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Finansiell översikt koncernen 

Finansiell översikt 
koncernen  (TSEK)

2022 
Helår

2021
Helår

2022 
Kvartal 4 

2021 
Kvartal 4

Nettoomsättning 156 113 135 569 31 009 61 409

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 5 760 4 924 672 1 333

Rörelseresultat (EBIT) 1 972 1 537 –274 483

Resultat efter skatt 1 281 1 000 –344 337

Resultat per aktie efter skatt (SEK) 0,81 0,63 –0,22 0,21

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

Alla belopp i Tkr

• Vi fortsätter vår tillväxtresa under 2022 och håller i vår strategi att bygga vårt kunskapshus 
inom AI/Deep Learning, tillämwpad AI och avancerad IT–infrastruktur och vi gör det med 
lönsamhet! 

• Omsättningen ökar med 23,3 MSEK till 162,3 MSEK (139 MSEK samma period föregående 
år). Just nu befinner sig leveranstiderna på ca 6 månader inom de berörda områdena och 
jag bedömer att vi till H2 2023 ska vara tillbaka på tidigare nivåer kring 6 till 8 veckor från 
order till leverans. Min övertygelse är att komponentsbristen inte kommer påverka våra 
tillväxtplaner under 2023.

•  Årliga återkommande intäkter (ARR) från den löpande verksamheten ökar med 2,75% och 
uppgår till 26,2 MSEK (25,5 MSEK samma period föregående år).

•  Bruttomarginalen för den löpande verksamheten ökar med 1,95 procent och landar på 29,6 
procent (29 procent).

•  EBITDA uppgår till 5,76 MSEK (4,92 MSEK) vilket motsvarar en ökning på 14,5 procent. För 
Q4 landar EBITDA på 672 TSEK (1,3 MSEK samma period föregående år).

• CGit har ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket möjliggör fortsatta 
tillväxtskapande investeringar inom området AI–lösningar och Deep Learning samt 
tillämpad AI. Satsningen är medveten och en del av bolagets långsiktiga plan. Kassa och 
bank för 2022 är 7,1 MSEK (5,9 MSEK samma period föregående år).

• Koncernens resultat per aktie 2022 uppgår till 0,81 SEK (0,63 SEK samma period 
föregående år). För fjärde kvartalet 2022 uppgår det till –0,22 SEK (0,21 SEK).
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VD har ordet

Aixia 
Aixia, som är ett dotterbolag till CGit AB, utvecklar 
smarta verktyg och mjukvara som hjälper företag 
och organisationer att förverkliga, växa och accele-
rera sina AI–projekt. 

Aixia är från början ett joint venture mellan CGit AB 
och Asymptotic AB. 

Aixia är numera ett helägt bolag av CGit koncernen.  
Förvärvet har påverkat vårt resultat 2022 men är en 
viktig komponent i den fortsatta tillväxtresan som vi 
är mitt i. 

OTC Markets 
CGit Holding AB (publ) är i slutfasen för att bli 
godkänt för aktiehandel på OTCQX handelsplatt-
form i USA. Handel med aktien på OTCQX kommer 
att starta under Q1 2023.

OTCQX är en amerikansk handelsplattform som 
drivs av OTC Markets Group för värdepapper som 
inte är noterade på en nationell börs. Syftet med att 
ta upp handel på OTCQX är att tillgodose ett ökande 
intresse från amerikanska investerare och att öka 
tillgängligheten till den amerikanska kapitalmarkna-
den. 

Vi ser ett ökande intresse från nordamerikanska 
investerare, för CGit och inte minst för våra AI 
relaterade tjänster, koncept och lösningar och vi 

vill kunna göra det möjligt för dessa investerare att 
handla i aktien. Genom OTCQX underlättar vi för 
internationella investerare och institutioner.

AI as a Service 
Som vi kommunicerat tidigare fortsätter vår satsning 
på AI as a Service. Vi har under Q4 ökat vår fokus på 
tillämpad AI för industriföretag, vilket gett ett stort 
gensvar.

