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Delårsrapport Q3 2022/23
1 NOVEMBER 2022 – 31 JANUARI 2023

     Omsättningen uppgick till 26,0 MSEK (76,0). 
Minskningen beror främst på de under december 
2021 uppsagda banktjänsterna vilket tillsammans 
med en generell nedgång inom kryptomarknaden 
medfört lägre växlingsvolymer. 

     Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-6,0). 
Perioden inkluderar konsult- och advokatkostnader 
hänförliga till den pågående FI-tillsynen av 
bolaget om cirka -0,2 MSEK, vilka bedöms som 
icke återkommande.

    �Resultat�efter�finansiella�poster�uppgick�till 
-4,1 MSEK (-6,1).

     Resultat efter skatt per aktie uppgick till 
-0,03 SEK (-0,04). 

     Omsättningen uppgick till 78,3 MSEK (328,6). 
Minskningen beror främst på de under december 
2021 uppsagda banktjänsterna vilket tillsammans 
med en generell nedgång inom kryptomarknaden 
medfört lägre växlingsvolymer. 

     Rörelseresultatet uppgick till -11,9 MSEK (-13,2). 
Perioden inkluderar konsult- och advokatkostna-
der hänförliga till rättstvisten om de uppsagda 
banktjänsterna samt den pågående FI-tillsynen 
av bolaget om cirka -0,7 MSEK, vilka bedöms som 
icke återkommande.

    �Resultat�efter�finansiella�poster�uppgick�till 
-12,0 MSEK (-13,5).

     Resultat efter skatt per aktie uppgick till 
-0,09 SEK (-0,10). 

Q3, 1 november 2022 – 31 januari 2023 
– JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

Q1 – Q3, 1 maj 2022 – 31 januari 2023 
– JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

     Goobits styrelseordförande Michael Völter förvärvade 
1 000 000 nyemitterade aktier i bolaget.

Viktiga händelser under perioden

     Goobit har inlett testfas av ny teknisk lösning för 
direktbanksbetalningar. I testgruppen ingår ett fåtal 
utvalda kunder. Målet är att kunna utöka testet till 
en större kundgrupp.

     Goobits styrelse har beslutat att adjungera advokat 
Jan Tibbling som styrelseledamot fram till nästa 
bolagsstämma då han, på förslag från valbered-
ningen, föreslås att väljas som ordinarie styrelse-
ledamot. Jan var fram till oktober 2022 
chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM).

     Styrelsen i Goobit har beslutat att uppta kortfristiga 
lån om sammanlagt 3 MSEK från huvudägarna 
Blockchain, tillhörande VD Christian Ander, och GBI 
Holding AB. Syftet med lånen är att stärka bolagets 
rörelsekapital samt öka likviditeten för bolagets nya 
direktbankslösning som är under lansering.

     Goobit utökar leveransen av direktbanksbetalningar 
efter en framgångsrik testperiod. Målet är att 
erbjuda samtliga kunder direktbanksbetalningar.

Viktiga händelser efter perioden
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🚀VD har ordet

En stor nyhet är att bolaget nu framgångsrikt har 
rullat ut direktbankbetalningar till ett urval av våra 
kunder. Detta är en eftertraktad betalmetod för våra 
kunder och förbättrar bolagets bruttomarginal. Det 
här ligger till grund för bolagets växlingsverksamhet 
gentemot retail-kunder.

Goobit har fortsatt intresse från företagskunder där 
intresset för digitala tillgångar växer och behovet av 
personlig service med s.k “OTC”-handel ökar. Här 
erbjuder Goobit sina kunder en “från jord till bord”- 
tjänst med allt från att hantera transaktioner, sätta 
upp en säker wallet till att skapa AML-rapporter för 
att underlätta kundens relation till sin bank med 
hjälp av bolagets AML Desk. Bolaget stödjer, utöver 
kryptovaltur som bitcoin och ether, samtliga stora 
fiat-valutor�och�har�under�senaste�kvartalet�lagt�till�
ledande “stablecoins” i sitt utbud, vilket är traditionella 
fiat-valutor�som�skickas�över�blockkedjan�vilket�ger�
snabbare och billigare transaktioner samt en ökad 
spårbarhet.

