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Goobit Group

1 MAJ – 31 JULI 2021

Intensivt arbete för expansion

Kvartalet 1 maj–31 juli 2021 – SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR

Under första kvartalet av Goobits räkenskapsår 2021/2022 bedrevs ett intensivt arbete med 
att påbörja vår europeiska expansion. Vi introducerade Goobit på Nasdaq First North Growth 
Market. Vi lanserade kort som betaltjänst och säkrade kompletterande betalningslösningar 
med Tink. Vi har inlett dialoger om uppköp och sammanslagningar med kryptobolag i Norden. 
Samtidigt präglades kvartalet av den kraftiga prisrekylen för bitcoin och andra kryptovalutor 
samt en prispress på växlingstjänster i en tilltagande konkurrens om kortsiktiga marknads
andelar. Vidare belastas resultatet av kostnader till följd av listning på Nasdaq First North 
Growth Market och beslutade satsningar på vår europeiska expansion. 

Pär Helgosson – VD Goobit Group AB 

     Omsättningen ökade med 56 procent till 122,8 MSEK 
(78,9).

     Rörelseresultatet uppgick till –4,3 MSEK (0,2).  
Resultatet har belastats med 3,2 MSEK i kostnader 
kopplade till noteringen och att förbereda bolaget 
inför en geografisk expansion.

     Resultat efter finansiella poster uppgick till –4,4 MSEK 
(0,2).

     Resultat efter skatt per aktie före utspädning upp-
går till –0,033 SEK (0,002). Resultat efter skatt per 
aktie efter utspädning uppgår till –0,032 SEK (0,002).

     Posten immateriella anläggningstillgångar inklu-
derar kryptovalutor med ett bokfört värde på 
13,6 MSEK (0,0).

     Goobit Group listades på Nasdaq First North 
Growth Market den 5 maj 2021 under kortnamnet 
BTCX och med ISIN-kod SE0015837752.

     Goobit Group säkrade kompletterande betalnings-
lösningar dels genom ett avtal med Tink med 
planerad lansering under året, dels genom att från 
den 7 juli möjliggöra betalning med kort.

     Goobit tecknade samarbetsavtal om grön krypto-
valuta med Xpecunia. Avtalet innebär att Goobit 
får exklusiv rätt att i Norden sälja den kryptovaluta 
som Xpecunia Nordic utvinner med hjälp av grön 
energi.

Händelser efter perioden
     Erika Eliasson valdes in i Goobit Groups styrelse  

och Christian Ander valdes till styrelsens ord förande 
efter beslut vid en extra bolagsstämma den 
9 augusti 2021.

     Extra bolagsstämman den 9 augusti fattade beslut 
om införandet av långsiktiga incitamentsprogram 
för styrelseledamöter och ledning.
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Intensivt arbete
för expansion

Stort intresse för strukturaffärer
Goobit tog under kvartalet viktiga steg i arbetet med 
att realisera vår expansionsplan. Bolaget listades på 
Nasdaq First North Growth Market och kunde därmed 
inleda en resa som kommer präglas av både orga-
nisk och förvärvad tillväxt. 

Vi har pågående dialoger med sex potentiella upp-
köpskandidater. Vi har engagerat några av de bästa 
rådgivarna på marknaden för att effektivt kunna 
utvärdera och driva en förvärvsagenda. Bolaget har 
tillsammans med Boston Consulting Group kartlagt 
och analyserat den europeiska marknaden. Detta 
arbete kommer göra det möjligt för Goobit att växa 
affären på ett effektivt sätt och skala upp verksam-
heten internationellt. Vi håller ett högt tempo och 
kommer under innevarande kvartal att ha en kvalifi-
cerad short-list av kandidater, utöver de bolag som 
vi själva redan har etablerat kontakt med.

56 % tillväxt trots marknadsturbulens
Tillväxten i handelsplattformen BT.CX minskade under 
kvartalet till följd av turbulensen på marknaden 
för kryptovalutor men vi hade trots det 56 % högre 
intäkter jämfört med motsvarande kvartal förra året. 
Ett tecken på marknadens ökande mognad är att vi 
mötte ökad konkurrens med en prispress i vissa seg-
ment med marginaler som vi bedömer som ohållbara 
i dagens fragmenterade marknad. Trots det ser vi en 
imponerande stabilitet i vår egen kundaffär där vi ser 
vårt inarbetade förtroende med en hög säkerhetsnivå 
och väl fungerande support som viktiga bidragande 
styrkor som gör att kunderna fortsätter att vända 

sig till oss för att göra sina affärer genom BT.CX. Vår 
långsiktiga tillväxtstrategi syftar till att skapa skal-
fördelar i verksamheten genom att expandera ut i 
Europa.