Vi arbetar idag med ett flertal kunder för att lösa 
utmaningar såsom kvalitetskontroller som fram 
till idag inte varit möjliga att lösa med traditionella 
system.

Vårt tillvägagångsätt för att förklara hur AI kan 
hjälpa företagen och hur CGit kan förverkliga 
nyttjandet av tekniken har gett ett massivt gensvar. 
Min bedömning är att marknaden har taget ett steg 
framåt i sin mognadsgrad och viljan att ta till sig och 
ta in tekniken i traditionell verksamhet blir allt mer 
utbredd.

AiQu 
AiQu är en lättanvänd orkestrerare som hjälper 
företag att utnyttja sina resurser, främst GPUer, på 
ett mer effektivt sätt. Det gör att utvecklingsarbetet 
går snabbare och därmed också blir kostnadsef-
fektivare. De verktyg som traditionellt används för 

CGit gör tillväxt med positivt resultat! Q4 avslutas på samma 
sätt som präglat hela året 2022, med komponentsbrist 
och ökade elkostnader. Vi har dock påverkats 
väldigt marginellt av övriga kriser i världen. Vi har 
bestämt oss för att ha ett mindset som innebär att 
vi inte kommer att delta i lågkonjunkturen! Vi ska 
fortsätta att växa och bygga vårt kunskapshus 
för att vara rätt rustade när konjunkturen vänder. 
Vi kan konstatera att vi växer på alla plan. Vi växer 
personellt och vi växer omsättningsmässigt och vi 
gör det med lönsamhet!

Jag ska beröra några av de satsningar vi gjort under 2022 som 
vi kommer se betydande effekt av under 2023 och framåt:

Kalendarium

Delårsrapport Q1 2023

23 maj 2023

Halvsårsrapport 2023

18 augusti 2023

Årsstämma 2023

16 maj 2022
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schemaläggning och orkestrering av CPU–baserade 
HPC–miljöer är inte längre det optimala valet för 
GPU–baserade system. Organisationer vill att deras 
mycket värdefulla investeringar i både hårdvara och 
personal ska användas på ett så effektivt sätt som 
möjligt. Därför har vi, CGit, utvecklat AiQu som är ett 
mångsidigt verktyg som hjälper till att maximera din 
organisations AI–initiativ.

AiQu är idag en färdig produkt som anpassad 
för den globala marknaden och som används  av 
ett flertal stora organisationer och i takt med den 
ökade användningen av tillämpad AI kommer AiQu 
verkligen göra skillnad.

Modern Workplace 
Sedan 2007 när bolaget startades har CGit arbetat 
med automatiserad IT–drift för såväl datacenters, 
nätverk och klienter. Även om tekniken förändrats 
sedan dess så lever konceptet fortfarande kvar 
och affärsmodellen ser ungefär likadan ut.  Det som 
däremot har förändrats är omvärlden vi lever i och 
det gör att vi satsat hårt inom området IT–drift. 

Antalet cyberattacker ökar med omkring 300% 
årligen och attackerna blir alltmer civiliserade. En 
oroväckande trend är också att allt fler av attackerna 
riktar sig mot små och medelstora företag som 
saknar, eller i bästa fall har bristfällig förståelse och/
eller kunskap kring IT–säkerhet.

Även sättet vi arbetar på har i grunden förändrats 
under de senaste åren. Arbete är inte längre en 
plats, det är någonting vi gör. Våra kunder förväntar 
sig kunna arbeta där de befinner sig med hjälp av 
den den enhet de har i handen, oavsett om det är en 
klientdator eller en smarttelefon.

Med vårt koncept hjälper vi företag, inte bara 
genom att vi erbjuder en säker och fullt managerad 
klientdrifttjänst, utan vi hjälper också våra kunder 
genom att strategiskt jobba med samverkan och 
vidareutveckling av såväl tjänsten som samarbetet i 
stort.

Resultatet har under året blivit Modern Workplace! 

Jag påstår att Modern Workplace är en av de 
säkraste tjänsterna på marknaden inom området.

