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Finansiell översikt koncernen

Finansiell översikt, 
koncernen

2022 
Tredje 

Kvartalet

2021 
Tredje 

Kvartalet

2022  
Tre första  
kvartalen

2021   
Tre första  
kvartalen

2021 
Helår

Nettoomsättning 73 881 20 645 125 104 74 160 135 569

Rörelseresultat före 
avskrivningar (EBITDA) 2 173 845 5 088 3 591 4 924

Rörelseresultat (EBIT) 1 202 –21 2 246 1 054 1 537

Resultat efter skatt 928 –88  1 625 663 1 000

Resultat per aktie efter 
skatt (SEK) 0,59 –0,06 1,03 0,42 0,63

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

(Tkr)

Kalendarium

Delårsrapport Q4 2022 
3 februari 2023

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 expert-
kunskap 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.

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

• Intäkterna ökar med 53,2 MSEK till 73,9 MSEK (20,7 MSEK samma period föregående 
år).  I föregående rapport (Q2) betonades att det fanns betydande affärer som är tagna 
men pga komponentsbrist sker inte leverans och fakturering förrän andra halvåret 2022 
och första halvåret 2023. Q3 visar på en leverans enligt förväntningen för kvartalet men 
det konstateras fortsatt att komponentbristen kvarstår och är lika problematisk som 
föregående kvartal vilket bedöms att pågå även under 2023.  

• Årliga återkommande intäkter (ARR) från den löpande verksamheten är linjärt med 
föregående år och uppgår till 6,5 MSEK (6,5 MSEK samma period föregående år). 

• Bruttomarginalen för den löpande verksamheten landar på 15,6 procent (37,5 procent)

• EBITDA uppgår till 2,2 MSEK (0,85 MSEK) vilket motsvarar en marginal på 2,9 procent (4,1). 

• Under perioden har en kostnad tagits på 88 TSEK hänfört till utveckling av vår 
mjukvarulösning kopplad till AI. 

• Kassa och bank gick under kvartalet från 2,5 MSEK till 1,5 MSEK. Orsaken är allt större och 
större affärer och kassa/bank påverkas beroende på var vi befinner oss i enskilda affärer vid 
kvartalsbryt. Bedömningen  är att CGit´s tillväxt ger på sikt positivt effekt på vårt kassaflöde, 
men då kundfordringar har vuxit mycket under Q3 så blir den kortsiktiga effekten negativ.

• Koncernens resultat per aktie, tredje kvartalet 2022 uppgår till 0,59 SEK (–0,06).

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



Jag konstaterar också att CGit står sig bra rustade 
mot den oroliga omvärld vi just nu befinner oss i. Det 
gör vi genom att ha flera intäktsben som kompense-
rar för varandra i en turbulent vardag. Vår målmed-
vetna ökning av tjänsteintäkter ger effekt både direkt 
genom konsultintäkter men genererar också fler 
avtalsaffärer och lösningsaffärer då våra erfarna och 
merkantila konsulter blir naturliga rådgivare till våra 
kunder som ibland kan känna sig villrådiga när det 
händer så otroligt mycket på marknaden som det gör 
just nu. Det är en startsträcka när vi tar ombord nya 
konsulter, trots det ser vi enbart på tjänsteintäkter 
en ökning av TB på 175% jämfört med samma period 
föregående år. 

Digitaliseringen inom svenskt och nordiskt näringsliv 
börjar ta fart på riktigt och mognadsgraden och 
medvetenheten ökar hela tiden. Bolag börjar inse 
att det kan vara komponenten som avgör bolagens 
överlevnad eller åtminstone bibehålla marknadsan-
delar eller säkerställa sin konkurrenskraft! Samtidigt 
är fokus på cybersäkerhet större än på länge delvis 
p.g.a omvärldsläget. Digitaliseringen handlar om 
block chain, big data hantering, edge computing, 
digitala tvillingar kopplat till industri 4.0 och så 
självklart AI. (Artificiell Intelligens). 

Att i det läget vara en av dem ledande på marknaden 
kring AI, AI as a Service och AI–infrastrukturella 
lösningar skapar mycket bra förutsättningar för oss.  

Tillsammans med våra kunder har vi under Q3 gjort flera stora AI–infrastrukturaffärer 
med lönsamhet. Detta ger oss extremt fin tillväxt och har ökat våra marknadsandelar och 
förbättrat vår marknadsposition inom AI. Vi befäster därmed än mer vår position som den 
ledande aktören inom AI–infrastrukturer och tillhörande tjänster i Norden. Det skapar också 
mycket goda förutsättningar för oss att utveckla våra andra AI lösningar och AI as a Service.

4

Som jag har informerat tidigare så har CGit arbetat 
med AI, AI Infrastruktur sedan 2017. 
 