De största delägarna, mig själv inräknad, har tillfört 
kapital om 3 MSEK i ett lån och vi har stort förtroende 
för bolagets framtid och målsättningen att etablera 
bolaget som den ledande aktören i Norden. Kapitalet 
används�för�att�stärka�kassaflödet�och�att�vidare�
investera i vår teknikplattform, där ibland direktbanks-
betalningar. Detta förväntas leda till konkurrens fördelar 
med högre effektivitet och lägre kostnader för bolaget 
och bolagets kunder.

Jag ser fram emot en spännande framtid där vårt 
företag leder vägen i kampen mot penningtvätt och 

kriminell aktivitet genom innovativa tekniska lösningar. 
Med vårt senaste tillskott i styrelsen, Jan Tibbling, 
även känd som #bitcoinadvokaten, med sin unika 
bakgrund som chefsåklagare på ekobrottsmyndig-
heten och en djup förståelse för blockchain och 
kryptovalutor, är vi än mer rustade att ta stora kliv 
framåt i utvecklingen. Jan bidrar i styrelsearbetet till 
att ytterligare stärka Goobits AML-arbete samt vidare 
utveckla bolagets AML-produkt både nationellt och 
internationellt.

Under senaste kvartalet har vår AML-produkt, AML 
Desk, uppnått betydande framgång. Vi har fram-
gångsrikt tillhandahållit krypto-AML-rapporter till 
kunder som stod inför utmaningar med sina banker 
på grund av deras engagemang med kryptovalutor 
och digitala tillgångar. Som ett resultat av Goobits 
AML-rapporter har dessa kunders banker vänt i sin 
riskuppfattning av kunden och fått fortsätta sin 
verksamhet med tillhörande konton och tjänster 
hos banken.

Vi fortsätter att se ett stort behov för denna produkt, 
både inom och utanför Sveriges gränser, och arbetet 
med�att�etablera�flera�strategiska�partnerskap�för�
fortsatt expansion i Europa.

Stockholm, mars 2023

Christian Ander 
Grundare och VD Goobit Group AB (publ)

Bästa aktieägare, 

Sedan årsskiftet har priset på bitcoin ökat 
kraftigt och handlats upp över 50%, men 
har också haft en turbulent period av 
hökaktiga centralbanker och konkurser av 
tre populära techbanker i USA. Trots detta 
fortsätter användningen av Bitcoins 
nätverk att öka, även det överliggande 
betalningsnätverket Lightning Network blir 
mer och mer tillgängligt vilket är ett kvitto 
på att tekniken fortsätter att mogna, 
oavsett tumulten på marknaden.
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Marknad 
Det�senaste�årets�nedstängningar�av�finansiella�
institut på grund av spekulation i krypto har slutligen 
nått den traditionella bankvärlden. Silvergate Capital 
Bank meddelade i förra veckan att dom stänger ner 
på grund av sin exponering till bland annat krypto-
börsen FTX och i helgen stängde ytterligare två 
banker ner, Silicon Valley Bank och Signature Bank. 
FTX stängde tidigare ner under 2022 på grund av 
att ägaren olovligt spekulerat bort klientmedel för 
miljardbelopp.

Händelserna sätter krypto i dålig dager och höjer 
kritiska röster till hela branschen. Samtidigt särskiljer 
sig bitcoin som ett mer stabilt och trovärdigt system 
som inte skapats ur tomma luften likt många andra 
kryptovalutor. Chef för den amerikanska myndig-
heten SEC, som övervakar värdepappershandeln 
och investerares säkerhet, lyfter fram att bitcoin 
troligen är den enda kryptovalutan som inte är en 
form av värdepapper skapad för att göra utgivarna 
och investerarna rika och därmed inte ska regleras 
av myndigheten, utan av andra myndigheter.

