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Delårsrapport Q2 2022/23
1 AUGUSTI 2022 – 31 OKTOBER 2022

     Omsättningen uppgick till 27,5 MSEK (129,8). 
Minskningen beror främst på de under december 
2021 uppsagda banktjänsterna vilket tillsammans 
med en generell nedgång inom kryptomarknaden 
medfört lägre växlingsvolymer. 

    Rörelseresultatet uppgick till -2,1 MSEK (-2,9). 
Perioden inkluderar intäkter om 1,7 MSEK avseende 
omvärdering av kortfristiga skulder samt konsult- 
och advokatkostnader hänförligt till den pågående 
FI-tillsynen av bolaget om cirka -0,1 MSEK, vilka 
bedöms som icke återkommande.

    Resultat efter finansiella poster uppgick till 
-2,2 MSEK (-3,0).

    Resultat efter skatt per aktie uppgick till 
-0,02 SEK (-0,02). 

     Omsättningen uppgick till 52,4 MSEK (252,6). 
Minskningen beror främst på de under december 
2021 uppsagda banktjänsterna vilket tillsammans 
med en generell nedgång inom kryptomarknaden 
medfört lägre växlingsvolymer. 

     Rörelseresultatet uppgick till -7,8 MSEK (-7,2). 
Perioden inkluderar intäkter om 1,7 MSEK avseende 
omvärdering av kortfristiga skulder samt konsult- 
och advokatkostnader hänförligt till rättstvisten 
om de uppsagda banktjänsterna samt den 
pågående FI-tillsynen av bolaget om cirka -0,6 MSEK, 
vilka bedöms som icke återkommande.

     Resultat efter finansiella poster uppgick till 
-7,9 MSEK (-7,4).

     Resultat efter skatt per aktie uppgick till 
-0,06 SEK (-0,05).

Q2, 1 augusti 2022 – 31 oktober 2022 
– JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

Halvåret, 1 maj 2022 – 31 oktober 2022 
– JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

     Bolaget har förlängt det kortfristiga lånet från 
Christian Ander. 

     Årsstämman den 17 oktober 2022 beslutade bland 
annat om långsiktigt incitamentsprogram till 
anställda och konsulter i bolaget. 

     Goobit kommer erbjuda sin nyutvecklade 
AML SaaS-tjänst till samarbetspartnerna inom 
F.R.E.E Madeira-projektet. Samarbetet är främst 
av strategisk karaktär och kommer att fungera 
som en språngbräda för ytterligare expansion 
till nya marknader.

Viktiga händelser under perioden

     Bolaget har amorterat det kortfristiga lånet från 
Christian Ander och Blocktech AB om 2,5 MSEK.   

Viktiga händelser efter perioden
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VD har ordet

Goobits arbete med partnerskap och samgående 
med andra kryptoaktörer fortsätter. Vårt fokus ligger 
primärt på den svenska och nordiska marknaden, 
men med det sagt så kan det i dessa tider öppna 
upp sig för andra marknader. Det finns gott om 
möjligheter och marknaden ser positivt på denna 
typ av aktivitet eftersom det skapar synergier bolag 
emellan på en annars tuff marknad.

Tillsynsprocessen som Finansinspektionen genomför 
av Goobit har nu pågått i 14 månader och förväntas 
fortsätta en bit in på 2023. Bolaget har inte fått några 
indikationer på varför processen tar så pass lång tid, 
utöver att vi så här långt bytt handläggare två gånger. 
Den pågående processen begränsar bolagets 
möjligheter att inleda nya finansiella relationer till 
svenska banker och institut, något som har haft 
uppenbara negativa konsekvenser för vår affär.

Bolagets arbete för att åter nå svarta siffror och ett 
positivt kassaflöde fortsätter. Flera omsättnings- och 
marginalstärkande åtgärder samt kostnads-
besparande aktiviteter har genomförts. Dessa 
tillsammans med ytterligare planerade aktiviteter 
beräknas att märkas löpande under kommande 
månader. 