Konsulter 
Under andra halvan av 2022 kunde vi konstatera att 
komponentsbristen påverkar oss genom att leveran-

ser har gått från ca 6–8 veckor till en prognos på ca 
1,5–2 år för några av de produktlösningar vi jobbar 
med. (Viktigt att betona är att den större delen av 
våra produktlösningar inte är drabbade av kompo-
nentsbrister alls). Den direkta konsekvensen av det 
innebar att vi fortsatt göra affärer men att de kommer 
levereras under nästkommande år. Vi påbörjade då 
snabbt en utökning av vår konsultkår för att kunna 
kompensera med resursrelaterade konsultuppdrag. 
Det har gett resultat även om det tagit längre tid än vi 
förväntade oss. Idag har vi en otroligt kompetent och 
väl fungerande konsultkår och även om det inte kan 
kompensera omsättningsmässigt för framskjutna 
lösningsaffärer som drabbats av komponentsbristen 
så har vi skapat ett välmående intäktsben som 
kompletterar. Vi kan också glädjas åt att kulmen 
av komponentsbristen är förbi och vi börjar se en 
återhämtning redan nu även om vi inte är tillbaka på 
normala nivåer än. 

Summerat konstaterar jag att vi fortsätter att växa 
och vi gör det med lönsamhet! Vår strategi, vårt 
tillvägagångsätt och vårt erbjudande och leverans 
står sig bra trots alla orosmoln och exceptionella 
påverkningar som omvärlden drabbats av året som 
gått. Vi går in i 2023 med en starkare och bättre 
rustad organisation för att fortsätta vår tillväxtresa 
enligt tidigare plan och även om vi har för avsikt att 
inte delta i lågkonjunkturen så ser vi även över vår 
kostnadsstruktur för att managera verksamheten 
genom 2023 för att vara rätt rustad för tillväxtresan vi 
har framför oss.

Verksamhetsbeskrivning
CGit är ett IT–bolag med säte i Göteborg 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 expert-
kunskap inom bland annat följande affärsområden; 
AI–lösningar och tjänster, Enterprise IT–infrastruktur, 
IT–drift och hosting, IT–produkter/lösningar och har i 

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

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 befint-
liga 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 gårdagens teknik och ett 
samarbete med CGit alltid skall vara värdefullt, 
lönsamt och rätt i tiden.
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Affärsidé
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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 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 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.

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.
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Väsentliga händelser 2022

2022–01–03

2022–03–01

2022–03–30

2022–04–28

2022–05–04

2022–05–11

2022–05–06

2022–07–01

2022–07–07

2022–07–14

2022–08–04

2022–08–19

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 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 order med ny 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 ny 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 befintlig kund, värde 1,1 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations lagringslösning till en befintlig 
kund. Kunden är en butikskedja som säljer tillbehör för hemelektronik, Kunden 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 med hög kapacitet.

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.
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CGit har fått förnyat förtroende från en befintlig kund till ett 
värde av 3,5 MSEK. 
Bolaget är verksamt inom juridik, ekonomi och teknik och väljer att investera i en 
hyperkonvergerad datacenterlösning som CGit designar och levererar.

CGit tar ny order med ny kund, värde 2.6 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations data managementplattform 
till en befintlig kund. Kunden, som är verksam inom mjukvarubranschen kopplad till 
programvaror för ekonomi, revision– och personaladministration, har beslutat att 
investera i ny teknologi för att möta en större efterfrågan och verksamhetens krav på 
säkerhet och ökad kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer 
kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig.

CGit tar ny order med ny kund, värde 6 MSEK.
CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations lagring för en kund inom vård 
& omsorg. Lösningen borgar för att säkra lagringsbehoven för kunden under lång tid 
och CGit är otroligt stolta och tacksamma för förtroendet. Vi ser fram emot ett nära 
samarbete med kunden under de kommande åren.

2022–11–24

2022–12–05

2022–12–23

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1,85 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 
säkra kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att 
informationen alltid är säker och tillgänglig. 

