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SAMMANSLAGEN DELÅRSRAPPORT 
I SAMMANDRAG FÖR 
JAN – SEP 2021

Inledningen av året visade en fortsättning på de starka trenderna från 2020 
och fortsatte under sommaren fram till början av hösten. Proforma Jan – 
sep 2021 visade rekordhöga intäkter för koncernen på 40,9 MSEK jämfört 
med 22,6 MSEK från jan – sep 2020. 2021 är fortsatt påverkat av Covid-19 
jämfört med 2020, vilket resulterade i totalt 95 296 (85 831) bokningar och 
3 444 033 (2 823 809) Km körda.

VD-ord
Move About Group inledde året starkt med en hög ökning av totala 
intäkter. Ökningen kommer från organisk tillväxt inom både  
offentlig-, företags- och kommunsektorn, där alla uppvisar ett ökat 
utnyttjande och medlemstillväxt. Intäkterna från det nyförvärvade 
tyska företaget Mobileeee GmbH med säte i Frankfurt am Main ökar 
intäkterna jämfört med tidigare perioder. 

Förvärvet av Mobileeee GmbH placerar Move About även på den 
tyska marknaden med tillväxtmöjligheter både inom och utanför 
landets gränser.

Vid inledningen av 2021 var Move About Group inriktat på tillväxt 
med ett antal nya pooler planerade att lanseras under året. Allmänna 
pooler som startade under jan – jun 2021 var Ski, Drammen  
och Skøyen. Därtill startades pooler i samarbete med Zipcar  
i Trondheim och flera platser i Oslo. För tredje kvartalet har  
utvecklingen fortsatt där pooler öppnas i Kongsberg, Linköping 
och Sundbyberg. Ytterligare pooler är i planeringsfasen för fjärde 
kvartalet 2021. Effekterna av Covid-19 påverkade antalet företag-
skunder då de tenderar att skjuta upp beslut eftersom anställda 
arbetar på distans och den fortsatta förlängningen av pandemin är 
osäker. Detta har påverkat koncernens totala resultat där våra 
tillväxtambitioner var ännu högre än vad som uppnåddes. Trots 
detta har allmänna pooler öppnats på egen risk och visar stora  
möjligheter för de kommande perioderna. 

 
Jämfört med jan – sep 2020 visar de totala ackumulerade siffrorna 
följande trend:
•     Bokningarna ökade med 12% till 95 296 (85 183)
•   Det totala antalet medlemmarna ökade med 78% till 50 870  

   (22 269)
•     Körd sträcka ökade med 22 % till 3 444 km
•     De sparade koldioxidutsläppen ökade med 12% till 327

   (268) ton

De totala intäkterna ökade med 9,2 MSEK eller 41% och uppgick  
till 31,8 MSEK (22,6). Användningen av delad mobilitet verkar  
förändras under pandemin där vi ser en ökande trend under 2021. 
Strategin att kombinera företagspooler och allmänna pooler  
är framgångsrik och vi ser ett ökat utnyttjande totalt sett. En  
ytterligare effekt av pandemin verkar vara ett förändrat körmönster 
då vi ser längre resor både i antal mil och tid per bokning.

Justerad EBITDA var minus 6,9 MSEK för jan - sep 2021, jämfört med 
2,9 MSEK jan - sep 2020. Justerade poster består av kostnader för 
SBR, noteringskostnad och förvärvskostnad. Utöver justerade 
poster är minskad EBITDA- främst hänförlig till effekterna – direkt 
och indirekt – av Covid-19 och den samtidiga skalningen av vår 
verksamhet. Direkt på grund av kostnader som förberedelse av  
flottan, koncerndrift för att skala koncernens resultat, IT-utveckling-
skostnad och upprätthålla en allmän servicenivå som är inriktad på 
expansion. Indirekt eftersom vi inte kan lansera nya pooler som 
planerat med brist på intäkter som följd. 
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STRATEGISK 
UTVECKLING

STATUS FÖR OPERATIVA  
MARKNADER

Att utöka Move Abouts hållbara koncept för tillgänglig mobilitet till 
så många relevanta städer som möjligt förblir vårt fokus och grund 
för fortsatt Smart Agile Strategy för tillväxt. Vår forsknings- och  
planeringsverksamhet fortsätter över hela Europa inför kommande 
lanseringar i nya städer. Till en början förvärvet av Mobileeee 
GmbH, beläget i Frankfurt am Main, som kommer att användas 
som vår ingång på den tyska och europeiska marknaden.

Move About Group utvärderar naturligtvis noggrant den planerade 
lanseringarna mot bakgrund av Covid-19-situationen. De långsiktiga 
ambitionerna och den övergripande strategin är fortfarande  
densamma, men den kortsiktiga lanseringen kommer oundvikligen 
att påverkas.

Vår ambition är fortsatt att lanseras på flera nya internationella 
marknader under 2021, dock med en försenad lanseringstid.