Intresset för bolagets AML SaaS-tjänst är fortsatt 
stort. Vår höga tekniska förmåga och långa 

dokumenterade kryptokunskap inom reglerad miljö 
medför att vi sitter i en mycket god position för 
tillväxt. Vi får förfrågningar från exempelvis Web3- 
och datorspelsindustrin, men även Neobanker, 
traditionella AML-SaaS bolag samt PSP:er som håller 
på att bredda sitt utbud inför MiCA-förordningen 
visar intresse. Vi jobbar nu med att stänga ett flertal 
strategiska partnerskap för fortsatt expansion och vi 
ser fram emot att kontraktera och integrera flera nya 
aktörer under början av 2023.

Med anledning av exempelvis bolagets satsning på 
vårt nya AML SaaS-tjänsteerbjudande genomförs en 
varsam men tydlig förändring av bolagets grafiska 
profil och logotyp. Förändringen placerar ökat fokus 
på företagets namn och skapar ett utrymme för att 
kommunicera olika erbjudanden, nu och framöver. 
Till logotypens grafiska element tillförs för första 
gången olika färger för att ytterligare öka dynamik 
och användbarhet.

Stockholm, december 2022

Christian Ander 
Grundare och VD Goobit Group AB (publ)

Bästa aktieägare,

Nu har det gått lite drygt ett år sedan toppen i 
marknaden inföll, historiskt har det betytt att mid
vintern är här och att botten är nådd. Ofta tar det 
ytterligare ett år innan marknaden återhämtat sig 
och nästa bullmarknad påbörjas. Detta skulle lägligt 
inträffa samtidigt som Europas reglering av digitala 
tillgångar MiCA ska implementeras, vilket kan bli en 
riktigt intressant lyckoträff för Europa. Det är också 
midvintern som är hårdast för många bolag i vår 
bransch, med lägre intäkter och krav på att svång
remmen behöver stramas åt, samtidigt som det 
också är en tidpunkt som öppnar upp för nya 
intressanta partnerskap och affärer. 
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Marknad 
Den havererade kryptobörsen FTX tillsammans med 
närstående bolag har utvecklat sig till en väldigt 
tråkig historia där vi bland annat åter ser att flertalet 
kunders tillgångar har gått eller kan gå förlorade. Efter 
att FTX ansökte om konkurs utsattes de även för ett 
intrång som resulterade i att än större belopp för-
svann från plattformen. Efter händelserna har ägaren, 
Sam Bankman-Fried, varit hårt ansatt och det ryktas 
att det kan dyka upp fler överraskningar i historien om 
FTX. Även om Goobit inte har haft någon exponering 
mot FTX är händelserna mycket olyckliga och den har 
påverkat kryptomarknaden i stort negativt. 

Ett begrepp som åter har hamnat i fokus efter FTX:s 
problem är Proof-Of-Reserves (PoR). CZ, som krypto-
börsen Binance ägare kallas, har rekommenderat 
alla börser att öka transparensen avseende kunders 
tillgångar som förvaras på respektive plattformen. 
Binance har själva meddelat att de inte blandar 
kundernas tillgångar med bolagets egen likviditet 
och att de kommer att använda Merkletree PoR för 
att säkerställa dataintegriteten. Fortsättning följer.

Intresset för web3, NFT och metaverse är fortsatt 
stort och branschen växer snabbt. Bland annat har 
Sony tagit ett patent för att spåra ”in-game assets” 
med hjälp av blockkedjeteknik. Adidas har släppt sin 
Adidas Virtual Gear-samling vilket baseras på ett 
samarbete med Bored Apes BAYC och Mutant Ape 
Yacht Club. Prins Harry och Meghan Markle är långt 
fram i processen för att skapa ett eget Metaverse via 
plattformen pax.world.

Den Europeiska Centralbanken (ECB) gick i slutet av 
November ut med ett antal tvivelaktiga påståenden 
där de bland annat pekar på att bitcoin främst 
används i kriminella syften. Uttalandena går stick i 
stäv med den data som Amerikanska myndigheter 
publicerade så sent som i Mars 2022. Denna visade 
på att “endast” omkring 0,5% av bitcoin-transaktio-
nerna kan kopplas till kriminell aktivitet, en siffra som 
är betydligt lägre jämfört med USD. Skribenten 
ansvarig för ECB’s satsning på en digital central-
banksvaluta, fortsatte med att skriva att “bitcoin går 
mot irrelevans”. Uttalandena fick kryptoindustrin att 
rikta hård kritik mot ECB och man vände sig bland 
annat till OpenAI senaste lansering, ChatGPT, ett av 
världens mest avancerade AI projekt, för en prognos; 
Vilken valuta kommer att klara sig längst, Euron eller 
bitcoin? ChatGPT gissade att bitcoin kommer att 
överleva Euron. Vi får se om den Europeiska Central-
banken eller OpenAI har rätt i sina antaganden.