Vi ökar takten och bygger bolaget för expansion
Efter börsintroduktionen i maj har vi ökat takten i att 
bygga bolaget för expansion. Vi har arbetat vidare 
med att vidareutveckla och förbättra vårt erbju-
dande, våra tjänster och våra compliance-rutiner. 
Under kvartalet säkrade vi möjligheten att erbjuda 
kompletterande betalningslösningar genom ett 
avtal med den internationellt etablerade betal-
ningstjänsten Tink. Från och med juli har vi också 
kunnat erbjuda möjlighet till kortbetalning. Som ett 
led i detta utvecklingsarbete har vi integrerat en 
plattformsbaserad lösning från betalteknikbolaget 
QuickPay. Tillsammans möjliggör dessa åtgärder 
fler betallösningar, bättre tillgänglighet för kunderna 
samtidigt som de ger stöd för kommande expansion. 
De gör oss också mindre beroende av en enskild, 
lokal bankaktör.

Som ett led i vår expansionsplan har vi fortsatt 
att investera i vår interna systemutveckling, bland 
annat för att skapa robusta, säkra och skalbara 
compliance-rutiner. Vi har stärkt våra processer för 
kundkännedom med lösningar från data- och block-
kedjeanalysbolaget Elliptic Enterprises Limited och 
infört nya lösningar för kundidentifiering. Vi har också 
ökat automatiseringen i kund- och orderhantering. 
Om och när hårdare regleringar införs kommer vi att 
vara väl förberedda.

VD HAR ORDET

Under första kvartalet av Goobits räkenskapsår 2021/2022 bedrevs ett intensivt arbete med 
att påbörja vår europeiska expansion. Vi introducerade Goobit på Nasdaq First North Growth 
Market. Vi lanserade kort som betaltjänst och säkrade kompletterande betalningslösningar 
med Tink. Vi har inlett dialoger om uppköp och sammanslagningar med kryptobolag i Norden. 
Samtidigt präglades kvartalet av den kraftiga prisrekylen för bitcoin och andra kryptovalutor 
samt en prispress på växlingstjänster i en tilltagande konkurrens om kortsiktiga marknads
andelar. Vidare belastas resultatet av kostnader till följd av listning på Nasdaq First North 
Growth Market och beslutade satsningar på vår europeiska expansion. 
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Intensivt utvecklingsarbete
Vi har också bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete 
för att lansera ny funktionalitet, såväl på den befint-
liga BT.CX-plattformen som för mobila tillämpningar. 
Den kommande tiden planerar vi att presentera en 
hel del nyheter på det här området som kommer att 
höja tillgängligheten och kundupplevelsen, bredda 
vårt erbjudande och förstärka vår konkurrenskraft. 
Som ett led i förberedelsearbetet till bolagets inter-
nationella expansion utreder vi förutsättningarna att 
erbjuda en token till användare. 

Vi är inte oroade över den turbulens som vi har sett 
på den globala marknaden för kryptovalutor. Det 
är uttryck för en naturlig osäkerhet när en disruptiv 
teknologi och nytt finansiellt ekosystem utvecklas 
och mognar. Debatten har bland annat kretsat 
kring behovet av reglering, restriktioner som påförts 
av den kinesiska staten och kring kryptovalutornas 
miljö påverkan. Som ett led i att bli än mer relevanta 
för kunderna vill vi vara pådrivande för att driva 
krypto branschen i en klimatsmart riktning. Under 
kvartalet tecknade Goobit ett samarbetsavtal om 
grön krypto valuta med Xpecunia som ger oss exklu-
siv rätt att i Norden sälja kryptovaluta som utvinns 
med hjälp av grön energi.