Händelserna i USA har även spillt över till Sverige 
där Klarna, Swedbank och SEB har kopplingar till 
bankerna. Samtliga tre storbanker handlades ner 
på börsen i början av veckan. Värst har det gått för 
pensionsjätten Alecta vilka har gått med mång-
miljardförlust från sina investeringar i amerikanska 
nischbanker.

Detta kan ge extra skjuts för decentraliserade tjänster, 
s.k DeFi där antalet användare snabbt ökar på 
populära plattformar. DeFi växer idag lika fort (om inte 
fortare) som de gjorde sommaren 2021 då branschen 
var glödhet, där funktionen DAO, “Decentralized 
Autonomous Organization”, kan ersätta dagens 
traditionella system och låta användarna staka ut 
framtiden på både gott och ont.

Den�här�typen�av�decentraliserade�finanssystem�har�
enorm potential för automatiserad handel och 
globala transaktioner där mellanhänder i princip är 
helt borttagna vilket skapar en enorm effektivitet i 
det�globala�finanssystemet,�med�full�spårbarhet.

NFT på Bitcoin
Ordinals, tekniken för att registrera digitala tillgångar 
”on-chain” på Bitcoinnätverket, ingår i den nya 
bitcoinhypen som har ökat transaktionsavgifterna 
på BTC-nätverket med nästan 75 % den senaste 
månaden. Detta är känt som “Non-fungible-tokens” 
(NFT) och är mycket populärt på andra blockkedjor. 
NFT på bitcoin är egentligen inget nytt, men det är 
inte�förrän�nu�det�släpps�en�officiell�samling�via 
företaget Artsy Monke, som består av 10 000 
AI-genererade apor och mycket mer är på gång.

Denna teknik på bitcoin har blivit möjligt genom de 
uppgraderingar av Bitcoinnätverket som implemen-
terades under 2017 (SegWit) och 2021 (TapRoot). 
Tekniken fungerar genom att man registrerar sin 
digitala tillgång på enskilda utgående transaktioner, 
så�kallade�kallade�UTXO,�där�det�finns�utrymme�för�
godtycklig data. Detta gör varje enskild transaktion 
unik och kan tilldelas olika egenskaper vilket är det 
NFT representerar.

Detta möjliggör generellt digitalt ägande via bitcoins 
blockkedja, vilket idag är den säkraste blockkedjan 
som håller tillgångar upp emot biljontals dollar, och 
i framtiden kan blockkedjan säkerställa ägande 
tusenfaldigt mycket mer.

Koncernens nettoomsättning
Nettoomsättning för perioden uppgick till 26,0 MSEK 
(76,0). 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 påverkat bolagets omsättning negativt. 

Koncernens rörelseresultat
Rörelseresultat för perioden uppgick till -4,0 MSEK 
(-6,0). Det negativa rörelseresultatet beror likt tidigare 
rapporterat främst på förlorade transaktionsintäkter 
och därigenom minskad bruttovinst. De minskade 
intäkterna har delvis parerats genom rationaliseringar 
och kostnadsbesparingar. Arbetet med översyn av 
kostnaderna har dragit ut något på tiden och 
förväntas få större effekt under nästa kvartal. Arbetet 
med förstärkning och utbyggnad av compliance-
funktionen samt utveckling av nya tjänster och 
funktionalitet fortgår. Rörelseresultatet för perioden 
inkluderar konsult- och advokatkostnader hänförliga 
till den pågående FI-tillsyn av bolaget om cirka 
-0,2 MSEK, vilka bedöms som icke återkommande. 
Resultat�efter�finansiella�poster�respektive�efter�skatt�
uppgick till -4,1 MSEK (-6,1).

Finansiell ställning och likviditet
Balansomslutning för koncernen per den 31 januari 
2023 uppgick till 29,4 MSEK (56,2). Koncernens eget 
kapital uppgick vid periodens slut till 22,0 MSEK (37,9) 
och soliditeten till 75 procent (68). Likvida medel vid 
periodens slut uppgick till 6,0 MSEK (32,2). 