På våra befintliga operativa marknader var effekterna av andra  
vågen av Covid-19 snabbt påtagliga, då människor uppmuntrades 
att arbeta hemifrån i både den offentliga och privata sektorn och 
alla utbildningsinstitutioner stängdes. I och med att de interna-
tionella gränserna stängdes minskade dessutom det internationella 
resandet avsevärt. 

Som reaktion har Move About Group därmed ökat vår publika 
strategi och även ökat vår närvaro tillsammans med våra strategiska 
partners. Detta har lett till ökade intäkter trots covid-19-effekterna. 
Vår operativa verksamhet har upprätthållits och hela flottan av EV 
är i drift och växer. På grund av ambitionsstrategin för tillväxt, 
förvärv och notering har koncernens förlust totalt sett ökat jämfört 
med föregående år.

HÖJDPUNKTER
Move About Group

En sammantaget bra period för koncernen.
Vid införlivande av Mobileeee från och med 1 januari 2021 ökar totala intäkter med 75% jämfört med föregående år (bestämmande  
inflytande erhölls den 16 juni 2021). Motsvarande ökning i jämförbar verksamhet var 62 % för perioden juli – september 2021.

 
SEK’000

 Ej reviderat  
2021 Jan - Sep*

 Ej reviderat 
2020 Jan - Sep

 Reviderat 
2020 Jan - Dec

 Reviderat 
2019 Jan - Dec

Totala intäkter  40 905  22 634  30 188  28 175 
Bruttovinst  24 523  16 739  21 211  22 609 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -9 596  2 864 -91  3 643 
Summa tillgångar  119 647  26 638  24 714  23 844 
Omsättningstillgångar  58 390  21 978  24 451  21 266 
Anläggningstillgångar  28 512  9 730  8 880  11 122 
Summa eget kapital  32 745 -5 070 -8 617 -8 544 

*2021 09 inklusive förvärv av Mobileeee GmbH från och med 01 01.21
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Move About AS, som tidigare var moderbolag i koncernen, har 
genomfört flera riktade emissioner mot befintliga aktieägare under 
2020 och 2021. I maj 2020 genomfördes en riktad nyemission om  
8 MSEK till befintliga aktieägare. Under 2021 har riktade nyemissioner 
om 55 MSEK genomförts fördelat på 37,5 MSEK kontant och 17,5 
MSEK genom andelsbyte i samband med förvärvet av det tyska  
bolaget Mobileeee GmbH. Även här omstrukturerar vi våra finansiella 
positioner genom förlängningar och expansioner av våra kredit-
gränser med våra leasingpartners. 

Vi har under de tre första kvartalen 2021 utökat vårt leasingutrymme 
med totalt 60 MNOK med olika leverantörer. Arbetet med att säkra 
finansiering för framtida tillväxt kommer att fortsätta och vi förväntar 
oss att säkra ytterligare krediter under fjärde kvartalet 2021.

KONCERNEN  
JULI - SEPTEMBER 2021

Ett starkt tredje kvartal som exklusive förvärvet av Mobileeee, visar 
en intäktsökning på 62% jämfört med föregående år.

September är den första månaden där människor både B2C och 
B2B börjar lämna Covid-19-restriktionerna. Resenärer behöver inte 
bära ansiktsmasker och anställda börjar återvända till sina kontor. 
Vi tror fortfarande att människor kommer att kombinera hemma-
kontoret med arbetsplatsen och en ännu högre efterfrågan på  
tjänster för delad mobilitet förutses.

En total ökning med 60 bilar för koncernen under tredje kvartalet 
2021 jämfört med 45 förra året. Utöver abonnemang på bilar och 
white label-lösningar.

Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster och medlemstillväxten 
för kvartalet visar ytterligare 7100 medlemmar.

Norge
Positiv tillväxt för perioden och en utökning av antalet av pipeline-avtal. 
Tre nya B2B-avtal har undertecknats under tredje kvartalet.

Flera nya offentliga inrättningar planeras att öppnas under kvartal 
fyra. 

Q3 2021 totala intäkter om +37,5% som slutade på 3,3 MSEK, + 0,9 
MSEK jämfört med föregående år om 2,4 MSEK.

Digital marknadsföring är avgörande för medlemstillväxten. Flera 
kampanjer har genomförts under perioden utöver reklamkampanjer 
för både företag och studenter.

Sverige
Q3 har varit en hektisk månad med många aktiviteter på gång. Flera 
kommuner t.ex. Sundbyberg, Linköping och även företagskunder 
har anmält sig för nyttjande av leasingflottan. Vissa startade under 
Q3 och några startar under Q4 och Q1 2022. Kunden-först  
tankesättet inom kundsupporten mäts och visar en positivt trend.

Tyskland
Hög efterfrågan och fokus på tjänster för tillgänglig mobilitet och 
miljömedvetenhet resulterar i flera nya möjligheter. Flera nya före-
tagskunder registrerades under Q3 och flera större uppdrag teck-
nades för start under Q4. Q3 landade på en omsättning om totalt 
4,1 MSEK. Se ytterligare upplysningar om förvärvet i noterna till 
delårsrapporten.