Vi håller ett högt tempo i arbetet med vår långsiktiga 
tillväxtstrategi. Som det nordiska kryptobolag med 
längst track-record i branschen är vi en relevant 
och intressant motpart för många aktörer, och vi 
ser goda möjligheter att vara en pådrivande kraft i 
branschens fortsatta mognad. Vi fortsätter att se ett 
ökat kundinflöde och antalet transaktioner fortsätter 
att växa. Även om vi lär få se en volatil prisutveckling 
för kryptovalutor även framgent är vi övertygade om 
att branschen kommer att fortsätta att spela en allt 
viktigare roll i det finansiella ekosystemet.

Stockholm, 30 september 2021

Pär Helgosson 
VD Goobit Group AB 
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Marknad
Efter en längre period av kraftig och relativt obruten 
uppgång var utvecklingen för kryptovalutor mycket 
volatil under perioden 1 maj-31 juli 2021. Bitcoin 
handlades som högst till 58 954 USD och som lägst 
29 790 USD för att betalas i 42 137 USD vid kvartalets 
utgång. Utvecklingen var likartad för övriga större 
kryptovalutor. 

Bland större händelser som påverkat marknaden var 
Kinas beslut att helt stänga ned mining-verksamhet 
i landet vilket fick allvarliga konsekvenser för block-
kedjans beräkningskraft, den så kallade hash raten, 
som sjönk kraftigt. El Salvadors kongress röstade 
igenom förslaget att bli världens första land att 
acceptera bitcoin som ett officiellt betalningsmedel. 
Detta innebär att samtliga företag och butiker bör 
acceptera bitcoin som betalningsmedel för pro-
dukter och tjänster. Vi fortsätter även att se stora 
institutionella inflöden i både bitcoin och ether och 
att allt fler aktörer börjar acceptera kryptovalutor 
som betalningsmedel. Efter kvartalet tillkännagav 
kryptovalutaplattformen Coinbase att man avser 
att investera 500 MUSD i kryptovaluta. Efter kvartalet 
meddelade även den amerikanska biokedjan AMC 
Entertainment att den kommer börja ta emot bitcoin 
som betalning. Paypal har sedan tidigare tillkän-
nagivit att man är på väg att lansera en tjänst för 
kryptohandel i Storbritannien. Efter kvartalets utgång 
röstade även senaten i USA igenom ett förslag som 
innebär att kryptomäklare behöver rapportera in 
transaktioner som överstiger 10 000 USD till ameri-
kanska skatteverket. Förslaget behöver dock även 
godkännas av den andra kammaren, representant-
huset.

Under den korta period som industrin har existerat 
har den snabbt blivit väl etablerad. Antalet trans-
aktioner per dag ökar, det estimerade transak-
tionsvärdet ökar och egentligen alla parametrar för 
kryptovalutor som industri pekar uppåt. Exemplen 
ovan visar dels att intresset för kryptotillgångar ökar 
och dels att marknaden blir reglerad i ökad utsträck-
ning. Goobits uppfattning är att denna utveckling är 
positiv för kryptoindustrin eftersom legitimiteten för 
kryptotillgångar som både investering och betal-
ningsmedel ökar. Kryptoindustrin fortsätter att förena 
en långsiktig, varaktig transformation med mycket 
hög innovationstakt. Bland innovationer värda att 
nämna är bitcoins lightning network, ett betalnings-
nätverk ovanpå bitcoins blockkedja där betalningar 
skickas direkt mellan två parter utan att varje enskild 
transaktion behöver sparas i blockkedjan.

Detta är en utveckling som ligger helt i linje med 
BT.CX långsiktiga vision och strategi. Ett utmärkt 
exempel som bygger på det är “Tips”, Twitters nya 
betaltjänst som nu möjliggör att betala och ge dricks 
med kryptovalutor. Vi har även sett ett decentra-
liserat finansiellt nätverk växa fram på ethereums 
blockkedja och följer utvecklingen nära.

Koncernens omsättning
Omsättning för perioden uppgick till 122,8 MSEK (78,9), 
och har påverkats av ökat kundinflöde och fler trans-
aktioner. 

Koncernens rörelseresultat
Rörelseresultat för perioden uppgick till –4,3 MSEK 
(0,2). Det lägre resultatet beror framförallt på kost-
nader om cirka 3,2 MSEK kopplade till noteringen på 
Nasdaq First North Growth Market och expansion av 
verksamheten.

Finansiell ställning och likviditet
Balansomslutning för koncernen per den 31 juli 2021
uppgick till 57,1 MSEK (31,7). Likvida medel vid perio-
dens slut uppgick till 17,9 MSEK (3,0).