Personal
Goobit Group hade i genomsnitt 12 (14) anställda 
under perioden. Utöver detta har bolaget ett antal 
kontrakterade konsulter, främst utvecklare, som 
arbetar med löpande projekt för bolaget. 

Kommentarer om perioden
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Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat för tredje kvartalet 
uppgick�till�-1,8�MSEK�(-3,2).�Resultat�efter�finansiella�
poster respektive efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (-3,2). 

Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut 
till 37,4 MSEK (42,8) och soliditeten till 68 procent (68). 
I övrigt gäller rapportens kommentarer om koncernens 
utveckling även moderbolagets.

Väsentliga händelser
•  Goobits styrelseordförande Michael Völter 

förvärvade 1 000 000 nyemitterade aktier i bolaget.

Händelser efter rapportperiodens utgång
 •  Goobit har inlett testfas av ny teknisk lösning för 

direktbanksbetalningar. I testgruppen ingår ett fåtal 
utvalda kunder. Målet är att kunna utöka testet till en 
större kundgrupp.

•  Goobits styrelse har beslutat att adjungera advokat 
Jan Tibbling som styrelseledamot fram till nästa 
bolagsstämma då han, på förslag från valbered-
ningen, föreslås att väljas som ordinarie styrelsele-
damot. Jan var fram till oktober 2022 chefsåklagare 
på Ekobrottsmyndigheten (EBM).

•  Styrelsen i Goobit har beslutat att uppta kortfristiga 
lån om sammanlagt 3 MSEK från huvudägarna 
Blockchain, tillhörande VD Christian Ander, och GBI 
Holding AB. Syftet med lånen är att stärka bolagets 
rörelsekapital samt öka likviditeten för bolagets nya 
direktbankslösning som är under lansering.

•  Goobit utökar leveransen av direktbanksbetal-
ningar efter en framgångsrik testperiod. Målet är att 
erbjuda samtliga kunder direktbanksbetalningar.

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 138 540 327 aktier. Samt-
liga 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 incitaments program 
(teckningsoptionsprogram 2022/2025) riktat till 
anställda och konsulter i koncernen. Programmet 
fulltecknades och innefattar 7 238 232 teckningsoptioner 
i bolaget, där varje teckningsoption ger innehavaren 
rätt att teckna en aktie i bolaget. För en utförlig 
beskrivning av incitamentsprogrammets villkor 
vänligen�se�kallelsen�till�årsstämman�som�finns 
tillgänglig på bolagets hemsida. 

Bolaget har per dagen för Q3-rapporten 2022/2023 
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 
31 januari 2023 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 osäker-
hetsfaktorer hänvisas till Goobit Group AB:s Bolags-
beskrivning�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 vidareut-
veckla bolagets tjänster samt leverera en redundant, 
stabil och kvalitativ leverans till våra kunder, börs och 

Aktieutveckling t.o.m 2023-02-28 (senaste 12 mån)
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tillsynsmyndigheter. Det har medfört att dagens 
organisation klarar betydligt större affärsvolymer 
men att den inte är helt kostnadseffektiv utifrån 
dagens volymer och marginaler. Arbetet med att 
öka denna kostnadseffektivitet pågår. 

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 året. Utifrån dagens marknads-
klimat ser vi dock möjligheter att hitta potentiella 
förvärvsobjekt eller nya samarbetspartners 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 bolagets AML SaaS- 
lösning i samarbete med bland annat F.R.E.E Madeira. 
Utifrån pågående marknadsklimat, tillväxt utveckling, 
expansionsmöjligheter och avtals diskussioner bedömer 
styrelsen att Bolagets kassa kan komma att behöva 
stärkas under den kommande tolvmånadersperioden. 

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen 
förslag och revisorns tillstyrkan, att ingen utdelning 
ska utgå för 2021/2022.