Vi har varit med och satt standarden för arkitekturen 
kring dessa lösningar som benämns AIRI (Artificiell 
Intelligens Ready Intrastructure). Under de här 
åren har vi ansvarat för att designa, implementera, 
leverera och supportera många av Nordens största 
AI–installationer. Det har genererat både bred 
och djup kompetens inom området men också 
erfarenhet och ett brett ”know how” om svenskt och 
nordiskt näringsliv och hur digitalisering kan skapa 
nya förutsättningar för deras verksamhet och dess 
framtid.

Vi har idag dessutom vår egenutvecklade produkt för 
AI, AiQu, en orkestrerare för AI workflows. Parallellt 
med utvecklingen av AiQu har vi byggt upp en djup 
och bred kompetens kring konsultation inom AI 
området och dessutom skapat tillämpbara koncept 
för AI as a Service. 
 
Med detta batteri av komponenter vill vi göra förde-
larna med AI tillgängligt för alla bolag. Den vanligaste 
tillämpningen där CGit idag bidrar med sin kunskap 
inom AI hos olika bolag eller organisationer är genom 
arbetet kring språkhantering, data/information 
hantering och/eller bild och video hantering som ofta 
benämns ”vision”. Inom industrin är det vanligaste 
användnings– och tillämpningsområdena av AI inom 
kvalitetskontroller, olika modeller kring säkerhet 
och modeller som förebyggande underhåll. Med 
ny teknik skapar vi nya mätpunkter i företagets 
processer och därigenom skapar vi helt nya värden 
och möjligheter. Med hjälp av ”vision” kan vi skapa 
ny data som ett komplement till befintlig data och 
därigenom kategorisera/hitta avvikelser på ett helt 
nytt sätt. På så sätt bidrar CGit till att utveckla bolag in 
i Industri 4.0. 
 
AI Vision fungerar i alla de tillämpningar där en männ-
iska med processkunskap använder ögonen för att 
visuellt kontrollera, bedöma och besluta om åtgärd. 
Därmed blir användningsområdena otroligt många.  
CGit vill genom att förstå sina kunders verksamheter 
och genom det lära ut samt påvisa värdet med ny 
teknologi genom praktiska tillämpningar av en AI 
modell bidra till den fortsatta utvecklingen med hjälp 
av AI.  

Jag har beskrivet delar av vår AI resa inom CGit. 
Genom att använda CGits befintliga infrastruktur och 
processer kan vi erbjuda företag en kostnadseffektiv 
produktion av AI. Där sker all databearbetning på 
CGit ägda system vilket gör att all data som hanteras 
alltid finns i Sverige. Genom vår programvara AiQu 
hanteras kundens data alltid helt separerat från andra 
företags data. Till det kan vi hantera övervakning av 
system för att säkerställa produktion. Summerat kan 
vi säga att CGit kan leverera från A till Ö. 
 
Med dessa förutsättningar inom AI området, en utö-
kad konsultkår med ytterligare 25% under Q3, samt 
en väletablerad verksamhet kring Managed Services 
(drift, support och hosting av avancerad IT–infra-
struktur) ser jag fram emot att fortsätta att bygga vårt 
kunskapshus. Våra kunders insikt i paradigmskiftet 
kring Industri 4.0 gör att vi kan leverera enligt vår plan 
och ser en fortsatt tillväxt de närmaste åren. 

Mattias Bergkvist, VD CGit

5

”Kraftig tillväxt 
med lönsamhet!”
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VD har ordet
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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 utveck-
ling av sin lösning och att kapaciteten 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 utvärde-
ringsprocess 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. 

I och med den nya ordern som CGit levererar säkerställer kunden fortsatt utveckling av 
sin AI/Deep Learning plattform.

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.

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.

2022/07/01

2022/07/07

2022/07/14

2022/08/04

2022/08/19

2022/10/05 CGit levererar MLOps–mjukvaran AiQu till stor aktör inom, bland annat, 
forskning och innovation.
Med AiQu kommer aktören öka nyttjandegraden och effektiviteten av sina GPU–re-
surser – oavsett om dessa finns i det publika molnet, i egna datacenter eller på lokala 
klienter. Viktiga anledningar till att man valt AiQu är bland annat mjukvarans enkelhet, 
de låga kraven på bakomliggande infrastruktur och att utvecklingen av mjukvaran sker 
i Sverige. 
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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´s tillväxt ger på sikt positivt effekt på vårt 
kassaflöde, men då kundfordringar har vuxit 
mycket under Q3 så blir den kortsiktiga effekten 
negativ.

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 september 2022 har koncernen 36 
anställda.

