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Bokslutskommuniké Q4 2021/22

Goobit Group

1 MAJ 2021–30 APRIL 2022

Q4, 1 februari 2022–30 april 2022

– JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

     Nettoomsättningen uppgick till 31,6 MSEK (211,9). 
Minskning beror främst på de i december 2021 
uppsagda banktjänsterna vilket medfört lägre 
växlings volymer tillsammans med att Q4 före
gående år ur ett historiskt perspektiv var mycket 
starkt.

    Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (8,9). 
Resultatet inkluderar cirka 3,8 MSEK i intäkter av
seende förändrade redovisningsprinciper samt 
advokat och rättegångskostnader avseende 
rättstvisten om uppsagda banktjänster om cirka 
2,0 MSEK, vilka bedöms som icke återkommande.

    Resultat efter finansiella poster uppgick till 
4,3 MSEK (6,2).

    Resultat efter skatt per aktie före och efter utspäd
ning uppgick till 0,03 SEK (0,05).

Helåret, 1 maj 2021–30 april 2022

– JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

     Nettoomsättningen minskade med 32 procent till 
360,2 MSEK (532,6).

    Rörelseresultatet uppgick till 17,5 MSEK (11,5). 
Resultatet har belastats med icke återkommande 
kostnader om totalt 14,0 MSEK för marknadsunder
söknings, noterings och optionsprogramskost
nader samt för advokat och konsultkostnader 
främst avseende rättstvisten om uppsagda bank
tjänster. Därtill tillkommer en icke återkommande 
intäkt under perioden om 3,8 MSEK.

    Resultat efter finansiella poster uppgick till 
17,9 MSEK (10,6).

    Resultat efter skatt per aktie före utspädning upp
gick till 0,13 SEK (0,14). Resultat efter skatt per aktie 
efter utspädning uppgick till 0,13 SEK (0,08).

Viktiga händelser under perioden

     Goobit Group har tecknat en avsiktsförklaring 
(LOI) med Azerion, en ledande digital plattform 
för underhållning och media noterad på Euro
next Amsterdam, avseende leverans av Anti Money 
Laundering (AML) tjänster för digitala tillgångar. 
Avsikten med LOI:et är att Goobit Group blir exklusiv 
AMLpartner till Azerion avseende kryptorelaterade 
tillgångar.

     Grundaren av Goobit Christian Ander tog åter över 
som VD för Goobit Group. I och med detta valde 
styrelsen ledamoten Anders Aspegren till ny ord
förande efter Christian Ander som kvarstår som 
ledamot i styrelsen. 

     Bolaget har upptagit ett kortfristigt lån för att 
underlätta hanteringen av löpande rörelsekapital. 

     Stockholms tingsrätt avslog i början av februari 
bolagets ansökan om säkerhetsåtgärd. 

Viktiga händelser efter perioden

     Christian Ander, VD för Goobit Group, kommer ingå 
i en arbetsgrupp som ska rådge Madeiras regering 
i hur Bitcoin kan bli en del i vardagen på den 
portugisiska ögruppen. Arbetet förväntas kunna 
få strategisk betydelse i bolagets tjänsteutveckling, 
särskilt inom AML och compliance för digitala 
tillgångar. 
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VD har ordet

Det är utmanande tider i världen vilket även åter
speglas i kryptovärlden. Vi har sedan toppen i 
november förra året sett värdet på Bitcoin gå från 
nästan 600 TSEK till mindre än 260 TSEK i mitten av 
maj. Samtidigt har aldrig så många länder och före
tag anammat tekniken och utforskar möjligheterna. 
Sedan att jag som doktorandstudent 2011 hittade Bit
coin, som då var ett relativt litet open soruce projekt, 
har Bitcoin både fått stora framgångar men även 
motgångar. En sak är dock säker och det är att jag 
mer än någonsin är övertygad om kryptotillgångars 
betydelse i en modern tid.