FINANSIERINGSSTRUKTUR
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Norge
Teamet anställde nya säljare från och med mars 2021. Starkt fokus 
på att nyttja strategiska partnerskap genom Avis, (Zipcar) och  
Autogruppen för en nationell expansionsstrategi. Jan - sep 2021 
totala intäkter om +39% landade på 9,1 MSEK, + 2,6 MSEK jämfört 
med föregående år om 6,5 MSEK. Trots att marknaden har påver-
kats av Covid-19-pandemin då företag har behövt stänga kontor 
och människor arbetat på distans har Move About fortfarande  
kunnat öka intäkterna från kommunerna. Beslut om nya företag-
spooler har försenats på grund av osäkerhet om när anställda  
kommer tillbaka från distansarbetet. Detta bromsar den uppskattade 
tillväxten för våra företagskunder. 

Tre nya kontrakt i kommunerna Indre Østfold, Marker och  
Skiptvedt. Potentiella kunder bedöms kunna skapas genom större 
fastighetssamarbeten i hela landet. 

Sverige
Teamet arbetar hårt med ny kunder och nya kontrakt. Totala  
intäkter på +11,5% som landade på 21,9 MSEK, +2,2 MSEK jämfört  

 
med föregående år om 19,7 MSEK. Utvecklingen har påverkats av 
Covid-19 och förseningar av lansering av nya pooler. Förseningar  
i beslutsfattandet om nystartade företag är svåra att återhämta. 

Nya avtalade bolagskontrakt är registrerade för Q3. Större  
fastighetssamarbeten i linje med etablering av samåkning i större 
bostadsprojekt.  

Tyskland
Det tyska bolaget Mobileeee GmbH förvärvades under juni/juli 
2021. Resulterade i en ägarandel på 72,8% för Move About i slutet 
av juli.

Mobileeee GmbH har ungefär 200 bilar i drift och förväntas bli  
lönsamma under 2021. Jan – sep 2021 uppgick intäkterna till 14 
MSEK varav 4,1 MSEK inkluderades i koncernredovisningen för  
perioden. För ytterligare upplysningar om förvärvet se noterna till 
delårsrapporten.

Sammantaget bra period för koncernen.
Jan - sep 2021 totala intäkter om +41% slutar på 31,8 MSEK, + 9,2 MSEK jämfört med föregående år om 22,6 MSEK.
Q3 slutade på 12,0 MSEK vilket innebär en ökning on +62% av totala intäkter jämfört med föregående år på 7,4 MSEK.  
Höjdpunkter för koncernens finansiella rapporter finns nedan.

JAN – SEP 2021

KONCERNEN

Finansiella nyckeltal
SEK 000’

2021 
Jul - Sep

2020 
Jul - Sep

2021 
Jan- Sep

2020 
Jan - Sep

2020
Jan - Dec

2019
Jan - Dec

Totala intäkter  12 038  7 444  31 804  22 634  30 188  28 175 
Bruttovinst  7 375  5 437  19 654  16 739  21 211  22 609 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -5 528  613 -12 681  2 864 -91  3 643 
Justerat rörelseresultat före av- och ned- -4 608  613 -6 929  2 864  1 479  3 643 
Resultat efter finansiella poster -11 050 -1 880 -25 285 -4 580 -9 890 -4 049 
Summa tillgångar  119 647  26 638  119 647  26 638  24 714  23 844 
Kortfristiga skulder  58 390  21 978  58 390  21 978  24 451  21 266 
Långfristiga skulder  28 512  9 730  28 512  9 730  8 880  11 122 
Eget kapital  32 745 -5 070  32 745 -5 070 -8 617 -8 544 
Netto rörelsekapital -33 802 -11 924 -33 802 -11 924 -16 387 -14 172 
Netto räntebärande skuld  1 608  2 489  1 608  2 489  1 307  2 250 

Sammanfattning av kassaflöden
Löpande verksamhet -7 333  453 -15 413  2 752  3 166  6 458 
Investeringsverksamheten -7 -40 -114  -   -18 -295 
Finansieringsverksamheten  3 077 -2 427  21 048 -1 093 -3 094 -6 665 
Fritt kassaflöde -7 341  413 -15 527  2 752  3 147  6 163 
Likvida medel vid årets slut  6 526  2 503  6 526  2 503  981  836 
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Bolaget genomgår en noteringsprocess med målet att noteras  
under hösten 2021. I detta avseende kommer koncernen att  
etablera en helt ny bolagsstruktur där ett nytt svenskt holdingbolag 
är under uppbyggnad, Move About Group AB. Detta nya holding-
bolag kommer att vara det börsnoterade bolaget. Samtliga befintli-
ga aktieägares innehav i det gamla holdingbolaget Move About AS, 
Norge har överlåtits till det nya holdingbolaget i Sverige, Move 
About Group AB efter rapportperioden. 