Europeiska parlamentet kommer inom kort att rösta 
om att anta förordningen om marknader för krypto-
tillgångar (MiCA). Förordningen är tänkt att resultera i 

mer harmoniserade regler på EU-nivå, bland annat 
ökas den rättslig säkerhet för kryptotillgångar som 
idag inte omfattas av befintlig EU-lagstiftning. 
Genom att öka skyddet för konsumenter och 
investerare erhålls en bättre finansiell stabilitet. 
Förordningen främjar innovation och användning av 
produkter och tjänster på vår nya växande marknad. 
Förordningen identifierar och täcker tre typer av 
kryptotillgångar, i) tillgångsrefererande token (ART) 
exempelvis stablecoins, ii) elektroniska pengar/
tokens (EMT) och iii) andra tillgångar som inte 
omfattas av befintlig EU-lag. Lagstiftningen reglerar 
utgivning och handel med kryptotillgångar samt 
hantering av underliggande tillgångar, där så är 
tillämpligt, med ytterligare regleringar riktade mot 
”betydande” ART och EMT.

Behovet av snabba och tillförlitliga tjänster 
för regelefterlevnad kommer troligen att växa 
explosions artat och bolaget satsar därför alltmer 
på sin AML-SaaS tjänst inom dessa områden för att 
möta denna efterfrågan under 2023/2024.

Koncernens nettoomsättning
Nettoomsättning för perioden uppgick till 27,5 MSEK 
(129,8). Likt tidigare rapporterat har Goobit sedan 
mitten av december 2021 inte kunnat erbjuda Swish 
eller liknande betallösning på grund av uppsagda 
banktjänster. Detta tillsammans med en ökad 
konkurrens och en allmän nedgång inom krypto-
marknaden har påverkats bolagets omsättning 
negativt.

Koncernens rörelseresultat
Rörelseresultat för perioden uppgick till -2,1 MSEK 
(-2,9). Det negativa rörelseresultatet beror likt 
tidigare rapporterat främst på förlorade 
transaktionsintäkter och därigenom minskad 
bruttovinst. De minskade intäkterna har delvis 
parerats genom rationaliseringar och kostnads-
besparingarna vilket tillsammans med engångs-
intäkter är huvudorsaken till att rörelse resultatet 
förbättrats från -5,7 MSEK för första kvartalet 
2022/2023 till -2,1 MSEK för rapportperioden. Arbetet 
med översyn av kostnaderna fortgår och förväntas 
få full effekt löpande under kommande kvartal. 
Arbetet med förstärkning och utbyggnad av 
compliance-funktionen samt utveckling av nya 
tjänster och funktionalitet fortgår, vilket kassa-
flödesmässigt minskar effekterna från kostnads-
besparingarna. Rörelse resultatet för perioden 
inkluderar intäkter om cirka 1,7 MSEK avseende 
omvärdering av kortfristiga skulder samt konsult- 
och advokatkostnader hän förligt till den pågående 
FI-tillsynen av bolaget om cirka -0,1 MSEK, vilka bedöms 

Kommentarer om perioden
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som icke återkommande. Resultat efter finansiella 
poster respektive efter skatt uppgick till -2,1 MSEK (-3,0).

Finansiell ställning och likviditet
Balansomslutning för koncernen per den 31 oktober 
2022 uppgick till 33,5 MSEK (61,5). Koncernens eget 
kapital uppgick vid periodens slut till 25,8 MSEK (42,4) 
och soliditeten till 77 procent (69). Likvida medel vid 
periodens slut uppgick till 10,4 MSEK (24,0). 

Personal
Goobit Group hade i genomsnitt 12 (13) anställda 
under perioden. Utöver detta har bolaget ett antal 
kontrakterade konsulter, främst utvecklare, som 
arbetar med löpande projekt för bolaget. 

Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat för andra kvartalet upp-
gick till -1,4 MSEK (-8,6). Resultat efter finansiella poster 
respektive efter skatt uppgick till -1,4 MSEK (-8,7). 

Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut 
till 38,9 MSEK (44,4) och soliditeten till 67 procent (69). 
I övrigt gäller rapportens kommentarer om koncernens 
utveckling även moderbolagets.

Väsentliga händelser
•  Bolaget har förlängt det kortfristiga lånet bolaget 

erhållit av Christian Ander och Blocktech AB. Lånet 
om 2,5 MSEK har tagits för att underlätta hante-
ringen av löpande rörelsekapital. Beloppet under-
stiger bolagets egen kassa och löper till en för 
bolaget förmånlig ränta. Den totala ersättningen för 
lånet har bedömts som obetydlig.

•  Årsstämman den 17 oktober 2022 beslutade bland 
annat om långsiktigt incitamentsprogram till anställda 
och konsulter i bolaget. Styrelsen består efter års-
stämman av Christian Ander, Karl-Mikael Syding, 
Carl-Viggo Östlund och Michael Völter (ordförande).

•  Goobit kommer erbjuda sin nyutvecklade AML 
SaaS-tjänst till samarbetspartnerna inom F.R.E.E 
Madeira-projektet. Samarbetet med Madeiras reger-
ing förväntas inte att ha någon betydande inverkan 
på Goobits intjäning kortsiktigt. Det är en strategisk 
investering och kommer att fungera som en språng-
bräda för ytterligare expansion till nya marknader. 

Händelser efter rapportperiodens utgång
 •  Bolaget har amorterat det kortfristiga lånet 

bolaget erhållit av Christian Ander och Blocktech AB 
om 2,5 MSEK.

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. Antalet aktier uppgår 137 540 327 aktier. 

Samtliga aktier ger lika rösträtt och lika rätt till 
bolagets vinst och kapital.

Teckningsoptioner
Årsstämman den 17 oktober 2022 fattade beslut om 
införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 
(teckningsoptionsprogram 2022/2025) riktat till 
anställda och konsulter i koncernen. Programmet som 
till och med 31 oktober 2022 har fulltecknats innefattar 
7 238 232 teckningsoptioner i bolaget, där varje teck-
ningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i 
bolaget. För en utförlig beskrivning av incitamentspro-
grammets villkor vänligen se kallelsen till årsstämman 
som finns tillgänglig på bolagets hemsida. 

Bolaget har per dagen för Q2 2022/2023 rapporten 
nedanstående teckningsoptioner.

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

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

Program  2022/2025
Aktieökning 7 238 232
Aktiekapitalökning  72 382,32 SEK
Lösenperiod  2025-09-01 – 2025-10-31
Utspädning  5,0% (obeaktat 2021/2024 programmen)

Ägarstruktur
Tabellen på nästa sida visar Bolagets största ägare 
enligt aktieboken och förvaltarförteckningen per den 
28 september 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. 

Aktieutveckling t.o.m 2022-11-30  (senaste 12 mån)
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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
Goobit har sedan många år en väl utvecklad och 
beprövad plattform för växling av vissa kryptovalutor 
som historiskt bevisat sig kunna leverera god 
finansiell avkastning. De uppsagda banktjänsterna i 
mitten av december 2021, ökad internationell konkur-
rens samt den allmänna nedgången inom krypto-
marknaden har dock påverkat bolagets omsättning 
och marginaler negativt. Trots insatser att över-
brygga förlusten av banktjänster samt besparings-
åtgärder har bolaget varit i behov att fortsatt 
upprätthålla en organisation som bland annat 
inkluderar IT, kundtjänst, rapportering/administration 
och compliance för att bland annat kunna vidare-
utveckla bolagets tjänster samt leverera en redun-
dant, stabil och kvalitativ leverans till våra kunder, 
börs och tillsynsmyndigheter. Det har medfört att 
dagens organisation klarar betydligt större affärs-
volymer men att den inte är helt kostnadseffektiv 
utifrån dagens volymer och marginaler. Arbetet med 
att öka denna kostnadseffektivitet pågår och 
kommer att pågå ytterligare en period framgent. 
Goobit har tidigare kommunicerat planer för en 
geografisk expansion, först genom etablering i de 
nordiska grannländerna och från 2022 och framåt 
land för land inom EU-området. Denna plan gäller 
fortsatt men den organiska tillväxten har skjutits fram 
i tiden och därmed väntas ingen etablering ske 
utanför Norden under 2022. Utifrån dagens 
marknads klimat ser vi dock möjligheter att hitta 
potentiella förvärvsobjekt eller nya samarbets-
partners för att accelerera vår expansion och 
konsolidering av marknaden. Vidare utvärderar 
bolaget löpande nya affärsområden och produkter 
och ser fortsatt goda möjligheter att bygga vidare på 
den AML SaaS lösning som kommunicerats via LOI:et 