Det är tydligt att regeringar och stater alltmer intres
serar sig för Bitcoin, nu senast i El Salvador där 44 län
der strålade samman i en vecka för att lära sig mer 
om Bitcoin och personligen ser jag mycket fram emot 
att vara rådgivare till Madeiras regering i arbetet att 
ge Bitcoin en plats i vardagen på ögruppen. Kriget i 
Ukraina har Bitcoin genom omvärldens donationer 
spelat en viktig roll i folkets kamp att bekämpa den 
ryska invasionen. Naturgasbolag använder Bitcoin 
miners i sitt miljöarbete för att omvandla reaktiva 
växthusgaser med upp till 40 gånger mindre påver
kan när annars kostsamma processer blir lönsamma, 
även Svenska kraftnät använder Bitcoin miners för att 
hålla elnätet i balans vilket blir en allt viktigare roll i en 
allt mer distribuerad kraftproduktion.

När det digitala ägandet alltmer ökar i betydelse 
har kryptotillgångar en alltmer självklar plats. 
En digital tillgång kan i många fall ha ett betydligt 
större värde än fysiska ägodelar och det måste fin
nas ett säkert sätt att säkerställa det digitala ägan
det. Inom Web3 och Metaverse kommer krypto att 

ha en central roll men innan Metaverse är verklighet 
finns det redan en gamingindustri som omsatte 180 
miljarder dollar 2021 där det digitala ägandet är ett 
faktum. I mars kunde vi meddela att Goobit Group 
tecknat ett LOI med Azerion, en digital media och 
underhållningsplattform listat på Euronext i Amsterdam, 
gällande AMLtjänster för bland annat deras utgivning 
av NFT’er. LOI:et är ett viktigt led i Goobit Groups 
tjänsteutveckling för digitala tillgångar. Tjänsten kom
mer att erbjudas som en SaaSlösning och kommer 
även vara tillgänglig för skapare av innehåll, handlare 
och plattformar som vill säkerställa regelefterlevnad 
för digitala tillgångar. Goobit har funnits i 10 år vilket ger 
en särställning på marknaden gällande erfarenhet och 
kompetens inom krypto och transaktionsmonitorering.

I Bryssel pågår ett intensivt arbete med förhandlingen 
av Mica regleringen. Jag välkomnar en harmonise
rad reglering inom EU som skapar tydliga spelregler. 
Vi följer utvecklingen i Bryssel noggrant för det är 
viktigt att det blir rätt regleringar som inte tar bort 
styrkorna med krypto utan fokuserar på att mitigera 
de risker som finns i systemet. Jag hoppas även att 
en tydligare reglering ska minska polariseringen och 
istället öka acceptansen för krypto även hos svenska 
banker. Det är förvånande att ett digitalt land som 
Sverige ligger så lång efter t.ex. Tyskland i synen på 
kryptovalutors vara eller icke vara. Krypto är här för 
att stanna varför dialogen borde handla om hur vi 
använder det på bästa sätt dvs. hur vi tar tillvara 
fördelarna och mitigerar riskerna. 

Att arbeta för att motverka penningtvätt och terrorist
finansiering är centralt inom Goobit och under kvar
talet vi fortsatt att investera inom compliance och 

Bästa aktieägare,

Det är oroliga tider i världen, på de finansiella 
marknaderna och för Goobit. Vi lämnar nu 
ännu ett tufft kvartal bakom oss men ser 
samtidigt stora tillväxtmöjligheter inom andra 
affärsområden. Goobit är en sann pionjär 
inom krypto och blockchain och den erfarenhet 
och kunskap som vi besitter är unik och ger 
möjligheter till att utveckla nya tjänster och 
produkter. I takt med att digitaliseringen i vår 
omvärld ökar blir det digitala ägandet alltmer 
centralt och LOI.et med Azerion är av stor 
strategisk betydelse för Goobit.
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ITstöd. Kryptovalutor har en inneboende spår barhet 
och är överlägset traditionella valutor gällande 
möjligheterna till transaktionsmonitorering. Jag är 
övertygad om att debatten inom krypto mer och mer 
kommer att handla om integritet än om riskerna med 
penning tvätt även om de riskerna aldrig ska under
skattas. På samma sätt som debatten kring internet 
har skiftat från problematiken om anonymitet och 
brottslighet till att handla om användares integritet 
kommer även debatten om krypto att ta den vägen. 
Vi behöver redan nu fundera över vilket samhälle vi 
får då allting går att spåra och övervaka på exem
pelvis blockkedjan. Jag är övertygad om att det går 
att kombinera integritet med säkra åtgärder för att 
motverka penningtvätt. Vi behöver bara tänka till 
ordentligt.

