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Q2, 1 augusti–31 oktober 2021

Halvåret, 1 maj–31 oktober 2021

– JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

– JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

	Omsättningen ökade med 19 procent till 129,8, MSEK

	Omsättningen ökade med 34 procent till 252,6 MSEK

	Rörelseresultatet uppgick till –2,9 MSEK (0,8). Rörelse

	Rörelseresultatet uppgick till –7,2 MSEK (1,0). Rörelse

(109,1).

resultatet har belastats av kostnader kopplade till
kartläggning av den europeiska marknaden och
optionsprogram för anställda. Rörelseresultatet har
dock även positivt påverkats av realisationsvinster
för växling av kryptovalutor.

	Resultat efter finansiella poster uppgick till –3,0 MSEK
(1,0).

	Resultat efter skatt per aktie före utspädning upp

går till –0,02 SEK (0,01). Resultat efter skatt per aktie
efter utspädning uppgår till –0,02 SEK (0,01).

	Under kvartalet tillkom 11 535 (10 908) nya kunder.

(188,1).

resultatet har belastats av kostnader kopplade
till kartläggning av den europeiska marknaden,
optionsprogram för anställda och kostnader för
notering på Nasdaq First North Growth Market
under första kvartalet. Rörelseresultatet har dock
även positivt påverkats av realisationsvinster för
växling av kryptovalutor.

	Resultat efter finansiella poster uppgick till –7,4 MSEK
(1,2).

	Resultat efter skatt per aktie före utspädning upp

går till –0,05 SEK (0,01). Resultat efter skatt per aktie
efter utspädning uppgår till –0,05 SEK (0,01).

	Under halvåret tillkom 19 849 (19 097) nya kunder.

Händelser under perioden
	Erika Eliasson valdes in i Goobit Groups styrelse

och Christian Ander valdes till styrelsens ordförande
efter beslut vid en extra bolagsstämma den
9 augusti 2021. Efter perioden utsågs Erika Eliasson
även till bolagets VD.

	Extra bolagsstämman den 9 augusti fattade beslut
om införandet av långsiktiga incitamentsprogram
för styrelseledamöter och anställda.

	Goobit Group ingick avtal med Awardit som

ommer lansera ett presentkort under nästa år
som kan lösas in mot kryptovaluta genom Goobits
handelsplats BTCX.

	Goobit Group har stärkt sin kundkännedom

genom att implementera lösningar från data- och
blockkedjeanalysbolaget Elliptic Enterprises Limited.

Goobit Group AB (publ)

	Goobit Group ingick avtal med fintechbolaget
Zaver om betalningslösningar.

	Goobit Group informerades av Finansinspektio

nen den 21 oktober om att myndigheten kommer
genomföra en undersökning hos bolaget. Under
sökningen avser efterlevnad av lagen (2017:630)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism samt av FI:s föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2017:11). Åtgärden är en del av en generell,
nationell riskbedömning kring virtuella valutor.

	Kortbetalningar har integrerats genom ClearHaus
A/S vilket skapar ytterligare en betalmetod för
kunder.
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VD HAR ORDET

Tillväxt och kostnader i fokus
Efter snart en månad som VD för Goobit
Group slås jag av medarbetarnas höga
kunskapsnivå inom blockchain och krypto,
bolagets gedigna transaktionsmonitorering
såväl som vår starka position på marknaden. Tillväxtpotentialen är hissnande då vi får
tänka att kryptobranschen befinner sig där
internet befann sig i början på 90-talet. En
av mina viktigaste uppgifter är nu att se över
bolagets strategiska plan. Bolaget har stor
potential för geografisk expansion men min
uppfattning är att vi först måste backa hem
och säkerställa tillväxt och kostnadseffektivitet i vår befintliga affär på hemmaplan.