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 Q4 (feb-apr 2022/2023) 15 jun 2023
• Kvartalsrapport Q1 (maj-juli 2023/2024) 15 sep 2023
• Årsstämma 17 okt 2023
• Kvartalsrapport Q2 (maj-okt 2023/2024) 15 dec 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
Delårsrapporten har översiktligt granskats av 
bolagets revisor.

Styrelsen i Goobit Group AB

Mars 2023, Stockholm

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Goobit Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnas för offentliggörande den 15 mars 2023, klockan 08.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg.

Aktieägare
Innehav,

antal aktier Kapital, %

Christian Ander 54 622 684 39,4%
GBI Holding AB 20 646 365 14,9%
Nordnet Pensionsförsäkring 7 438 123 5,4%
Avanza Pension 4 122 961 3,0%
Johan Karlsson 3 279 000 2,4%
Investerum AB 2 141 920 1,5%
Mickaela Aychouh 1 280 000 0,9%
Theodoros Samourkasidis 1 207 280 0,9%
Michael Völter 1 020 000 0,7%
Tomas Kronvall 656 000 0,5%
Total topp-10 96 414 333 69,6%
Övriga 42 125 994 30,4%
Totalt antal aktier 138 540 327 100,0%
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Räkenskaper



Goobit Group AB (publ)  7  Delårsrapport Q3 2022/23

Resultaträkning, koncernen

kSEK
Q3

2022/2023
Q3 

 2021/2022
Q1-Q3 

 2022/2023
Q1-Q3 

 2021/2022
Helår 

 2021/2022

Rörelsens intäkter
Omsättning 25 913 76 016 78 278 328 593 360 231
Kostnad växling - 23 098 -67 682 -68 058 -298 903 -324 703
Bruttovinst 2 815 8 334 10 220 29 690 35 528

Rörelsekostnader -2 714 -8 140 -9 552 -23 995 -29 420
Personalkostnader -2 328 -4 086 -7 138 -13 364 -16 522
EBITDA -2 226 -3 892 -6 470 -7 669 -10 414

Avskrivningar -1 797 -2 135 -5 390 -5 519 -7 063
EBIT -4 023 -6 027 -11 860 -13 188 -17 477

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter 0 0 0
Övriga räntekostnader och liknande 
resultatposter -119 -83 -176 -319 -379
Resultat före skatt -4 142 -6 110 -12 036 -13 507 -17 856

Inkomstskatt 0 0 0 0
Periodens resultat -4 142 -6 110 -12 036 -13 507 -17 856
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Balansräkning, koncernen

kSEK 2023-01-31 2022-01-31 2022-04-30

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 20 965 20 436 20 932
Materiella anläggningstillgångar 278 351 278
Summa anläggningstillgångar 21 243 20 787 21 210

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

Omsättningstillgångar
Varulager 404 1 978 1 124
Övriga kortfristiga fordringar 895 233 925
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 415 637 581
Likvida medel 6 029 32 186 23 073
Summa omsättningstillgångar 7 743 35 034 25 702
SUMMA TILLGÅNGAR 29 386 56 221 47 312

Eget kapital
Aktiekapital 1 385 1 375 1 375
Övrigt eget kapital 20 593 36 609 32 261
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets 
majoritetsägare 21 978 37 984 33 636

Innehav�utan�bestämmande�inflytande 0 0 0
Summa eget kapital, koncern 21 978 37 984 33 636

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

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 811 1 835 1 489
Övriga kortfristiga skulder 4 971 12 453 10 052
Aktuella skatteskulder 0 163 173
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 626 3 786 1 963
Summa kortfristiga skulder 7 408 18 237 13 676
Summa skulder 7 408 18 237 13 676
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 386 56 221 47 312
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kSEK
Q3