Även detta kvartal blev lidande av att vi inte har haft 
ett tydligt alternativ för direktbanksbetalningar på 
plats efter att vi i december 2021 pga. av uppsagt 

banksamarbete förlorade möjligheten att erbjuda 
swishbetalningar. VI jobbar intensivt med att hitta en 
lösning men det är långa ledtider vilket gör att det tar 
längre tid än vad vi önskar. Under tiden ser vi nog
grant över våra kostnader för att vara mer kostnads
effektiva när volymerna vänder uppåt igen.

Världen genomgår svåra tider där krypto kan spela 
en viktig roll för utsatta medmänniskor. Jag startade 
Goobit för 10 år sedan och har under den tiden som 
sagt upplevt både medgångar och motgångar. Nu 
är det juni fastän det känns som vinter men jag är 
övertygad om att det kommer varmare tider. Både 
för världen, krypto och Goobit!

Stockholm, juni 2022

Christian Ander
Grundare och VD Goobit Group AB (publ)
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Marknad
Räkenskapsårets fjärde kvartal 2021/2022 har 
känne tecknats av en orolig värld och turbulens 
på såväl de finansiella- samt kryptomarknaderna. 
Efter periodens slut har pressen på kryptovalu
tor ökat ytterligare med anledning av kollapsen i 
kryptotillgångarna Terra och Luna. Under perioden 
1 februari 30 april har bitcoinkursen främst rört sig 
sidledes, från 38 778 USD till 37 661 USD. Efter peri
odens slut har bitcoinkursen gått ned ytterliggare 
och pendlar runt 30 000 USD.

Kriget i Ukraina och världens donationer har inte 
bara satt ljuset på den nytta som kryptotillgångar 
kan spela i utsatta områden och hjälpa utsatta 
medborgare det har även återigen lyft debatten 
om kryptovalutors anonymitet och riskerna för att 
de ska användas för att kringgå sanktioner vilket 
belyser behovet av att det finns reglerade aktö
rer såsom Goobit. Inom EU pågår nu intensiva 
förhandlingar om en harmoniserad reglering av 
kryptoindustrin vilket kommer att skapa en tydlig
het och förutsägbarhet vilket även kommer att öka 
legitimiteten för krypto bland traditionella finansiella 
aktörer.

Kryptobranschens utveckling liknar i stora delar 
utvecklingen av internet under 90talet då sam
hället och beslutsfattare hade uppfattningen att 
internet var anonymt. Idag är det tydligt att det 
snarare är motsatsen och att internet gör det 
mesta spårbar. Digitaliserings trenden fortsätter och 
intresset bland allmänheten och investerare för 
digitalt ägande, NFT:s och Web3 ökar alltmer.

Koncernens nettoomsättning
Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,6 MSEK 
(211,9), och har likt tidigare rapporterat påverkats 
kraftigt negativt av att Goobit inte längre kunnat 
erbjuda Swish eller liknande betallösning sedan 
mitten av december 2021. Nettoomsättningen för 
helåret uppgick till 360,2 MSEK (532,6).

Koncernens rörelseresultat
Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,3 MSEK 
(8,9). Minskningen beror främst på förlorade trans
aktionsintäkter och därigenom minskad bruttovinst. 
Därtill har rörelsekostnader ökat till följd av förstärk
ning och utbyggnad av compliancefunktionen samt 
ökade kostnader för utveckling av nya tjänster och 
funktionalitet. Rörelseresultatet för perioden inklu
derar icke återkommande intäkter och kostnader 
om cirka 3,8 respektive 2,1 MSEK avseende föränd
rade redovisningsprinciper respektive advokat och 
rättegångskostnader avseende främst de uppsagda 

banktjänsterna. Rörelseresultatet för helåret uppgick 
till 17,5 MSEK (11,5).