Personal
Goobit hade i genomsnitt 11 (17) heltidsanställda 
under perioden.

Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat för första kvartalet 
uppgick till –5,4 MSEK (–0,5). Resultat efter finansiella 
poster uppgick till –5,4 MSEK (–0,5). Moderbolagets 
eget kapital uppgick vid periodens slut till 47,2 MSEK 
(13,6) och soliditeten uppgick till 69,0 procent. I övrigt 
gäller rapportens kommentarer om koncernens 
utveckling även moderbolagets.

Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB är Bolagets Certified 
Adviser. Kontakt: 08-684 211 10, adviser@eminova.se

Aktien
Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth 
Market under kortnamnet BTCX och med ISIN-kod 
SE0015837752. Första dag för handel var den 5 maj 
2021.

Kommentarer om perioden
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Ägarstruktur
Tabellen nedan visar Bolagets största ägare enligt
aktiebok och förvaltarförteckning per den 30 juni 2021
och därefter kända förändringar.

Teckningsoptioner
Bolaget har i december 2019 genomfört en rik-
tad nyemission av 5 625 teckningsoptioner. Enligt 
omräkning efter sedvanliga omräkningsvillkor för 
teckningsoptionerna ger 1 teckningsoption rätt att 
teckna 1 253 nya aktier i Bolaget för en teckningskurs 
om 1,408 SEK. Totalt kan 7 048 125 nya aktier tecknas 
med stöd av teckningsoptionerna och aktiekapitalet 
ökas med 70 481,25 SEK. Utnyttjandetiden för teck-
ningsoptionerna löper mellan 2021-07-01 och 2021-
12-31. Bolaget har uppgett att det därutöver inte finns 
några utestående konvertibler, teckningsrätter, teck-
ningsoptioner eller optionsavtal avseende aktier eller 
liknande som ger rätt att förvärva aktier i Bolaget. 

Bolaget har per dagen för Q1 2021/2022-rapporten 
nedanstående teckningsoptioner.

Program 2019:1
Aktieökning 7 048 125
Aktiekapitalökning 70 481,25
Sista inlösendag 2021-12-31
Utspädning 5,3 %

Program 2021/2024:2
Aktieökning 845 724
Aktiekapitalökning 8 457,24
Lösenperiod 2024-09-01 – 2024-12-31
Utspädning 0,6 %

Program 2021/2024:1
Aktieökning 8 457 255
Aktiekapitalökning 84 572,55
Lösenperiod 2024-09-01 – 2024-12-31
Utspädning 6,0 %

Händelser efter kvartalets utgång
Goobit Group genomförde en extra bolagsstämma 
den 9 augusti 2021 och samtliga beslut fattades i 
enlighet med kallelsens förslag. Christian Ander val-
des till styrelsen ordförande och Erika Eliasson valdes 
till ny styrelseledamot.

Erika Eliasson har etablerat en djup kunskap om och 
erfarenhet av finans- och teknikbranschen. Hon är 
idag senior advisor på Kreab, ordförande i Wellstreet 
Fintech Board, medlem i Realtid Advisory Board samt 
ordförande för Swedish Fintech Association. Hon har 
tidigare bland annat varit vice VD på Lendify.

Bolagsstämman fattade beslut om införandet av 
ett långsiktigt incitamentsprogram (Tecknings-
optionsprogram 2021/2024:2) för styrelseledamöter 
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Miljoner omsatta aktier/vecka 

Aktiekurs (vänster) Omsatta aktier, miljoner/vecka (höger)