Ordern förväntas levereras under början Q2
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Väsentliga händelser efter periodens utgång
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CGit i siffror

2023–01–24

Antal AI affärer i 
spannet väsentliga 

händelser

2018 2019 20212020

1%

31%

44%

15%

46%

2022

Omsättning  
AI–affärer bland våra 

lösningsaffärer

2018 2019 20212020

30%

45%

76,1%

6%

2022

88,5%

AI affärer av totala 
omsättningen 

2018 2019 20212020

17%

26,3%

60,4%

4,4%

2022

69%

Intäktmodell 
2022

Drift/Hosting 17 %

Produkt/Lösningar 74 %

Tjänst 9 %
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2019

2021

2022

2020

105.7

139,0

162,3

78.1

Omsättning (MSEK)
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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 
AI–lösningar och Deep Learning samt DevOps 
kompetens. 

Redovisnings– och värderingsprinciper
Rapporten har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
Allmänna BFNAR 2012:1 (K3), vilket är oförändrat 
mot föregående år. För ytterligare information 
hänvisas till bolagets senast fastställda årsredo-
visning.

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 
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.

2019 2020 20222021

23
27

36

29

Antal anställda

Anställda
Per den 31 december 2022 har 
koncernen 36 anställda.

Förslag till utdelning
Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att ingen utdelning lämnas för rä-
kenskapsåret 2022–01–01 –2022–12–31

Viktiga datum 
Årsstämma: 16 maj 2023 i Mölndal 

Delårsrapport (Q1): 23 maj 2023

Årsstämma är planerad till 16 maj: 
Årsredovisning med tillhörande koncern-
redovisning kommer finnas tillgänglig 
senast tre veckor innan årsstämman 
på bolagets hemsida (www.cgit.se). 
Kallelse sker senast fyra veckor innan 
årsstämman. 

För ytterligare information
Mattias Bergkvist, VD

E–post: mattias.bergkvist@cgit.se

Telefon: 031–762 02 40
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Alla belopp i Tkr Helåret Fjärde kvartalet

Koncernens resultaträkning 2022 2021 2022 2021 

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 156 113 135 569 31 009 61 409

Aktiverat arbete för egen räkning 422 1 846 0 1 347

Övriga rörelseintäkter 5 736 1 599 2506 –830

Summa rörelsens intäkter 162 271 139 014 33 515 61 926

Rörelsens kostnader

Handelsvaror & inköpta tjänster –114 016 –98 529 –19 841 –50 424

Övriga externa kostnader –12 804 –11 711 –4 239 –3 124

Personalkostnader –29 325 –23 515 –8 763 –7 036

Övriga rörelsekostnader –366 –335 0 –9

Summa rörelsens kostnader före avskrivningar –156 511 –134 090 –32 843 –60 593

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 5 760 4 924 672 1 333

Avskrivningar av immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar –3 788 –3 387 –946 –850

Rörelseresultat (EBIT) 1972 1537 –274 483

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17 0 17 0

Räntekostnader och liknande resultatposter –261 –214 –65 –60

Periodens resultat före skatt 1 728 1 323 –322 423

Periodens skattekostnad –447 –323 –22 –86

Periodens resultat 1 281 1 000 –344 337

Resultat per aktie efter skatt 0,81 0,63 –0,22 0,21

Resultat hänförligt till Moderföretagets aktieägare 1401 921 –202 383

Resultat hänförligt till innehav utan bestämmande 
inflytande –120 79 –142 –46

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

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

Koncernens balansräkning

Koncernens Balansräkning 2022 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 175 5 920

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 207 453

Inventarier, verktyg och installationer 10 835 9 545

Summa anläggningstillgångar 17 217 15 918

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Färdiga varor och handelsvaror 111 12

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 757 8 969

Aktuell skattefordran 593 0

Övriga fordringar 291 7035

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 469 3 274

Kassa och bank 7 068 5 868

Summa omsättningstillgångar 32 289 25 158

Summa tillgångar 49 506 41 076

Alla belopp i Tkr 
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Koncernens Balansräkning 2022 2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 788 788