Det har inte förekommit några transaktioner i det framtida moder-
bolaget, Move About Group AB. I denna sammanslagna delårsrap-
porten i sammandrag för januari – september 2021 är det befintliga 
holdingbolaget Move About AS, Norge moderbolag till koncernen. 
Redovisningen överförs till SEK då detta kommer att vara  
redovisningsvalutan i koncernen framöver. 

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNEN

Move About AB
(Sverige)

Move About AS
(Norge)

Move About Group AB (publ)
(Sverige)

Move About
Technologies AB

(Sverige)

mobileeee GmbH
(Tyskland)

mobileeee Betr.
MbH & KG
(Tyskland)

Koncernstrukturdiagrammet vid börsintroduktionen

Move About AB
(Sverige)

Move About AS
(Norge)

Move About
Technologies AB

(Sverige)

mobileeee GmbH
(Tyskland)

Det aktuella gruppstrukturdiagrammet

mobileeee Betr.
MbH & KG
(Tyskland)
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De risker som definieras nedan beskrivs för koncernen. Finansiell 
risk redovisas i noterna till delårsrapporten.

COVID-19

I takt med att effekterna av Covid-19 minskar och samhället öppnar 
igen förväntar vi oss att våra tjänster på både allmänna marknader 
och företagsmarknader kommer att eskalera. Företag kommer att 
vara tillbaka på normal aktivitet och att arbeta hemifrån har blivit 
det nya normala vilket resulterar i utnyttjande av ny delad mobilitet 
i allmänhet och bildelning i synnerhet. Att arbeta hemifrån/ på  
distans har ökat fokus på att nyttja alternativ till att äga en privat bil. 

TILLVÄXT BORTOM COVID-19

Våra helårsförväntningar är fortsatt pausade, eftersom det fortfa-
rande är osäkert när vi kan återgå till en mer normal aktivitetsnivå  
i de operativa städerna och när vi kan lansera våra planerade  
aktiviteter.

Vi är övertygade om att marknaden kommer att återvända starkt 
eftersom samhället öppnas upp till normal aktivitet och när  
utbildningsinstitutioner och arbetsplatser öppnas igen och det  
internationella resandet återupptas. Vi förbereder oss för en stark 
återstart och förbereder nya produkter för att stödja behovet av 
delad mobilitet.

Vår ambition att genomföra en börsnotering 2021 är oförändrad.

I hela Europa ser vi tydliga trender och planer på att återställa och 
fokusera på hållbara mobilitetslösningar efter covid-19. Det förväntas 
att kollektivtrafiken i många städer inte kommer att vara det före-
dragna valet av mobilitet till att börja med. Move About Group  
förväntar sig därför ett stärkt stöd för delad rörlighet och ett starkt 
politiskt fokus på gröna mobilitetslösningar.

På grund av pandemin finns en underproduktion av halvledare 
som används i alla bilar. Bristen på produktionskapacitet kan leda 
till brist på elbil på marknaden. Koncernen som helhet arbetar med 
planer för att säkra efterfrågan på ytterligare volym och tillväxt i alla 
verksamma geografiska områden.
 
Styrelsen har godkänt denna sammanslagna delårsrapporten  
i sammandrag för januari - september 2021. Rapporten har varit 
föremål för översiktlig granskning.

For further information:

Bent A. Fossum, 
Group CFO, 
telefon: +47 959 77 515, 
e-post; bent.fossum@Moveabout.no

Move About AS, Veritasveien 2, 
1363 Høvik, 
Org. nr: 991905421, 

www.moveabout.com

RISKER HALVLEDARE OCH TILLGÅNG  
TILL EV-BILAR

57 000 
Befintliga kunder  

och växande



Föra hållbar delad
mobilitetstjänster till din dörr.
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Move About Group

SEK 000’
Resultaträkning

2021  
Jul - Sep

2020  
Jul - Sep

2021 
Jan - Sep

2020  
Jan - Sep

2020
Jan - Dec

2019
Jan - Dec

Nettoomsättning  11 853  6 455  30 699  19 707  26 574  25 598 
Övriga rörelseintäkter  185  989  1 105  2 928  3 615  2 576 
Totala intäkter  12 038  7 444  31 804  22 634  30 188  28 175 
Kostnad för sålda tjänster  4 663  2 007  12 150  5 895  8 977  5 565 
Bruttovinst  7 375  5 437  19 654  16 739  21 211  22 609 

Personalkostnader  6 882  2 488  18 102  6 534  11 550  7 910 
Övriga externa kostnader  6 021  2 335  14 233  7 342  9 753  11 056 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -5 528  613 -12 681  2 864 -91  3 643 
Av- och nedskrivning av materiella och  5 256  2 344  11 961  6 869  9 136  7 023 
Rörelseresultat -10 785 -1 731 -24 642 -4 005 -9 227 -3 379 
Finansnetto  265  149  643  575  663  670 
Resultat före skatt -11 050 -1 880 -25 285 -4 580 -9 890 -4 049 
Skatt
Resultat efter skatt -11 050 -1 880 -25 285 -4 580 -9 890 -4 049 
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -10 397 -1 880 -24 401 -4 580 -9 890 -4 049 
Innehav utan bestämmande inflytande -653  -   -883  -    -    -   