Aktieägare
Innehav,

antal aktier Kapital, % Röster, %

Blockchain AB 53 608 481 40,46 40,46
GBI Holding AB 26 225 386 19,79 19,79
Nordnet Pensionsförsäkring AB 14 550 470 10,98 10,98
De Geer, Christoffer 7 814 000 5,90 5,90
Karlsson, Johan 3 279 000 2,47 2,47
Försäkringsaktiebolaget,  
Avanza Pension 1 953 583 1,47 1,47
Investerum Basic Value 1 340 000 1,01 1,01
Kronvall, Tomas 656 000 0,50 0,50
Lundberg, Joachim Gustav 570 000 0,43 0,43
Crafoord Capital Partners AB 508 441 0,38 0,38
Totalt Topp 10 110 505 361 83,40 83,40
Övriga 21 991 641 16,60 16,60
Totalt antal aktier 132 497 002 100 100
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innefattande en riktad emission av högst 845 724 
teckningsoptioner till bolaget. Bolagsstämman 
fattade även beslut om införande av ett långsiktigt 
incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 
2021/2024:1) för anställda som innefattade en riktad 
emission av högst 8 457 255 teckningsoptioner till 
bolaget. För en mer utförlig beskrivning av incita-
mentsprogrammens villkor se kallelsen till extra 
bolagsstämman.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
En investering i Goobit Group AB (Bolaget) innefattar 
risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan komma 
att påverka, Bolagets verksamhet direkt eller indirekt. 
För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer hänvisas till Goobit Group AB:s 
Bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på bolagets 
hemsida och som publicerades i samband med 
noteringen.

Utsikter
Bolaget planerar för en geografisk expansion de 
kommande åren, först genom etablering i de nord-
iska grannländerna och från 2022 och framåt land 
för land inom EU-området. Framtida kapitalanskaff-
ning kan bli aktuell för att skapa förutsättningar 
för en snabbare expansion i Norden samt för den 
fortsatta expansionen inom EU via uppköp och/eller 
sammanslagningar.

Utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att 
ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Årsstämma
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets 
högsta beslutsfattande organ. På bolagsstäm-
man utövar aktieägarna sin rösträtt. Årsstämma 
måste hållas inom sex månader från utgången av 
varje räkenskapsår. Ordinarie årsstämma hålls den 
15 oktober 2021 och med anledning av pågående 
pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman 

ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, 
ombud och utomstående och att utövande av röst-
rätt endast kan ske per post före stämman. Informa-
tion om årsstämmans beslut offentliggörs så snart 
utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 
15 oktober 2021. För förhandsröstning ska aktieägarna 
använda ett digitalt formulär på www.goobit.se/inve-
stor-relations/bolagsstammor som fylls i och skickas 
in elektroniskt senast den 14 oktober 2021.

Stockholm den 30 september 2021

Pär Helgosson 
VD Goobit Group AB 

Finansiell kalender
Årsstämma  15 okt 2021 
Kvartalsrapport Q2 (aug-okt) 16 dec 2021
Kvartalsrapport Q3 (nov-jan) 31 mar 2022

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid 
upprättande av finansiella rapporter.

När det kommer till redovisning av kryptotillgångar 
som inte redovisas som varulager söker vi vägledning 
i IAS 38 och redovisar som en immateriell anlägg-
ningstillgång då bedömning gjorts att K3 regelverk 
inte är tillämpligt. Någon linjär avskrivning görs ej på 
kryptotillgångar men tillgången nedskrivningsprövas 
och redovisas till det lägsta av verkligt värde och 
bokfört värde.

Kontaktperson:
Pär Helgosson, VD, Goobit Group AB (publ),  
tel: +46 70 978 80 00, par.helgosson@goobit.se  

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Goobit Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-
ordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 september 2021, klockan 08.00 (CET) genom verkställande direktörens 
försorg. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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Räkenskaper
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kSEK
1/5-31/7 

2021
1/5-31/7 

2020
1/5 2020-1/5 2020-
30/4 202130/4 2021

Rörelsens intäkter
Omsättning 122 769 78 940 532 578
Kostnad växling –115 528 –72 102 –484 269
Bruttovinst 7 241 6 838 48 309

Rörelsekostnader –5 842 –1 725 –12 887
Personalkostnader –4 175 –2 793 –15 048
EBITDA –2 776 2 320 20 374

Avskrivningar –1 522 –2 141 –8 923
EBIT –4 298 179 11 451

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 211 0
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter –126 –208 –804
Resultat före skatt –4 424 182 10 647

Inkomstskatt 0 132 528
Periodens resultat –4 424 314 11 175

Resultaträkning, koncernen
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kSEK 31/7 2021 31/7 2020 30/4 2021

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggnings tillgångar 32 697 22 354 19 587
Materiella anläggningstillgångar 559 479 555
Summa anläggningstillgångar 33 256 22 833 20 142

Långfristiga fordringar
Andra långfristiga fordringar 400 400 400
Summa långfristiga fordringar 400 400 400