Kundbasen har under de senaste 12 månaderna vuxit
med 40 000 nya kunder och omsättningen ökade
med 19 procent under kvartalet jämfört med samma
period föregående år. Bruttovinsten ökade med 5,4
MSEK, motsvarande 63 procent, främst som en följd av
realiserade vinster i bolagets egna innehav av krypto
valutor och en ökad omsättning. Vi har en stark finan
siell ställning med tillgångar i krypto- och fiatvaluta till
ett marknadsvärde som per den 31 oktober översteg
40 MSEK och därutöver är vi i princip obelånade.
Rörelseresultatet belastades dock av extraordinära
kostnader om 6 MSEK under kvartalet, vilket innebär
att vi trots tillväxten redovisade ett minusresultat
uppgående till 3 MSEK. De extraordinära kostna
derna avser primärt en externt utförd strategirapport
som kartlägger förutsättningarna för internationell
expansion. Jag har hunnit genomlysa bolagets
kostnadskostym och ser att vi behöver minska kon
sultberoendet samt öka vår kostnadseffektivitet för
långsiktig skalbarhet.
Vägen framåt
Med 200 000 kunder, vår djupa branschkunskap och
vårt etablerade varumärke är vi välpositionerade i
marknaden. Andelen av befolkningen som äger kryp
totillgångar i Europa är idag cirka 3 procent att jäm
föra med motsvarande siffra i USA som är 15 procent.
Tillväxtpotentialen är med andra ord betydande.
Samtidigt behöver vi, i takt med att branschen mog
nar, förbereda oss för naturlig prispress i marknaden,
vilket ställer ökade krav på kostnadseffektivitet.
Vårt övergripande mål är tillväxt vilket kan ske
genom vår befintliga affär, nya affärsområden eller
förvärv.
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Vi kommer nu att arbeta fram en strategisk plan för
hur vi ska växa i en allt mer reglerad marknad.
Kortsiktigt ligger fokus i att växa vår befintliga affär
på den svenska hemmamarknaden.
En viktig del i vår affär är att kunna erbjuda enkla och
smidiga betalsätt när våra kunder ska handla. Som
pressmeddelat så har vi varit tvungna att upphöra
med Swish på BTCX efter uppsägning från vår trans
aktionsbank SEB. Vi har tidigare kommunicerat att
bolaget har ett avtal med en annan leverantör för
direktbanksbetalningar vilket kan ersätta alternativt
komplettera Swish så snart ny kontolösning finns på
plats. Vi har de senaste veckorna arbetat intensivt för
att säkerställa en alternativ kontolösning för direkt
banksbetalningar, och förhoppningen är att kunna
lansera en sådan lösning inom kort. Tillsvidare kom
mer BTCXs kunder att hänvisas till kortbetalningar.
Kryptobranshen går mot reglering
Blockkedjor och krypto är fortsatt en relativt ny
bransch som i stort sett har varit oreglerad. Goobit är
idag registrerat hos Finansinspektionen som finansi
ellt institut enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling
och annan finansiell verksamhet. Branschen kommer
successivt att bli mer reglerad och det pågår nu för
handlingar i Europakommissionen om en ny harmo
niserad reglering för EU som går under namnet MICA.
Jag välkomnar den här utvecklingen, eftersom den
är en förutsättning för branschens fortsatta mognad
och expansion. En ökad reglering skapar förutsäg
barhet och större tillit för branschen och slår ut min
dre seriösa aktörer. Det är dock fortfarande mycket
som är oklart gällande kravbilden och vad MICA
kommer att innebära.
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Både jag som ny VD och Carl-Viggo Östlund som nu
föreslås som styrelseledamot kommer att kunna bidra
med viktiga erfarenheter från att bedriva finansiell
verksamhet i reglerad miljö. Goobit har ett högt och
ökande fokus på compliance och därför har vi tillsatt
Fredric Ardrot, som har gedigen erfarenhet av AMLregelverket, som externt kontrakterad Compliance
Officer.
FI:s genomlysning av kryptobranschen
Under oktober aviserade Finansinspektionen att de
planerade att genomföra tillsyn hos de två mark
nadsledande kryptoväxlarna Goobit och Safello.
Åtgärden är en del av en generell, nationell risk
bedömning kring virtuella valutor. Undersökningen
är avgränsad till att omfatta företagets allmänna
riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och
riktlinjer för kundkännedom och kundkännedomsåt
gärder. Vi välkomnar tillsynen och samarbetar för
stås fullt ut för att underlätta myndighetens arbete.
Krypto är spårbart och skapar ökad transparens
Blockkedjetekniken erbjuder unika möjligheter till
transaktionskontroll och uppföljning. De som är nya
inom kryptobranschen underskattar ofta spårbarheten
av transaktioner. Jan Olsson från NOA intervjuades
tillsammans med Christian Ander, Goobits grund
are och ordförande, i DiTV den 8 december där de
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talar om möjligheterna att upptäcka penningtvätt
inom krypto och blockkedjor. Lärdomen blir ganska
snabbt att spårbarheten inom krypto i själva verket
är betydligt bättre än i den traditionella finans
branschen. Inslaget finns online och är högintres
sant för den som vill få en lättbegriplig bild av vad
kryptobranschen kan bidra med till det finansiella
ekosystemet, inte minst på områden som säkerhet
och transparens.
Som bolag arbetar vi aktivt med att utbilda all
mänheten om krypto och blockkedjetekniken för att
adressera fördomar och missuppfattningar kring
marknaden. Jag ser att vi genom vårt arbete och vår
gedigna erfarenhet inom krypto kommer spela en
viktig roll i att motverka penningtvätt och finansiering
av terrorism.
Vi befinner oss i en ung och starkt växande marknad
där mycket ännu inte är helt utforskat, vilket innebär
utmaningar men också enorma möjligheter. Det är
och ska bli enormt roligt att leda Goobit på denna
tillväxtresa!
Stockholm, 16 december 2021