SAMMANSLAGEN RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT  
TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

Övrigt totalresultat
Periodens omräkningsdifferenser vid 
omräkning av utländska verksamheter -250  96 -750  287  800 -237 
Periodens övrigt totalresultat -250  96 -750  287  800 -237 
Övrigt total resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -182  96 -528  287  800 -237 
Innehav utan bestämmande inflytande -68  -   -222  -    -    -   
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -10 578 -1 784 -24 929 -4 294 -9 089 -4 286 
Innehav utan bestämmande inflytande -721  -   -1 105  -    -    -   

Resultat per aktie
före utspädning -0,52 -0,09 -1,21 -0,23 -0,49 -0,20 
efter utspädning -0,52 -0,09 -1,21 -0,23 -0,49 -0,20 
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SEK 000’
Balansräkning 30.sep.21 30.sep.20 31.dec.2020

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar  42 977  1 436  1 307 
Materiella tillgångar  51 047  14 445  14 613 
Andelar i intressebolag  -    14  14 
Uppskjutna skattefordringar  -    -    -   
Kundfordringar och övriga fordringar  1 035  688  717 
Summa anläggningstillgångar  95 059  16 584  16 650 

Omsättningstillgångar
Varulager  658  625  214 
Kundfordringar och övriga fordringar  17 405  6 925  6 870 
Likvida medel  6 526  2 503  981 
Summa omsättningstillgångar  24 588  10 054  8 064 
Summa tillgångar  119 647  26 638  24 714 

Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder  1 608  2 489  1 307 
Avsättningar för övriga skulder och kostnader  26 903  7 241  7 573 
Summa långfristiga skulder  28 512  9 730  8 880 

Eget kapital och skulder
Eget kapital 
Aktiekapital  -    -    -   
Överkursfond  -   
Omräkningsreserv -186 -51 -9 910 
Balanserade vinstmedel  22 803 -5 019  1 293 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  22 616 -5 070 -8 617 
Innehav utan bestämmande inflytande  10 129  -    -   
Summa eget kapital  32 745 -5 070 -8 617 

Move About Group

SAMMANSLAGEN RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING  
I SAMMANDRAG

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder  16 029  4 852  19 071 
Aktuell skatteskuld  -    -    -   
Räntebärande skulder  -    -    -   
Avsättningar för övriga skulder och kostnader  42 361  17 126  5 380 
Summa kortfristiga skulder  58 390  21 978  24 451 
Summa skulder  86 902  31 708  33 331 
Summa eget kapital och skulder  119 647  26 638  24 714 
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SEK’000
Aktie-

kapital
Överkurs-

fond

Om-
räknings-

reserv
Balanserade 
 vinstmedel Summa

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande
Summa eget 

kapital
earn

 Ingående balans 2019-01-01  -    -    -   -4 258 -4 258  -   -4 258 

Periodens resultat

Periodens resultat  -    -    -   -4 049 -4 049  -   -4 049 

Periodens övrigt totalresultat  -    -   -237  -   -237  -   -237 

Periodens totalresultat  -    -   -237 -4 049 -4 286  -   -4 286 

Aktieägartransaktioner

Lämnad utdelning  -    -    -    -    -    -    -   

Nyemission  -    -    -    -    -    -    -   

Aktierelaterad ersättning  -    -    -    -    -    -    -   

Aktiebaserad utbetalning  -    -    -    -    -    -    -   

Summa aktieägartransaktioner  -    -    -    -    -    -    -   

Utgående balans 2019-12-31  -    -   -237 -8 307 -8 544  -   -8 544 

Aktie-
kapital

Överkurs-
fond

Om-
räknings-

reserv
Balanserade 
 vinstmedel Summa

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande
Summa eget 

kapital

 Ingående balans 2020-01-01  -    -   -237 -8 307 -8 544  -   -8 544 

Periodens resultat  -    -    -    -    -    -    -   

Periodens resultat  -    -    -   -9 890 -9 890  -   -9 890 

Periodens övrigt totalresultat  -    -   
 800  -    800  -    800 

Periodens totalresultat  -    -    800 -9 890 -9 089  -   -9 089 

Aktieägartransaktioner

Lämnad utdelning  -    -    -    -    -    -    -   

Nyemission  -    -    -    7 767  7 767  -    7 767 

Aktierelaterad ersättning  -    -    -    1 250  1 250  -    1 250 

Aktiebaserad utbetalning  -    -    -    -    -    -    -   

Summa aktieägartransaktioner  -    -    -    9 017  9 017  -    9 017 

Utgående balans 2020-12-31  -    -    564 -9 180 -8 617  -   -8 617 

SAMMANSLAGEN RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL  
I SAMMANDRAG

 Hänförligt till moderbolagets aktieägare 
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 Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