Omsättningstillgångar
Varulager 5 071 1 926 5 992
Övriga kortfristiga fordringar 218 3235 120
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 285 274 297
Likvida medel 17 853 3 040 36 601
Summa omsättningstillgångar 23 427 8 475 43 010
SUMMA TILLGÅNGAR 57 083 31 708 63 552

Eget kapital
Aktiekapital 1 325 586 1 325
Övrigt eget kapital 38 265 8 348 42 689
Summa eget kapital hänförligt till  
moderbolagets majoritetsägare 39 590 8 934 44 014

Innehav utan bestämmande inflytande 0 78 0
Summa eget kapital, koncern 39 590 9 012 44 014

Långfristiga skulder 
Uppskjuten skatteskuld 0 396 0
Långfristiga skulder 1 737 5 204 2 613
Summa långfristiga skulder 1 737 5 600 2 613

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 823 634 1 163
Övriga kortfristiga skulder 11 379 13 824 11 615
Aktuella skatteskulder 164 138 221
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 390 2 500 3 926
Summa kortfristiga skulder 15 756 17 096 16 925
Summa skulder 17 493 22 696 19 538
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 083 31 708 63 552

Balansräkning, koncernen
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kSEK
1/5-31/7 

2021
1/5-31/7 

2020
1/5 2020-
30/4 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten –3 241 –3 740 12 868
Kassaflöde från investeringsverksamheten –14 636 –1 591 –5 682
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –871 –290 20 754
Förändring av likvida medel –18 748 –5 621 27 940
Likvida medel vid periodens slut 17 853 3 040 36 601

Koncernens kassaflödesanalys 
i sammandrag

kSEK
Aktie- 

kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl 

årets resultat

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa  

eget kapital

Ingående balans per 1 maj 2020 586 31 108 –23 074 78 8 698
Nyemission
Transaktioner med minoriteten
Periodens resultat 314
Utgående balans per 31 juli 2020 586 31 108 –22 760 78 9 012

Ingående balans per 1 augusti 2020 586 31 108 –22 760 78 9 012
Nyemission 739 24 719 25 458
Transaktioner med minoriteten –1 239 –78 –1 317
Periodens resultat 10 861 10 861
Utgående balans per 30 april 2021 1 325 55 827 –13 138 0 44 014

Ingående balans per 1 maj 2021 1 325 55 827 –13 138 0 44 014
Nyemission
Transaktioner med minoriteten
Periodens resultat –4 424 –4 424
Utgående balans per 31 juli 2021 1 325 55 827 –17 562 0 39 590

Koncernens förändringar i eget kapital
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Resultaträkning, moderbolaget

kSEK
1/5-31/7 

2021
1/5-31/7 

2020
1/5 2020-
30/4 2021

Rörelsekostnader –3 627 –330 –4 387
Personalkostnader –1 755 –133 –2 753
EBITDA –5 382 –463 –7 140

Avskrivningar 0 0 0
EBIT –5 382 –463 –7 140

Resultat från andelar i dotterföretag 0 0 20 274
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 0 –2 –24
Resultat efter finansiella poster –5 382 –465 13 110

Inkomstskatt * 0 0 0
Periodens resultat –5 382 –465 13 110

*Alla bolag i koncernen ingår i en skatterättslig kommission där resultatet samlas i Goobit Group AB.
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kSEK 31/7 2021 31/7 2020 30/4 2021

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i dotterbolag 18 504 17 187 18 504
Summa finansiella anläggningstillgångar 18 504 17 187 18 504

Omsättningstillgångar
Fordringar inom koncernföretag 38 841 10 451 38 902
Övriga kortfristiga fordringar 132 1 840 80
Övriga kortfristiga fordringar 38 0 0
Likvida medel 10 927 148 16 280
Summa omsättningstillgångar 49 938 12 439 55 262
SUMMA TILLGÅNGAR 68 442 29 626 73 766

Eget kapital
Aktiekapital 1 325 586 1 325
Överkursfond 41 569 16 850 41 569
Balanserat resultat 9 698 -3 412 –3 412
Periodens resultat -5 382 -465 13 110
Summa eget kapital 47 210 13 559 52 592

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 348 65 589
Skulder till koncernföretag 18 426 15 828 18 754
Övriga kortfristiga skulder 718 71 690
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 740 103 1 141
Summa kortfristiga skulder 21 232 16 067 21 174
Summa skulder 21 232 16 067 21 174
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 68 442 29 626 73 766

Balansräkning, moderbolaget
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