3,4 MSEK till 2,5 MSEK.  
 

• Koncernens resultat per aktie för andra kvartalet 2022 uppgick till –0,38 SEK (0,36). 



CGit har hanterat dessa tre kriser på ett mycket 
bra sätt, vi har haft örat mot marken och har agerat 
snabbt och agilt när det har behövts. Redan i slutet av 
2021 konstaterade vi att vi kommer behöva förhålla 
oss till komponentsbristen under en längre tid och i 
tidigare rapporter har jag nämnt att det förmodligen 
kommer pågå till en bit in i 2023. Med det kan kanske 
bli ännu längre. Vi påbörjade en utökning av vår 
konsultorganisation i syfte att ekonomiskt kompen-
sera för försenade leverenaser avseende lösningsaf-
färerna, framför allt inom delar av lösningsaffären då 
det bara är vissa tillverkare som är drabbade!  
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Kalendarium

Vi kan också konstatera att vi har fått mer utmaningar 
med komponentsbristen än vi kunnat kompensera 
för under ett enskilt kvartal. Vi har bara i år blivit 6 
st fler anställda (33 st jämfört med 27 st under Q1), 
merparten i syfte att expandera konsultaffären. Det tar 
någon månad innan det ger full effekt på resultatet och 
konsultverksamheten är inte alls så omsättningsdri-
vande som lösningsaffärerna traditionellt är. I Q1 stod 
konsultverksamheten för 26% av det totala TB´t och i 
Q2 är konsultverksamheten 34% av det totala TB´t. 

V D  H A R  O R D E T   / 

I en föränderlig värld gäller det att kunna agera på förändringar, tänka om och anpassa sig 
efter situationen! Globaliseringen och urbaniseringen är i stor förändring, kanske den största 
i modern tid. Som företag påverkas vi på olika sätt, men att alla påverkas i någon grad och 
behöver förhålla sig till detta är i min värld ett faktum.
 
Vi har idag tre kriser som påverkat vårt företagsklimat. Pandemin, klimatet och krig i Europa.
Dessa tre kriser har sammantaget påverkat tillgången på komponenter, skapat helt nya förut-
sättningar för transporter och ökat kostnaderna på det mesta, inte minst på el–produktionen.

4

Eftersom vi inte har någon komponentsbrist på den 
direkta hårdvaran kopplat till AI/deep Learning, är jag 
inte orolig på årsbasis.  Det visar vi också genom tre 
större ordrar på 8 MSEK, 34 MSEK och 21 MSEK i 
omsättning. Dessa genomfördes efter perioden som 
rapporten avser men finns beskrivna i väsentliga 
händelser efter perioden. Affären på 34 MSEK är re-
dan levererad och fakturerad i augusti, affären på 21 
MSEK kommer levereras och faktureras i september. 
Affären på 8 MSEK kommer att faktureras under Q4. 
Jag vill betona att det inte finns någon problematik 
kring komponentsbrist kopplat till dessa affärer utan 
de kommer att levereras som vanligt till kund! Totalt 
står enbart dessa affärer för 55 MSEK i Q3!  
 
Leveransproblemen finns när det gäller helhets-
lösningar där bland annat nätverksutrustning är 
en del. Vi har dock inlett samarbete med andra 
tillverkare som inte har komponentsbrist och som 
kan leverera samma höga kvalitet som tidigare 
tillverkare. Vi har tagna lösningsaffärer på 8,5 MSEK 
som inte är levererade pga komponentsbristen 
och det är nästan 16% av vår totala omsättning 
ackumulerat 2022–06–31. Med den vetskapen vi 
har nu kring kompetensbristen och ledtiderna så 
kommer 90% av dessa affären levereras under 
2022. Med det sagt har vi takten i bolaget intakt och 
ligger i linje med uppsatta mål. Vi har gjort många 
affärer inom lösningsområdet med inriktning på nät/
säkerhet. Just här har tillverkarna störst problem 

med komponentsbrist,  men också en transport och 
förpackningsskuld sedan den stora ”lockdown” som 
skedde i Asien under pandemin.  
 