SEK’000
Aktie-

kapital
Överkurs-

fond

Om-
räknings-

reserv
Balanserade 
 vinstmedel Summa

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande
Summa eget 

kapital

 Ingående balans 2021-01-01  -    -    564 -9 180 -8 617  -   -8 617 

Periodens resultat

Periodens resultat  -    -    -   -24 401 -24 401 -883 -25 285 

Periodens övrigt totalresultat  -    -   -750  -   -750  -   -750 

Periodens totalresultat  -    -   -750 -24 401 -25 151 -883 -26 034 

Aktieägartransaktioner

Lämnad utdelning  -    -    -    -    -    -    -   

Nyemission  -    -    -    55 022  55 022  -    55 022 

Aktierelaterad ersättning  -    -    -    1 362  1 362  -    1 362 

Aktiebaserad utbetalning  -    -    -    -    -    -    -   

Summa aktieägartransaktioner  -    -    -    56 384  56 384  -    56 384 

Innehav utan bestämmande  -    -    -    -    -    11 012  11 012 

Utgående balans 2021-09-30  -    -   -186  22 803  22 616  10 129  32 745 

 Ingående balans 2020-01-01  -    -   -237 -8 307 -8 544  -   -8 544 

Periodens resultat  -    -    -    -    -    -    -   

Periodens resultat  -    -    -   -4 580 -4 580  -   -4 580 

Periodens övrigt totalresultat  -    -    287  -    287  -    287 

Periodens totalresultat  -    -    287 -4 580 -4 294  -   -4 294 

Aktieägartransaktioner

Lämnad utdelning  -    -    -    -    -    -    -   

Nyemission  -    -    -    7 767  7 767  -    7 767 

Aktierelaterad ersättning  -    -    -    -    -    -    -   

Aktiebaserad utbetalning  -    -    -    -    -    -    -   

Summa aktieägartransaktioner  -    -    -    7 767  7 767  -    7 767 

Utgående balans 2020-09-30  -    -    50 -5 121 -5 070  -   -5 070 
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SEK 000’
Kassaflöden

2021 
Jul - Sep

2020 
Jul - Sep

2021 
Jan - Sep

2020 
Jan - Sep

2020
Jan - Dec

2019 
Jan - Dec

Kassaflöde från rörelseverksamheten 
Resultat före skatt -11 050 -1 880 -25 285 -4 580 -9 890 -4 049 
Periodens skatt  -    -    -    -    -    -   
Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar  -    -    -   -37  -    -   
Avskrivningar  5 256  2 344  11 961  6 869  9 136  7 023 
Förändring i varulager -601  44 -444  207  621  39 
Förändring i kundfordringar  6 074  73  820 -921 -560  169 
Förändring i leverantörsskulder -1 608 -256 -4 204  2 121  3 213  1 704 
Aktiebaserade utbetalningar  518  -    1 554  -    1 426  -   
Övriga förändringar -6 093  33 -216 -1 201 -1 159  1 169 
Ränta på leasingskulder  170  94  400  294  378  402 

Netto kassaflöde från den löpande  
verksamheten -7 333  453 -15 413  2 752  3 166  6 458 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -    -    -    -    -    -   
Avyttring av anläggningstillgångar  -    -    -    -    -    -   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7 -40 -114  -   -18 -295 
Avyttring av andelar och övriga finansiella 
tillgångar  -    -    -    -    -    -   

Förvärv av andelar och övriga finansiella tillgångar  -    -    -    -    -    -   
Förändring av koncerninterna räntebärande 
skulder  -    -    -    -    -    -   

Avyttring av övriga investeringar  -    -    -    -    -    -   
Förvärv av övriga investeringar  -    -    -    -    -    -   

Netto kassaflöde från investeringsverksamheten -7 -40 -114  -   -18 -295 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -    -    -    -    -    -   
Ökning/minskning av koncernfordringar  -    -    -    -    -    -   
Upptagna långfristiga lån  -    160  1 504  1 040  2 120  1 682 
Upptagna kortfristiga lån  1 977  -    1 977  607  610  -   
Amortering av långfristiga lån -188  -   -563 -63 -438 -523 
Amortering av kortfristiga lån  -    -    -    -    -    -   
Nettoförändring av checkräkningskredit  -    -    -    -    -    -   
Leasingbetalningar IFRS 16 -5 123 -2 587 -12 505 -7 570 -10 299 -7 824 
Ökning/minskning av aktiekapital  6 410  -    30 635  4 892  4 913  -   
Lämnad utdelning  -    -    -    -    -    -   
Aktieägartillskott  -    -    -    -    -    -   
Koncernbidrag  -    -    -    -    -    -   

Netto kassaflöde från finansieringsverksamheten  3 077 -2 427  21 048 -1 093 -3 094 -6 665 

Valutakursdifferens i likvida medel  47 -403  24  8  91  23 

Nettokassaflöde likvida medel -4 216 -2 417  5 545  1 667  144 -479 

Likvida medel vid periodens början  10 742  4 920  981  836  836  1 317 

Likvida medel vid periodens slut  6 526  2 503  6 526  2 503  981  836 

Move About Group

SAMMANSLAGEN KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG



Levererar hållbar mobilitet
tjänster för en grönare värld.
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MODERBOLAG

Koncernen har varit under omorganisation under perioden. Ett nytt 
svenskt holdingbolag för koncernen är under etablering där  
aktieägarna flyttas till den nya strukturen efter rapportperioden.