Viktiga datum
Bokslutskommuniké  (Q4): 3 februari 2023

Grundare Christian Gustavsson

Drift/Hosting 9 %

Produkt/lösningar 88 %

Tjänst 3 %

Total omsättning 
2022 Q3

Total TB 
2022 Q3

42 %

41 %

17 %

Drift/Hosting

Produkt/lösningar

Tjänst
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Alla belopp i Tkr Tredje 
kvartalet

Tre första 
kvartalen

Helåret

Koncernens Resultaträkning 2022 2021 2021 2020 2021

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 73 881 20 645 125 104 74 160 135 569

Aktiverat arbete för egen räkning 88 268 422 499 1 846

Övriga rörelseintäkter 532 329 3 230 2 429 1 599

Summa rörelsens intäkter 74 501 21 242 128 756 77 088 139 014

Rörelsens kostnader   

Handelsvaror & inköpta tjänster –62 374 –12 909 –94 175 –48 105 –98 529

Övriga externa kostnader –2 886 –2 157 –8 565 –8 587 –11 711

Personalkostnader –6 779 –5 206 –20 562 –16 479 –23 515

Övriga rörelsekostnader –289 –125 –366 –326 –335

Summa rörelsens kostnader före 
avskrivningar –72 328 –20 397 –123 668 –73 497 –134 090

Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) 2 173 845 5 088 3 591 4 924

Avskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar

–971 –866 –2 842 –2 537 –3 387

Rörelseresultat (EBIT) 1 202 –21 2 246 1 054 1 537

Resultat från finansiella poster   

Räntekostnader och liknande 
resultatposter –70 –53 –196 –154 –214

Periodens resultat före skatt 1 132 –74 2 050 900 1 323

Periodens skattekostnad –204 –14 –425 –237 –323

Periodens resultat 928 –88 1 625 663 1 000

Resultat per aktie efter skatt 0,59 –0,06 1,03 0,42 0,63

Resultat hänförligt till Moderföretag-
ets aktieägare 830 –159 1603 538 921

Resultat hänförligt till innehav utan 
bestämmande inflytande) 98 71 22 125 79

Koncernens Balansräkning 2022 Q3 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 598 5 920

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 269 453

Inventarier, verktyg och installationer 11 657 9 545

Summa anläggningstillgångar 18 524 15 918

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Färdiga varor och handelsvaror 41 12

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 40 716 8 969

Aktuell skattefordran 294 0

Övriga fordringar 99 7 035

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 273 3 274

Kassa och bank 1 451 5 868

Summa omsättningstillgångar 44 874 25 158

Summa tillgångar 63 398 41 076

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

Koncernens balansräkning
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Koncernens Balansräkning 2022 Q3 2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 788 788

Övrigt tillskjutet kapital 5 460 5 460

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 8 690 7 087

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 14 938 13 335

Innehav utan bestämmande inflytande 113 91

Summa eget kapital 15 051 13 426

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 6 675 4 892

Summa långfristiga skulder 6 675 4 892

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 4 213 3 695

Förskott från kunder 117 45

Leverantörsskulder 32 280 6 077

Aktuell skatteskuld 0 399

Övriga skulder 2 351 9 423

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 711 3 119

Summa kortfristiga skulder 41 672 22 758

Summa eget kapital och skulder 63 398 41 076

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 balansräkning

Powered by 
Sweden
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Alla belopp i Tkr Tredje 
kvartalet

Tre första 
kvartalen

  Helåret

Moderbolagets Resultaträkning 2022 2021 2022 2021 2021

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 840 840 2 520 2 520 3 659

Summa rörelsens intäkter 840 840 2 520 2 520 3 659

  

Rörelsens kostnader   

Övriga externa kostnader –135 –121 –469 –435 –578

Personalkostnader –705 –705 –1 865 –2 296 –3 070

Summa rörelsens kostnader –840 –826 –2 334 –2 731 –3 648

  

Rörelseresultat 0 14 186 –211 11

  

Resultat från finansiella poster   

Räntekostnader och liknande resul-
tatposter 0 0 –1 –1 –1

Summa från finansiella poster 0 0 –1 –1 –1

  

Resultat efter finansiella poster 0 14 185 –212 10

  

Bokslutsdispositioner   

Erhållna koncernbidrag 0 0 0 0 0

Periodens skattekostnad –1 0 –38 0 –4

Periodens resultat –1 14 147 –212 6

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

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets Balansräkning 2022 Q3 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

Övriga fordringar 13 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 102 396

Summa kortfristiga fordringar 5 781 5 934

Kassa och bank

Kassa och bank 392 41

Summa omsättningstillgångar 6 173 5 975

Summa tillgångar 7 963 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
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Moderbolagets Balansräkning 2022 Q3 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

Periodens resultat 147 6

Summa eget kapital 7 299 7 152

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 134 33

Aktuell skatteskuld 83 128

Övriga skulder 257 277

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 190 175

Summa kortfristiga skulder 664 613

Summa eget kapital och skulder 7 963 7 765

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 balansräkning

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 2022–10–28.

C G I T   / 

CGit är ett IT–konsultbolag med säte i 

Mölndal som ingår i en koncern. Bolaget 

fokuserar på avancerade Datacenter-

lösningar, bland annat specialiserade 

lösningar och konsulttjänster rörande 

utveckling och produktion inom Artifi-

ciell Intelligens (AI). CGit har i dagsläget 

omkring 220 kunder fördelade över flera 

olika branscher, varav hos 80 kunder är 

Bolaget en helhetspartner i sin leverans 

av IT–stöd.

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