Vi har sett den här utmaningen komma och vi har 
vidtagit åtgärder för att kompensera såsom att ställa 
om till en större andel konsultinriktad försäljning 
samt avtalsförsäljning kring våra olika tjänster och 
koncept. Det har genomförts men effekten har dragit 
ut på tiden.

Mattias Bergkvist, VD

5

Drift/Hosting 23 %

Produkt/Lösningar 66 %

Tjänst 11 %

Intäktsmodell 
Total omsättning 

2022 Q2

TB  
Total omsättning 

2022 Q2

2019 20212020

23
2727

Antal anställda

2022

33

Drift/Hosting 40 %

Produkt/Lösningar 15 %

Tjänst 34 %
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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 mjukvaruut-
veckling. 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 toppmoderna 
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.

CGit har fått uppdrag att leverera ett projekt avseende kvalitetskontroll 
med hjälp av Artificiell Intelligens.
CGit/Aixia har fått i uppdrag att genomföra ett projekt avseende kvalitetskontroll med 
hjälp av Artificiell Intelligens. CGit/Aixia kommer leverera hela projektet från start till 
full produktion vilket bland annat innefattar projektledning, datainsamling, datakraft, 
mjukvaror, utveckling och säkerhet. 

Kunden, som är verksam inom den cirkulära ekonomin och finns i hela norden, 
planerar att tillsammans med AIXIA införa AI i en pilotanläggning i Sverige.
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Väsentliga händelser Q2 2022

2022/04/28

2022/05/04

2022/05/06

2022/05/11

2022/05/31

2022/07/01

2022/07/07

2022/07/14

2022/08/19

CGit tar ny order med ny kund, värde 1 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 en större efterfrågan och verksamhet-
ens krav, säkerhetsbehov och kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar 
säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig.

CGit tar ny stororder med befintlig kund, värde 34 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera en ny AI/Deep Learning–plattform till en av sina 
befintliga kunder. Kunden är verksam inom Automotive och arbetar med lösningar för 
autonom körning. Kundens unika, skalbara, öppna plattform är designad för att stödja 
förarens acceptans, användning och tillförlitlighet. Med den nya AI–plattformen som 
CGit levererar säkerställer kunden fortsatt utveckling av sin lösning och att kapacite-
ten är säkrad för att möta marknadens behov.

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 8,4 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera en ny data management lösning till en av sina 
befintliga kunder. Lösningen bygger på den allra senaste tekniken inom datalagring 
kopplat till AI–Deep Learning plattformar. Kunden är verksam inom Automotive 
och arbetar med mjukvarulösningar för självkörande fordon. Ordern bygger på en 
utvärderingsprocess där kunden, under 60 dagar, får möjlighet att säkerställa att 
teknologin svarar upp till förväntningar och möter de uppsatta mål som kunden har 
som krav. I framtagandet av lösning så har andra lösningar diskuterats men CGit 
tillsammans med kunden har genom noga validering landat i denna lösning. Kunden 
har, i samråd med CGit, rätt att byta lösning. 

CGit tar ny order med ny kund, värde 21 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera en ny AI/Deep Learning-plattform till en av sina 
befintliga kunder. Kunden är verksam inom Automotive och arbetar med lösningar för 
autonom körning. Kundens unika, skalbara, öppna plattform är designad för att stödja 
förarens acceptans, användning och tillförlitlighet. 
 
Med den nya AI-plattformen som CGit levererar säkerställer kunden ytterligare en 
fortsatt utveckling av sin lösning och att kapaciteten är säkrad för att möta markna-
dens ständigt ökade behov
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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 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 på helårsbasis även om enstaka 
kvartal kan avvika med negativa kassaflöden. 
Ett positivt kassaflöde från den löpande verk-
samheten möjliggör fortsatta tillväxtskapande 
investeringar inom området Deep Learning 
och AI–infrastruktur samt DevOps kompetens. 
Satsningen är en del av bolagets långsiktiga plan 
där den operativa verksamheten skall finansiera 
utvecklingen av vår AiQu mjukvara.