NOTER

NOTE 01 //   GRUND FÖR UPPRÄTTANDE OCH   
           REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IFRS standarder 
sådana de antagits av EU samt tolkningsuttalanden från IFRIC som 
godkänts av EU. Denna sammanslagna delårsrapport i samman-
drag har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och 
tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen.

Termen «sammanslagna finansiella rapporter» avser finansiell  
information som upprättats genom att slå samman finansiell  
information för enheter under samma bestämmande inflytande 
som inte uppfyller definitionen av en koncern enligt IFRS 10  
Koncernredovisning. De sammanslagna finansiella rapporterna är 
avsedda att presentera koncernens historiska finansiella information. 
Ett viktigt krav för att utarbeta dessa historiska finansiella  
rapporter är att alla enheter har samma gemensamma bestäm-
mande inflytande. Detta uppfylls genom ägandet av Move About AS.

Inget moderbolag presenteras för perioden då moderbolaget  
juridiskt inte ingår i Move About Group per den 30 september 2021. 
Move About Group koncernen, med moderbolaget Move About 
Group AB, bildades juridiskt i oktober 2021. 

Koncernens redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med de 
sammanslagna finansiella rapporterna. 

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella 
rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av 
delårsrapporten.

FINANSIELL RISK:
Bolaget finansieras genom intäkter, eget kapital, externa lån,  
flottarrangemang på leasing och leverantörskrediter. Under 2020 
och 2021 har bolaget inhämtat flera kapitaltillskott. 8 MSEK  
tillfördes under 2020 och där 43,6 MSEK tillfördes fram till juni 2021. 
Dessa kapitaltillskott som huvudsakligen var kontanta har för 2021 
förbättrat koncernens soliditet och likviditetspositioner positivt.

 
Syftet med det insamlade kapitalet är att göra det möjligt  för  
koncernen att uppfylla de fastställda tillväxtmålen och även möjlig-
göra noteringsprocessen. Noteringsprocessen görs i sig för att få 
tillgång till ytterligare tillväxtkapital för att säkra koncernens tillväx-
tambitioner. De insamlade medlen kommer att användas  
i linje med bolagets strategi där 50% kommer att användas för  
ytterligare förvärv i Europa, 25% för att stärka organisationen och 
de sista 25% för att öka företagets infrastruktur genom system och 
fordon. Andelen eget kapital kommer att hållas på cirka 30%.

Andra viktiga finansieringskällor är leasingavtal för verksamma  
bilar. Koncernen siktar på att ha gratis källor för ytterligare leasin-
gavtal för de kommande 12 månaderna när som helst på alla  
platser där koncernen är verksam. Vanliga leverantörer stödjer 
företaget löpande på normala handelskrediter.

Dessutom har bolaget en lånefacilitet i en lokal bank för att säker-
ställa stabilitet i företagets finansiella ställning. 

KREDITRISK
Bolagets intäkter kommer från kreditkortsbetalningar från allmänna 
användare och även intäkter från fakturering av företagets fasta 
leasingkunder. Kreditrisken vid allmän användning som betalas 
med kreditkort är mycket låg. När det gäller affärssegmentet  
kommer vissa kunder att ha förskottsbetalning och vissa inom  
områden. Tjänsten stängs ned om den inte betalas. Kreditrisken för 
detta segment kommer att minskas i enlighet med detta. Koncernen 
är inte beroende av någon större kund. Härtill har koncernen  
anlitat ett inkassoföretag för att minska den totala kreditrisken. 

VALUTARISK:
Företaget är verksamt i tre länder. De företag som är verksamma de 
olika länderna har sin egen fulla inkomst- och kostnadsstruktur  
i lokal valuta. Endast överskottslikviditet kommer att hanteras på 
koncernnivå för hela koncernen. Valutarisken anses vara låg.

FINANSIELLA RAPPORTER - UPPSKATTNINGAR  
OCH BEDÖMNINGAR
Upprättandet av finansiella rapporter i enlighet med IFRS kräver att 
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör 
antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciper-
na och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar 
och bedömningar. De kritiska bedömningarna och källorna  
till osäkerhet i uppskattningar är desamma som beskrivs i de  
sammanslagga finansiella rapporterna. 

Move About förvärvade i slutet av andra kvartalet 2021 Mobileeee 
och en goodwillpost om 40 MSEK uppstod. Någon nedskrivning-
sprövning har inte gjorts under tredje kvartalet då förvärvet nyligen 
har genomförts och inga indikationer på nedskrivningsbehov har 
identifierats. Vid en framtida nedskrivningsprövning så skulle ett 
nedskrivningsbehov kunna identifieras och få en väsentlig effekt på 
resultatet och goodwillens storlek.
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NOTE 02 //  FORTLEVNADSPRINCIP
 
Bolaget befinner sig i en tillväxtfas där förlusten är i linje med  
planerna.