med Azerion och samarbetet med F.R.E.E Madeira. 
Utifrån pågående marknadsklimat, tillväxtutveckling, 
expansionsmöjligheter och avtalsdiskussioner 
bedömer styrelsen att Bolagets kassa kan komma 
att behöva stärkas under den kommande 
tolvmånaders perioden. 

Utdelning
Årsstämman den 17 oktober 2022 beslutade i enlighet 
med styrelsen förslag 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 räken-
skapsår. Ordinarie årsstämma genomfördes den 
17 oktober 2022. För en utförligare beskrivning om de 
beslut som togs på årsstämman se kallelse till och 
kommuniké från årsstämman på bolagets hemsida.

Finansiell kalender
• Kvartalsrapport Q3 (nov-jan)  15 mars 2023
• Kvartalsrapport Q4 (feb-apr) 15 juni 2023

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

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

Granskning
Rapporten har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer.

Styrelsen i Goobit Group AB

December 2022, Stockholm

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Goobit Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnas för offentliggörande den 15 december 2022, klockan 08.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg.

Aktieägare
Innehav,

antal aktier Kapital, %

Christian Ander 54 622 684 39,7%
GBI Holding AB 21 251 681 15,5%
Nordnet Pensionsförsäkring 7 481 533 5,4%
Avanza Pension 4 066 046 3,0%
Johan Karlsson 3 279 000 2,4%
Investerum AB 2 141 920 1,6%
Mickaela Aychouh 1 280 000 0,9%
Theodoros Samourkasidis 962 192 0,7%
Tomas Kronvall 656 000 0,5%
Sami Cacan 634 062 0,5%
Totalt 10 96 375 118 70,1%
Övriga 41 165 209 29,9%
Totalt antal aktier 137 540 327 100,0%
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Räkenskaper
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Resultaträkning, koncernen

kSEK
Q2

2022/2023
Q2 

 2021/2022
Q1-Q2 

 2022/2023
Q1-Q2 

 2021/2022
Helår 

 2021/2022

Rörelsens intäkter
Omsättning 27 497 129 808 52 365 252 577 360 231
Kostnad växling -22 770 -115 693 -44 960 -231 221 -324 703
Bruttovinst 4 726 14 115 7 405 21 356 35 528

Rörelsekostnader -2 816 -10 013 -6 838 -15 855 -29 420
Personalkostnader -2 236 -5 103 -4 810 -9 278 -16 522
EBITDA -325 -1 001 -4 244 -3 777 -10 414

Avskrivningar -1 797 -1 862 -3 593 -3 384 -7 063
EBIT -2 122 -2 863 -7 837 -7 161 -17 477

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 0 0 0
Övriga räntekostnader och liknande 
resultatposter -40 -110 -57 -236 -379
Resultat före skatt -2 161 -2 973 -7 894 -7 397 -17 856

Inkomstskatt 0 0 0 0
Periodens resultat -2 161 -2 973 -7 894 -7 397 -17 856
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Balansräkning, koncernen

kSEK 2022-10-31 2021-10-31 2022-04-30

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 21 151 32 223 20 932
Materiella anläggningstillgångar 278 455 278
Summa anläggningstillgångar 21 430 32 678 21 210

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

Omsättningstillgångar
Varulager 283 3 829 1 124
Övriga kortfristiga fordringar 660 142 925
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 318 421 581
Likvida medel 10 386 24 030 23 073
Summa omsättningstillgångar 11 648 28 422 25 702
SUMMA TILLGÅNGAR 33 477 61 500 47 312

Eget kapital
Aktiekapital 1 375 1 363 1 375
Övrigt eget kapital 24 423 41 066 32 261
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets 
majoritetsägare 25 798 42 429 33 636

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0
Summa eget kapital, koncern 25 798 42 429 33636