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 30 juni 2022 har koncernen 33 anställda.

Viktiga datum 
Delårsrapport (Q3): 28 oktober 2022

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
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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 Andra kvartalet Första halvåret Helåret

Koncernens resultaträkning 2022 2021 2021 2020 2021

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 23 382 29 253 51 223 53 515 135 569

Aktiverat arbete för egen räkning 137 231 334 231 1 846

Övriga rörelseintäkter 546 1 635 2 698 2 100 1 599

Summa rörelsens intäkter 24 065 31 119 54 255 55 846 139 014

Rörelsens kostnader

Handelsvaror & inköpta tjänster –13 450 –20 015 –31 801 –35 196 –98 529

Övriga externa kostnader –3 279 –3 709 –5 679 –6 430 –11 711

Personalkostnader –7 009 –5 653 –13 783 –11 273 –23 515

Övriga rörelsekostnader –41 –129 –77 –201 –335

Summa rörelsens kostnader före 
avskrivningar –23 779 –29 506 –51 340 –53 100 –134 090

Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) 286 1 613 2 915 2 746 4 924

Avskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar

–963 –855 –1 871 –1 671 –3 387

Rörelseresultat (EBIT) –677 758 1 044 1075 1537

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och  
liknande resultatposter –71 –57 –126 –101 –214

Periodens resultat före skatt –748 701 918 974 1 323

Periodens skattekostnad 149 –139 –221 –223 –323

Periodens resultat efter skatt –599 562 697 751 1 000

Resultat per aktie efter skatt –0,38 0,36 0,44 0,48 0,63

Resultat hänförligt till Moderföretagets 
aktieägare –587 508 773 697 921

Resultat hänförligt till innehav utan  
bestämmande inflytande –12 54 –76 54 79

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

Koncernens balansräkning

Tillgångar 2022 Q2 2021  Q2

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 566 5 920

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 330 453

Inventarier, verktyg och installationer 11 672 9 545

Summa anläggningstillgångar 18 568 15 918

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Färdiga varor och handelsvaror 24 12

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13 006 8 969

Övriga fordringar 372 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 275 7 035

Kassa och bank 3 133 3 274

Kassa och bank 2 500 5 868

Summa omsättningstillgångar 19 310 25 158

Summa tillgångar 37 878 41 076

Alla belopp i Tkr 
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Eget kapital och skulder 2022 Q2 2021 Q2

Eget kapital

Aktiekapital 788 788

Övrigt tillskjutet kapital 5 460 5 460

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 7 860 7 087

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 14 108 13 335

Innehav utan bestämmande inflytande 15 91

Summa eget kapital 14 123 13 426

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 6 946 4 892

Summa långfristiga skulder 6 946 4 892

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 850 3 695

Förskott från kunder 113 45

Leverantörsskulder 6 816 6 077

Aktuell skatteskuld 0 399

Övriga skulder 2 212 9 423

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 818 3 119

Summa kortfristiga skulder 16 809 22 758

Summa eget kapital och skulder 37 878 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

Koncernens kassaflödesanalys

Alla belopp i Tkr 

Koncernens kassaflödesanalys
2022–01–01 

2022–06–30 
2021–01–01 

2021–06–30 
2021–01–01 
2021–12–31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 1 044 1 075 1 537

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöder 1 826 1 671 3 437

Erlagd ränta –126 –101 –214

Betald inkomstskatt –992 –952 –1 274

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 1 752 1 693 3 486

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning (+) / ökning (–) av varulager/pågående arbete –12 44 44