2022/2023
Q3

2021/2022
Q1-Q3

2022/2023
Q1-Q3

2021/2022
Helår

2021/2022

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 710 -2 394 -8 881 -3 115 -9 392
Kassaflöde från Investeringsverksamheten -1 610 9 756 -5 423 -6 164 -8 130
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, -1 036 794 -2 740 4 864 3 993
Periodens kassaflöde -4 357 8 156 -17 044 -4 415 -13 529
Likvida medel vid periodens slut 6 029 32 186 6 029 32 186 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 nov 2021 1 363 61 173 -20 107 0 42 429
Nyemission 0
Inlösta teckningsoptioner 12 1 653 1 665
Sålda teckningsoptioner 0
Periodens resultat -6 110 -6 110
Utgående balans per 31 jan 22 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

Inlösta teckningsoptioner 56 56
Periodens resultat -12 243 -12 243
Utgående balans per 31 okt 2022 1 375 62 826 -38 404 0 25 798

Ingående balans per 1 nov 2022 1 375 62 826 -38 404 0 25 798
Nyemission 10 10
Inlösta teckningsoptioner 310 310
Sålda teckningsoptioner 1 1
Periodens resultat -4 142 -4 142
Utgående balans per 31 jan 2023 1 385 63 136 -42 544 0 21 978
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Resultaträkning, moderbolaget

kSEK
Q3 

2022/2023
Q3

 2021/2022
Q1-Q3

 2022/2023
Q1-Q3

 2021/2022
Helår

 2021/2022

Omsättning 68 635 294 635 713
Intäkter 68 635 294 635 713

Rörelsekostnader -538 -2 511 -2 136 -12 832 -13 231
Personalkostnader -1 293 -1 372 -3 337 -5 079 -6 175
EBITDA -1 764 -3 248 -5 179 -17 276 -18 692

Avskrivningar 0 0 0 0 0
EBIT -1 764 -3 248 -5 179 -17 276 -18 692

Resultat från andelar i dotterföretag 0 0 0 842
Övriga räntekostnader och liknande 
resultatposter -60 0 -60 -4 -5
Resultat efter finansiella poster -1 823 -3 248 -5 239 -17 280 -17 856

Inkomstskatt* 0 0 0 0 0
Periodens resultat -1 823 -3 248 -5 239 -17 280 -17 856

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

kSEK 2023-01-31 2022-01-31 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 34 892 39 140 37 429
Övriga kortfristiga fordringar 858 201 831
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 146 327 313
Likvida medel 383 4 303 2 648
Summa omsättningstillgångar 36 279 43 971 41 220
SUMMA TILLGÅNGAR 54 783 62 475 59 725

Eget kapital
Aktiekapital 1 385 1 375 1 375
Överkursfond 49 362 48 568 48 996
Balanserat resultat -8 157 10 126 9 698
Årets resultat -5 239 -17 280 -17 856
Summa eget kapital 37 351 42 789 42 213

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 256 591 348
Skulder till koncernföretag 16 330 16 412 13 480
Skatteskulder 97 60 62
Övriga kortfristiga skulder 155 1 193 3 086
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 594 1 430 536
Summa kortfristiga skulder 17 432 19 686 17 511
Summa skulder 17 432 19 686 17 511
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 783 62 475 59 725
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Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i enlighet med 9 kap. 
årsredovisningslagen (1995:1554)

Till styrelsen i Goobit Group AB (publ), org.nr. 556952-8671

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för Goobit Group AB (publ) per 31 januari 
2023 och perioden 2022-05-01 – 2023-01-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är 
att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 
2410�Översiktlig�granskning�av�finansiell�delårsinformation�utförd�av�företagets�valda�revisor.�En�översiktlig�
granskning�består�av�att�göra�förfrågningar,�i�första�hand�till�personer�som�är�ansvariga�för�finansiella�
frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga gransknings-
åtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De gransknings-
åtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet 
att�vi�blir�medvetna�om�alla�viktiga�omständigheter�som�skulle�kunna�ha�blivit�identifierade�om�en�revision�
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en 
uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Stockholm 14 mars 2023

WeAudit Sweden AB, genom Mikael Köver, Auktoriserad revisor
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