Erika Eliasson
VD Goobit Group AB
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Kommentarer om perioden
Marknad
Kryptovalutor hade överlag en stark kursutveck
ling under perioden 1 augusti-31 oktober 2021 och
efter kvartalets slut har vi sett en stabil prisutveck
ling. I kvartalets inledning handlades bitcoin till USD
39 865 och ökade kraftigt till USD 61 344 vid kvartalets
utgång, och vi har sett en liknande utveckling för
övriga större kryptovalutor.
Bitcoins lightning network, ett betalningsnätverk
ovanpå bitcoins blockkedja där betalningar skickas
direkt mellan två parter utan att varje enskild trans
aktion behöver sparas i blockkedjan, fortsätter att
växa i popularitet. Under perioden såg nätverket en
fortsatt ökning i BTC som hålls i dess kanaler, från
cirka 2 100 till cirka 3 200 BTC. Även transaktionsvo
lymen i nätverket har ökat kraftigt om än från låga
nivåer. Utvecklingen kan delvis förklaras med låga
transaktionskostnader vilket resulterar i att fler små
transaktioner genomförs.
Det är även värt att notera att ett ökat antal börs
handlade fonder, så kallade ETF:er, har ansökt om att
få investera både direkt i bitcoin och i relaterade ter
minskontrakt. Denna utveckling borde underlätta för
både institutioner och privata investerare att inves
tera i digitala valutor. I mitten av oktober lanserades
framgångsrikt den första bitcoin fokuserade ETF:en i
USA – Proshares Bitcoin Strategy ETF – på NYSE.
Energiåtgången och mixen för bitcoin mining har dis
kuterats flitigt på sistone. Andelen förnyelsebar energi
som används vid mining av bitcoin har under 2021
ökat från 37 procent till 58 procent som en följd av att
Kina har valt att förbjuda bitcoin mining i landet och
därmed nyttjas mindre kolkraft för verksamheten.
Exemplen ovan visar dels att intresset för kryptotill
gångar ökar och dels att marknaden blir reglerad i
ökad utsträckning. Goobits uppfattning är att denna
utveckling är positiv för kryptoindustrin eftersom legi
timiteten för kryptotillgångar som både investering
och betalningsmedel ökar. Kryptoindustrin fortsätter
att förena en långsiktig, varaktig transformation med
mycket hög innovationstakt.
Koncernens nettoomsättning
Nettoomsättning för perioden uppgick till 129,8 MSEK
(109,1), och har påverkats av ökat kundinflöde och fler
transaktioner.
Koncernens rörelseresultat
Rörelseresultat för perioden uppgick till –2,9 MSEK
(0,8) och det sämre resultatet beror framförallt på
ökade kostnader kopplat till en expansion av verk
samheten.
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Finansiell ställning och likviditet
Balansomslutning för koncernen per den 31 oktober
2021 uppgick till 61,5 MSEK (33,2). Likvida medel vid
periodens slut uppgick till 24,0 MSEK (7,0).
Personal
Goobit hade i genomsnitt 13 (15) heltidsanställda
under perioden.
Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat för andra kvartalet
uppgick till –8,6 MSEK (–0,8). Resultat efter finansiella
poster uppgick till –8,7 MSEK (–0,8). Moderbolagets
eget kapital uppgick vid periodens slut till 44,4 MSEK
(12,8) och soliditeten uppgick till 67 procent. I övrigt
gäller rapportens kommentarer om koncernens
utveckling även moderbolagets.
Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB är Bolagets Certified
Adviser. Eminova Fondkommission AB har inga eko
nomiska eller andra intressen i samband med note
ringen. 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.
Aktieutveckling
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Teckningsoptioner
Bolaget genomförde i december 2019 en riktad
nyemission av 5 625 teckningsoptioner. Enligt omräk
ning efter sedvanliga omräkningsvillkor för teck
ningsoptionerna 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
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70 481,25 SEK. Utnyttjandetiden för teckningsoptio
nerna löper mellan 2021-07-01 och 2021-12-31. Per 31/10
är 3 060 teckningsoptioner utnyttjade.
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 Q2 2021/2022-rapporten
nedanstående teckningsoptioner.
Program
Aktieökning
Aktiekapitalökning
Sista inlösendag
Utspädning