Finansiell ställning och likviditet
Balansomslutning för koncernen per den 30 april 
2022 uppgick till 47,3 MSEK (63,6). Koncernens eget 
kapital uppgick vid periodens slut till 33,6 MSEK (44,0) 
och soliditeten uppgick till 71 procent (69). Likvida 
medel vid periodens slut uppgick till 23,1 MSEK (36,6).  

Personal
Goobit Group hade i genomsnitt 15 (11) anställda 
under perioden. Utöver detta har bolaget ett antal 
kontrakterade konsulter, främst utvecklare, som 
arbetar med löpande projekt för bolaget. 

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat för fjärde kvartalet upp
gick till -1,4 MSEK (-5,0). Resultat efter finansiella poster 
uppgick till 0,6 MSEK (15,3). Moderbolagets rörelseresul
tat för helåret uppgick till 18,7 MSEK (7,1). Helårsresultat 
efter finansiella poster uppgick till -17,9 MSEK (13,1).

Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens 
slut till 42,2 MSEK (52,6) och soliditeten uppgick till 71 
procent (71). I övrigt gäller rapportens kommentarer 
om koncernens utveckling även moderbolagets.

Väsentliga händelser
•  Goobit har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med 

Azerion, en ledande digital plattform för underhåll
ning och media noterad på Euronext Amsterdam, 
avseende leverans av Anti Money Laundering (AML) 
tjänster för digitala tillgångar. Avsikten med LOI:et är 
att Goobit blir exklusiv AMLpartner till Azerion vilket 
ger Azerion tillgång till Goobits SaaSlösning avse
ende realtids AMLscreening och AMLrapportering 
för digitala tillgångar.

•  Den 22 februari meddelades att grundaren och ord
föranden Christian Ander tar över som VD för Goobit 
Group efter att Erika Eliasson begärt att få lämna 
sina uppdrag som VD och styrelseledamot. Erika 
Eliasson har fortsatt vara aktiv i bolaget som råd
givare. Styrelsen valde ledamoten Anders Aspegren 
till ny ordförande efter Christian Ander som kvarstår 
som ledamot i styrelsen. 

•  Bolaget har upptagit ett kortfristigt lån av Christian 
Ander för att underlätta hanteringen av löpande 
rörelsekapital. Lånebeloppet om 2,5 MSEK under
stiger bolagets egen kassa och löper till en för 
bolaget förmånlig ränta. Den totala ersättningen för 
lånet har bedömts som obetydlig.

Kommentarer om perioden
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•  Stockholms tingsrätt avslog i början av februari 
bolagets ansökan om säkerhetsåtgärd om att för
plikta bolagets tidigare bank SEB att tillhandahålla 
Goobit AB bankkonton och banktjänster vilka avslu
tades i december. Genom beslutet förpliktigades 
bolaget att ersätta SEB för dess rättegångs kostnader 
om 1,6 MSEK. 

Händelser efter rapportperiodens utgång
 •  Christian Ander, VD för Goobit Group, kommer ingå i 

en arbetsgrupp som ska rådge Madeiras regering i 
hur Bitcoin kan bli en del i vardagen på den portugi
siska ögruppen. Arbetet förväntas kunna få strate
gisk betydelse i bolagets tjänsteutveckling, särskilt 
inom AML och compliance för digitala tillgångar. 

Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified 
Adviser. Kontakt: 08684 211 10, adviser@eminova.se

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

Teckningsoptioner
Bolaget har per dagen för bokslutskommunikén 
2021/2022 nedanstående teckningsoptioner.