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder 0 871 0
Summa långfristiga skulder 0 871 0

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 708 2 414 1 489
Övriga kortfristiga skulder 5 988 13 190 10 052
Aktuella skatteskulder 15 173 173
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 969 2 423 1 963
Summa kortfristiga skulder 7 680 18 200 13 676
Summa skulder 7 680 19 071 13 676
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 477 61 500 47 312
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kSEK
Q2

2022/2023
Q2

2021/2022
Q1-Q2

2022/2023
Q1-Q2

2021/2022
Helår

2021/2022

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 663 2 520 -7 171 -721 -9 392
Kassaflöde från Investeringsverksamheten -1 829 -1 284 -3 813 -15 920 -8 130
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, -1 119 4 941 -1 704 4 070 3 993
Periodens kassaflöde -4 611 6 177 -12 687 -12 571 -13 529
Likvida medel vid periodens slut 10 386 24 030 10 386 24 030 23 073

Koncernens kassaflödesanalys 
i sammandrag

Koncernens förändringar i eget kapital

kSEK
Aktie- 

kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl 

årets resultat

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa  

eget kapital

Ingående balans per 1 aug 2021 1 325 55 827 -17 562 0 39 590
Nyemission 0
Inlösta teckningsoptioner 38 5 346 5 384
Sålda teckningsoptioner 428 428
Periodens resultat -2 973 -2 973
Utgående balans per 31 okt 2021 1 363 61 173 -20 107 0 42 429

Ingående balans per 1 nov 2021 1 363 61 173 -20 107 0 42 429

Nyemission 0

Inlösta teckningsoptioner 12 1 653 1 665
Periodens resultat -16 192 -16 192
Utgående balans per 31 jul 2022 1 375 62 826 -36 298 0 27 904

Ingående balans per 1 aug 2022 1 375 62 826 -36 298 0 27 904
Nyemission 0
Sålda teckningsoptioner 56 56
Periodens resultat -2 161 -2 161
Utgående balans per 31 okt 2022 1 375 62 826 -38 404 0 25 798
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Resultaträkning, moderbolaget

kSEK
Q2 

2022/2023
Q2

 2021/2022
Q1-Q2

 2022/2023
Q1-Q2

 2021/2022
Helår

 2021/2022

Omsättning 109 0 226 0 713
Intäkter 109 0 226 0 713

Rörelsekostnader -544 -6 694 -1 598 -10 321 -13 231
Personalkostnader -988 -1 952 -2 044 -3 707 -6 175
EBITDA -1 423 -8 646 -3 415 -14 028 -18 692

Avskrivningar 0 0 0 0 0
EBIT -1 423 -8 646 -3 415 -14 028 -18 692

Resultat från andelar i dotterföretag 0 0 0 842
Övriga räntekostnader och liknande 
resultatposter 0 -4 0 -4 -5
Resultat efter finansiella poster -1 423 -8 650 -3 416 -14 032 -17 856

Inkomstskatt* 0 0 0 0
Periodens resultat -1 423 -8 650 -3 416 -14 032 -17 856

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



Goobit Group AB (publ)  11  Delårsrapport Q2 2022/23

Balansräkning, moderbolaget

kSEK 2022-10-31 2021-10-31 2022-04-30

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långristiga fordringar 18 504 18 504 18 504
Summa långfristiga fordringar 18 504 18 504 18 504

Omsättningstillgångar
Fordringar inom koncernföretag 37 335 38 538 37 429
Övriga kortfristiga fordringar 641 180 831
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 80 73 313
Likvida medel 1 304 7 391 2 648
Summa omsättningstillgångar 39 360 46 182 41 220
SUMMA TILLGÅNGAR 57 864 64 686 59 725

Eget kapital
Aktiekapital 1 375 1 363 1 375
Överkursfond 49 051 46 915 48 996
Balanserat resultat -8 158 10 126 9 698
Årets resultat -3 416 -14 032 -17 856
Summa eget kapital 38 854 44 372 42 213

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 140 1 014 348
Skulder till koncernföretag 15 998 18 273 13 480
Skatteskulder 85 54 62
Övriga kortfristiga skulder 2 680 664 3 086
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 107 309 536
Summa kortfristiga skulder 19 011 20 314 17 511
Summa skulder 19 011 20 314 17 511
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 864 64 686 59 725
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