2019:1
7 048 125
70 481,25
2021-12-31
5,3%

Program
Aktieökning
Aktiekapitalökning
Lösenperiod
Utspädning

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

Program
Aktieökning
Aktiekapitalökning
Lösenperiod
Utspädning

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

Ägarstruktur
Tabellen nedan visar Bolagets största ägare enligt
aktieboken och förvaltarförteckningen per den 30
september 2021 och därefter kända förändringar.
Händelser efter kvartalets utgång
Styrelsen för Goobit Group utsåg Erika Eliasson till ny
VD. Erika Eliasson har en väletablerad position inom
svensk fintech, nära 20 års erfarenhet från finans
marknaden och bevisad erfarenhet av att bygga
framgångsrika fintechföretag.

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 har tidigare kommunicerat planer för en geo
grafisk expansion, först genom etablering i de nord
iska grannländerna och från 2022 och framåt land för
land inom EU-området. Bolaget har fortsatt ambitio
ner att växa geografiskt men planen har skjutits fram
i tiden. Bolaget kommer i närtid att fokusera på att
skapa tillväxt och kostnadseffektivitet i den befintliga
verksamheten.
Utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att
ingen utdelning lämnas till aktieägarna.
Finansiell kalender
Kvartalsrapport Q3 (nov-jan)

31 mar 2022

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid
upprättande av finansiella rapporter.
Kontaktperson:
Erika Eliasson, VD, Goobit Group AB (publ), ir@goobit.se

Innehav,
antal aktier

Kapital, %

Röster, %

51 113 216
26 251 681
12 131 007
7 814 000
4 089 936
3 279 000
3 028 325
1 340 000
656 000
632 170

37,49%
19,27%
8,91%
5,74%
3,00%
2,41%
2,22%
0,98%
0,48%
0,46%

37,49%
19,27%
8,91%
5,74%
3,00%
2,41%
2,22%
0,98%
0,48%
0,46%

Totalt Topp 10

110 335 335

81%

81%

Övriga

25 995 847

19%

19%

Totalt antal aktier

136 331 182

100%

100%

Aktieägare
Christian Ander, privat och genom Blockchain AB
GBI Holding AB
Nordnet Pensionsförsäkring
Christoffer De Geer
Erika Eliasson
Johan Karlsson
Avanza Pension
Investerum AB
Tomas Kronvall
Leif Bohlenius

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Goobit Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförord
ning. Informationen lämnas för offentliggörande den 16 december 2021, klockan 08.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg.
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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5 Delårsrapport Q2 2021/22

Räkenskaper

Goobit Group AB (publ)

6 Delårsrapport Q2 2021/22

Resultaträkning, koncernen
1/8-31/10
2021

1/8-31/10
2020

1/5-31/10
2021

1/5-31/10
2020

1/5 202030/4 2021

129 808
–115 693

109 146
–100 469

252 577
–231 221

188 086
–172 571

532 578
–484 269

14 115

8 677

21 356

15 515

48 309

–10 013
–5 103

–3 170
–2 506

–15 855
–9 278

–4 895
–5 299

–12 887
–15 048

EBITDA

–1 001

3 001

–3 777

5 321

20 374

Avskrivningar

–1 862

–2 201

–3 384

–4 342

–8 923

–2 863

800

–7 161

979

11 451

0

417

0

628

0

–110

–249

–236

–457

–804

–2 973

968

–7 397

1 150

10 647

263

528

1 413

11 175

kSEK
Rörelsens intäkter
Omsättning
Kostnad växling
Bruttovinst
Rörelsekostnader
Personalkostnader

EBIT
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande
resultatposter
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Periodens resultat

131
–2 973
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1 099

–7 397
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Balansräkning, koncernen
31/102021