Program  2021/2024:2
Aktieökning  845 724
Aktiekapitalökning  8 457,24 SEK
Lösenperiod  20240901 – 20241231
Utspädning  0,6%

Program  2021/2024:1
Aktieökning  8 457 255
Aktiekapitalökning  84 572,55 SEK
Lösenperiod  20240901 – 20241231
Utspädning  6,0%

Ägarstruktur
Tabellen nedan visar Bolagets största ägare 
enligt aktieboken och förvaltarförteckningen per 
den 31 mars 2022 och därefter kända förändringar.

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 osä
kerhetsfaktorer hänvisas till Goobit Group AB:s Bolags
beskrivning som finns tillgänglig på bolagets hemsida 
och som publicerades i samband med noteringen.

Utsikter
Bolaget har tidigare kommunicerat planer för en 
geografisk expansion, först genom etablering i de 
nordiska grannländerna och från 2022 och framåt 
land för land inom EUområdet. Denna plan gäller 
fortsatt men har skjutits fram i tiden och därmed vän
tas ingen etablering ske utanför Norden under 2022. 
Bolaget utvärderar löpande nya affärsområden och 
produkter och ser stora möjligheter att bygga vidare 
på den AML SaaS lösning som kommunicerats under 
perioden genom LOI:et med Azerion. Saas lösningen är 
inte begränsad av finansiella regioner och är global.

Aktieutveckling

SEK

MarFebJanDecNovOktSepAugJuliJuni5 Maj
2021

Miljoner omsatta aktier/vecka 
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Aktieägare
Innehav,

antal aktier Kapital, %

Christian Ander, privat och genom Blockchain AB 51 786 608 37,7%
GBI Holding AB 21 524 721 15,6%
Nordnet Pensionsförsäkring 8 195 890 6,0%
Avanza Pension 4 638 547 3,4%
Erika Eliasson 4 089 936 3,0%
Johan Karlsson 3 279 000 2,4%
Christoffer De Geer 3 091 334 2,2%
Investerum AB 2 141 920 1,6%
Mickaela Aychouh 1 100 000 0,8%
Tomas Kronvall 656 000 0,5%
Total topp-10 100 503 956 73,1%
Övriga 37 036 371 26,9%
Totalt 137 540 327 100,0%
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Utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att 
ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Årsstämma
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets 
högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman 
utövar aktieägarna sin rösträtt. Årsstämma ska 
hållas inom sex månader från utgången av varje 
räkenskapsår. Ordinarie årsstämma hålls måndagen 
den 17 oktober 2022 i Stockholm.

Finansiell kalender
Kvartalsrapport Q1 (majjuli) 15 september 2022
Årsstämma 17 oktober 2022 
Kvartalsrapport Q2 (augokt) 15 december 2022
Kvartalsrapport Q3 (novjan) 15 mars 2023
Kvartalsrapport Q4 (febapr) 15 juni 2023

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
vid upprättande av finansiella rapporter. Bolaget har 
under perioden ändrat värderingsprincip avseende 
innestående medel. Förändringen har medfört en 
positiv resultateffekt om 3,8 MSEK.  

Kontaktperson:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB (publ),
ir@goobit.se

Granskning
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen i Goobit Group AB

Juni 2022
Stockholm

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Goobit Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks
förordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 16 juni 2022, klockan 08.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg.
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Räkenskaper
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kSEK
Q4

2021/2022
Q4

2020/2021
Q1-Q4

2021/2022
Q1-Q4

2020/2021

Rörelsens intäkter
Omsättning 31 638 211 879 360 231 532 578
Kostnad växling 25 800 188 387 324 703 484 269
Bruttovinst 5 838 23 492 35 528 48 309

Rörelsekostnader 5 425 4 184 29 420 12 887
Personalkostnader 3 158 7 994 16 522 15 048
EBITDA -2 745 11 314 -10 414 20 374

Avskrivningar 1 544 2 381 7 063 8 923
EBIT -4 289 8 933 -17 477 11 451

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 60 2 691 379 804
Resultat före skatt -4 349 6 242 -17 856 10 647

Inkomstskatt 0 133 0 528
Periodens resultat -4 349 6 375 -17 856 11 175

Resultaträkning, koncernen
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kSEK 30/4 2022 30/4 2021