Övrigt tillskjutet kapital 5 460 5 460

Annat eget kapital inklusive årets resultat 8 439 7 087

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 14 687 13 335

Innehav utan bestämmande inflytande 20 91

Summa eget kapital 14 707 13 426

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 6 107 4 892

Summa långfristiga skulder 6 107 4 892

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 956 3 695

Förskott från kunder 48 45

Leverantörsskulder 18 325 6 077

Aktuell skatteskuld 0 399

Övriga skulder 3 173 9 423

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 190 3 119

Summa kortfristiga skulder 28 692 22 758

Summa eget kapital och skulder 49 506 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 2021

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 1 972 1 537

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 749 3 437

Erhållen ränta 17 0

Erlagd ränta –261 –214

Betald inkomstskatt –1 439 –1 274

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 4 038 3 486

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning (+) / ökning (–) av varulager/pågående arbete –99 44

Minskning (+) / ökning (–) av kundfordringar –12 788 1 566

Minskning (+) / ökning (–) av fordringar 7 549 –7 750

Minskning (–) / ökning (+) av leverantörsskulder 12 248 1 982

Minskning (–) / ökning (+) av kortfristiga skulder –6 176 7 654

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 772 6 982

Investeringsverksamheten

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten –479 –2 885

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 0 –77

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer –77 –728

Kassaflöde från investeringsverksamheten –556 –3 690

Finansieringsverksamheten

Amortering finansiella skulder –3 016 –2 729

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3 016 –2 729

Förändring av likvida medel 1 200 563

Likvida medel vid årets början 5 868 5 305

Likvida medel vid årets slut 7 068 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 Helåret Fjärde kvartalet

Moderbolagets Resultaträkning 2022 2021 2022 2021

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 360 3 659 840 1 139

Summa rörelsens intäkter 3 360 3 659 840 1 139

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –778 –578 –309 –143

Personalkostnader –2 505 –3 070 –640 –774

Summa rörelsens kostnader –3 283 –3 648 –949 –917

Rörelseresultat 77 11 –109 222

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter –2 –1 –1 0

Summa från finansiella poster –2 –1 –1 0

Resultat efter finansiella poster 75 10 –110 222

Periodens skattekostnad –18 –4 20 –4

Periodens resultat 57 6 –90 218

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 

Moderbolagets Balansräkning 2022 2021

TILLGÅNGAR

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 5 666 5 188

Aktuell skattefordran 142 0

Övriga fordringar 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 102 396

Summa kortfristiga fordringar 5 910 5 934

Kassa och bank

Kassa och bank 261 41

Summa omsättningstillgångar 6 171 5 975

Summa tillgångar 7 961 7 765
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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 

Moderbolagets Balansräkning 2022 2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 788 788

Fritt eget kapital

Överkursfond 5 460 5 460

Balanserat resultat 904 898

Årets resultat 57 6

Summa eget kapital 7 209 7 152

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 34 33

Aktuell skatteskuld 0 128

Övriga skulder 453 277

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 265 175

Summa kortfristiga skulder 752 613

Summa eget kapital och skulder 7 961 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 

Moderbolagets Kassaflödesanalys 2022 2021

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 77 11

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0

Erlagd ränta –1 –1

Betald inkomstskatt –288 –33

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital –212 –23

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

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

Minskning (+) / ökning (–) av fordringar –184 245

Minskning (–) / ökning (+) av leverantörsskulder 1 –12

Minskning (–) / ökning (+) av kortfristiga skulder 265 78

Kassaflöde från den löpande verksamheten 220 –62

Förändring av likvida medel 220 –62

Likvida medel vid årets början 41 103

Likvida medel vid årets slut 261 41



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 3:e februari 2023.

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 Göte-

borg. Bolaget grundades 2007 och 

ingår i en koncern med det helägda 

dotterbolaget CGit AB. Bolaget fokuser-

ar 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 40 anställda och marknaden 

CGit verkar på är Global.