31/10 2020

30/4 2021

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

32 223
455

21 483
480

19 587
555

Summa anläggningstillgångar

32 678

21 963

20 142

Långfristiga fordringar
Andra långfristiga fordringar

400

287

400

Summa långfristiga fordringar

400

287

400

Omsättningstillgångar
Varulager
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

3 829
142
421
24 030

2 339
1378
224
7 035

5 992
120
297
36 601

Summa omsättningstillgångar

28 422

10 976

43 010

SUMMA TILLGÅNGAR

61 500

33 226

63 552

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt eget kapital

1 363
41 066

586
9 447

1 325
42 689

Summa eget kapital hänförligt till
moderbolagets majoritetsägare

42 429

10 033

44 014

kSEK

Innehav utan bestämmande inflytande

0

78

0

42 429

10 111

44 014

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Långfristiga skulder

0
871

265
4 839

0
2 613

Summa långfristiga skulder

871

5 104

2 613

2 414
13 190
173
2 423

722
14 695
225
2 369

1 163
11 615
221
3 926

Summa eget kapital, koncern

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Goobit Group AB (publ)

18 200

18 011

16 925

19 071

23 115

19 538

61 500

33 226

63 552

8 Delårsrapport Q2 2021/22

Koncernens kassaflödesanalys
i sammandrag
kSEK
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1/8-31/10
2021

1/8-31/10
2020

1/5-31/10
2021

1/5-31/10
2020

1/5 202030/4 2021

2 520

6 023

–721

2 344

12 868

–1 284

–1 157

–15 920

–2 809

–5 682

4 941

–871

4 070

–1 161

20 754

6 177

3 995

–12 571

–1 626

27 940

24 030

7 035

24 030

7 035

36 601

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens slut

Koncernens förändringar i eget kapital
Aktiekapital

kSEK
Ingående balans per 1 augusti 2020
Nyemission
Transaktioner med minoriteten

586

Annat eget
Övrigt
kapital inkl
tillskjutet
kapital årets resultat
31 108

Periodens resultat

-22 760

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Summa
eget
kapital

78

9 012
0
0

1 099

1 099

Utgående balans per 31 oktober 2020

586

31 108

-21 661

78

10 111

Ingående balans per 1 november 2020
Nyemission
Transaktioner med minoriteten

586
739

31 108
24 719

-21 661

78

-1 239

-78

10 111
25 458
-1 317

Periodens resultat

5 338

5 338

Utgående balans per 31 juli 2021

1 325

55 827

-17 562

0

39 590

Ingående balans per 1 augusti 2021
Nyemission
Inlösta teckningsoptioner
Sålda teckningsoptioner

1 325

55 827

-17 562

0

39 590

38

5 346

Periodens resultat
Utgående balans per 31 oktober 2021

1 363

Goobit Group AB (publ)

61 173

428

5 384
428

-2 973

-2 973

-20 107
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0

42 429

Resultaträkning, moderbolaget
1/8-31/10
2021

1/8-31/10
2020

1/5-31/10
2021

1/5-31/10
2020

1/5 202030/4 2021

Rörelsekostnader
Personalkostnader

–6 694
–1 952

–537
–225

–10 321
–3 707

–867
–358

–4 387
–2 753

EBITDA

–8 646

–762

–14 028

–1 225

–7 140

kSEK

Avskrivningar
EBIT

0

0

0

0

0

–8 646

–762

–14 028

–1 225

–7 140

0

0

–4

–22

–4

–24

–24

–8 650

–784

–14 032

–1 249

13 110

–14 032

–1 249

13 110

Resultat från andelar i dotterföretag
Övriga räntekostnader och liknande
resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Inkomstskatt *
Periodens resultat

0

0

–8 650

–784

20 274

0

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

Goobit Group AB (publ)
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Balansräkning, moderbolaget
31/10 2021

31/10 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
Övriga kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel

38 538
180
73
7 391

9 299
81
0
2 046

38 902
80
0
16 280

kSEK

Summa omsättningstillgångar

46 182

11 426

55 262

SUMMA TILLGÅNGAR

64 686

28 613

73 766

Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

1 363
46 915
10 126
-14 032

586
16 850
-3 412
-1 249

1 325
41 569
–3 412
13 110

Summa eget kapital

44 372

12 775

52 592

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 014
18 426
43
675
1 740

71
15 427
0
94
246

589
18 754
16
721
1 090

Summa kortfristiga skulder

21 898

15 838

21 174

Summa skulder

21 898

15 838

21 174

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

66 270

28 613

73 766

Goobit Group AB (publ)
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