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggnings tillgångar 20 932 19 587
Materiella anläggningstillgångar 278 555
Summa anläggningstillgångar 21 210 20 142

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

Omsättningstillgångar
Varulager 1 124 5 992
Övriga kortfristiga fordringar 925 120
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 581 297
Likvida medel 23 073 36 601
Summa omsättningstillgångar 25 702 43 010
SUMMA TILLGÅNGAR 47 312 63 552

Eget kapital
Aktiekapital 1 375 1 325
Övrigt eget kapital 32 261 42 689
Summa eget kapital hänförligt till  
moderbolagets majoritetsägare 33 636 44 014

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Summa eget kapital, koncern 33 636 44 014

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder 0 2 613
Summa långfristiga skulder 0 2 613

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 489 1 163
Övriga kortfristiga skulder 10 052 11 615
Aktuella skatteskulder 173 221
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 963 3 926
Summa kortfristiga skulder 13 676 16 925
Summa skulder 13 676 19 538
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 312 63 552

Balansräkning, koncernen
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kSEK
Q4 

2021/2022
Q4

2020/2021
Q1-Q4

2021/2022
Q1-Q4

2020/2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 277 9 612 -9 392 12 868
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 966 -1 492 -8 130 -5 682
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -871 17 271 3 993 20 754
Periodens kassaflöde -9 114 25 391 -13 529 27 940
Likvida medel vid periodens slut 23 073 36 601 23 073 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 feb 2021 1 270 36 422 -18 274 78 19 497
Nyemission 55 19 405 19 460
Transaktioer med minoriteten -1 239 -78 -1 317
Periodens resultat 6 375 6 375
Utgående balans per 30 apr 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 0
Inlösta teckningsoptioner 50 6 999 7 049
Sålda teckningsoptioner 428 428
Periodens resultat -13 507 -13 507
Utgående balans per 31 oktober 2021 1 375 62 826 -26 217 0 37 984

Ingående balans per 1 feb 2022 1 375 62 826 -26 217 0 37 984
Nyemission 0
Periodens resultat -4 349 -4 349
Utgående balans per 30 apr 2022 1 375 62 826 -30 565 0 33 636

Koncernens förändringar i eget kapital
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Resultaträkning, moderbolaget

kSEK
Q4 

2021/2022
Q4

2020/2021
Q1-Q4

2021/2022
Q1-Q4

2020/2021

Omsättning 78 0 713 0
Intäkter 78 0 713 0

Rörelsekostnader 399 2 936 13 231 4 387
Personalkostnader 1 096 2 060 6 175 2 753
EBITDA -1 416 -4 996 -18 692 -7 140

Avskrivningar 0 0 0 0
EBIT -1 416 -4 996 -18 692 -7 140

Resultat från andelar i dotterföretag 842 20 274 842 20 274
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 1 0 5 24
Resultat efter finansiella poster -576 15 278 -17 856 13 110

Inkomstskatt* 0 0 0 0
Periodens resultat -576 15 278 -17 856 13 110

*Alla bolag i koncernen ingår i en skatterättslig kommission där resultatet samlas i Goobit Group AB.
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Balansräkning, moderbolaget

kSEK 30/4 2022 30/4 2021

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

Omsättningstillgångar
Fordringar inom koncernföretag 37 429 38 902
Övriga kortfristiga fordringar 831 80
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 313 0
Likvida medel 2 648 16 280
Summa omsättningstillgångar 41 220 55 262
SUMMA TILLGÅNGAR 59 724 73 766

Eget kapital
Aktiekapital 1 375 1 325
Överkursfond 48 996 41 569
Balanserat resultat 9 698 3 412
Periodens resultat 17 856 13 110
Summa eget kapital 42 213 52 592

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 348 589
Skulder till koncernföretag 13 480 18 755
Skatteskulder 62 16
Övriga kortfristiga skulder 3 086 721
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 536 1 093
Summa kortfristiga skulder 17 511 21 174
Summa skulder 17 511 21 174
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 725 73 766
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