Minskning (+) / ökning (–) av kundfordringar –4 037 1 825 1 566

Minskning (+) / ökning (–) av fordringar 6 901 456 –7 750

Minskning (–) / ökning (+) av leverantörsskulder 739 1 364 1 982

Minskning (–) / ökning (+) av kortfristiga skulder –6 444 505 7 654

Kassaflöde från den löpande verksamheten –1 101 5 887 6 982

Investeringsverksamheten

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten –758 –607 –2 885

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0 –77

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 0 –218 –728

Kassaflöde från investeringsverksamheten –758 –825 –3 690

Finansieringsverksamheten

Amortering finansiella skulder –1 509 –1 237 –2 729

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 509 –1 237 –2 729

Förändring av likvida medel –3 368 3 825 563

Likvida medel vid periodens början 5 868 5 305 5 305

Likvida medel vid periodens slut 2 500 9 130 5 868
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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 Första kvartalet Helåret Helåret

Moderbolagets resultaträkning 2022 2021 2022 2021 2021

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 840 841 1 680 1 680 3 659

Summa rörelsens intäkter 840 841 1 680 1 680 3 659

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –220 –127 –334 –314 –578

Personalkostnader –598 –798 –1 160 –1 591 –3 070

Summa rörelsens kostnader –818 –925 –1 494 –1 905 –3 648

Rörelseresultat 22 –84 186 –225 11

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande  
resultatposter –1 –1 –1 –1 –1

Summa från finansiella poster –1 –1 –1 –1 –1

Resultat efter finansiella poster 21 –85 185 –226 10

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag 0 0 0 0 0

Periodens skattekostnad –3 0 –37 0 –4

Periodens resultat 18 –85 148 –226 6

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 Q2 2021 Q2 

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 1 790 1 790

Summa anläggningstillgångar 1 790 1 790

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 350

Fordringar hos koncernföretag 5 688 5 188

Övriga fordringar 13 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 102 396

Summa kortfristiga fordringar 5 803 5 934

Kassa och bank

Kassa och bank 259 41

Summa omsättningstillgångar 6 062 5 975

Summa tillgångar 7 852 7 765
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Moderbolagets balansräkning

Alla belopp i Tkr 

Eget kapital och skulder 2022 Q2 2021 Q2

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 788 788

Fritt eget kapital

Överkursfond 5 460 5 460

Balanserat resultat 904 898

Periodens resultat 148 6

Summa eget kapital 7 300 7 152

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 60 33

Aktuell skatteskuld 61 128

Övriga skulder 237 277

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 194 175

Summa kortfristiga skulder 552 613

Summa eget kapital och skulder 7 852 7 765

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

Moderbolagets kassaflödesanalys

Alla belopp i Tkr 

Koncernens kassaflödesanalys
2022–01–01 

2022–06–30 
2021–01–01 

2021–06–30 
2021–01–01 
2021–12–31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 186 –225 11

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 0

Erlagd ränta –1 –1 –1

Betald inkomstskatt –104 –46 –33

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 81 –272 –23

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning (+) / ökning (–) av kundfordringar 350 –350 –350

Minskning (+) / ökning (–) av fordringar –219 535 245

Minskning (–) / ökning (+) av leverantörsskulder 27 –18 –12

Minskning (–) / ökning (+) av kortfristiga skulder –21 40 78

Kassaflöde från den löpande verksamheten (Operativt Kassaflöde) 218 –65 –62

Förändring av likvida medel 218 –65 –62

Likvida medel vid periodens början 41 103 103

Likvida medel vid periodens slut 259 38 41
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CGit är ett specialiserat, innovativt och 

lösningsorienterat IT-bolag med säte 

i Mölndal och ingår i en koncern som 

bedriver verksamhet inom datacenter, 

AI/Deep Learning-plattformar, säker-

het, management, hosting, nätverk och 

kommunikation. Vår inställning är att 

morgondagens utmaningar inte kan 

mötas med gårdagens teknik och ett 

samarbete med CGit alltid skall vara 

värdefullt, lönsamt och rätt i tiden. Idag är 

vi cirka 35 anställda och har omkring 120 

kunder fördelade över hela Norden inom 

ett brett spektrum av olika branscher. 

CGit grundades 2007 och vårt moder-

bolag CGit Holding AB (publ) är noterat 

på Spotlight Stockholm sedan 2018. 