Ledningen arbetar med specifika planer för att erhålla tillräcklig  
finansiering av bolagets tillväxt och verksamhet, inklusive genom-
förandet av ett kapitaltillskott som ska bidra till att säkerställa att 
bolaget kommer att kunna realisera sina planer för de kommande 
räkenskapsåren.

Baserat på detta anser ledningen att bolagets likvida medel, om  
de planerade initiativen för att erhålla kapital genomförs, är  
tillräckliga för att säkerställa dess framtida verksamhet minst ett år 
framåt för att presenterade finansiella rapporterna med uppfyl-
lande av fortlevnadsprincipen.

NOTE 03 //  INTÄKTER

 

NOTE 04 //  EXTERNA KOSTNADER

NOTE 05 //  GEOGRAFISK INFORMATION

Koncernens verksamhet består av mobilitetstjänster i form av 
bildelning där det inte finns några ytterligare segment.

Bolagets intäkter fördelas på de geografiska områden som presen-
teras nedan.

Beloppen redovisas före eliminering av interna poster-

Intäkterna i Tyskland redovisas från och med förvärvsdatumet 
15.06 2021.

NOTE 06 //  NÄRSTÅENDE PARTER

Närstående som har bestämmande inflytande
Det finns inga parter som har bestämmande inflytande över Move 
About Group koncernen

Koncernföretag

Transaktioner mellan närstående och Move About AS.
Det har inte skett några väsentliga förändringar av avtal eller  
andra transaktioner mellan närstående under de redovisade  
räkenskapsperioderna.

 Namn Säte Grund för 
Move About AS Oslo, Norway Moderbolag

Move About AB Gothenburg, 
Sweden 100% dotterbolag

Move About Technology AB Gothenburgh, 
Sweden 100% dotterbolag 

Move About Vervaltungs GmbH Frankfurt am Main 100% dotterbolag

Mobileeee GmbH Frankfurt am Main 72,8% dotterbolag 

Xxxxxxxxxxxx 2021 
Jan- Sep

2020 
Jan - Sep

SEK'000
Intäkter från egna bilar  30 699  19 707 
Övriga rörelseintäkter  1 105  2 928 

Summa intäkter  31 804  22 634 

Xxxxxxxxxxxx 2021 
Jan- Sep

2020 
Jan - Sep

SEK'000
Kostnader relaterade till bilar  12 150  5 895 
Personalkostnader  18 102  6 534 
Boende  2 771  732 
Administrationskostnader  11 462  6 610 

Summa externa kostnader  44 485  19 771 

Xxxxxxxxxxxx 2021 
Jan- Sep

2020 
Jan - Sep

SEK’000
Norge  9 109  6 559 
Sverige  21 919  19 667 
Tyskland  4 872  -   

Summa intäkter  35 900  26 226 

Effekt av konsolidering  4 096  3 592 
Summa koncernens intäkter  31 804  22 634 
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NOTE 07 //  FÖRVÄRV AV DOTTERBOLAG
 
Den 6 juni 2021 förvärvade bolaget 27,8 % av Mobileeee GmbH  
i Frankfurt am Main, Tyskland. Förvärvet skedde kontant och  
reglerades den 6 juni 2021. Bolaget förvärvade ytterligare 32,7 % av 
aktierna den 17 juni 2021 genom ett v med aktier i Move About AS 
för några nyckelaktieägare. Bestämmande inflytande över bolaget 
uppkom den 17 juni 2021. Från och med detta datum inkluderas 
den finansiella informationen för Mobilee i de sammanslagna  
finansiella rapporterna och en förvärvsanalys upprättas. Den 17 juli 
förvärvade bolaget ytterligare 12% av bolaget genom ytterligare ett 
aktiebytesarrangemang med aktier i Move About AS vilket resulterar 
i en andel på 72,8% av de totala aktierna i bolaget. 

Mobileeee GmbH driver en flotta på 206 bilar och är en stor aktör  
i den tyska Green EV Mobility-miljön.  I och med förvärvet av  
Mobileeee GmbH förväntar sig koncernen blir en stor aktör inom 
grön mobilitet på den tyska marknaden och en stor bidragande 
faktor till koncernens tillväxtplaner. För de återstående 15 dagarna 
i juni uppnådde Mobileeee 780 TSEK i intäkter och visade ett EBIT-
DA om -276 TSEK. Resultatet efter skatt blev -582 TSEK. Om 
förvärvet hade skett den 1 januari 2021 hade bolaget bidragit med 
totala intäkter om 13 986 TSEK med en total koncernintäkt om  
40 918 TSEK. EBITDA hade varit negativt 1062 TSEK för perioden 
och koncernen hade uppvisat EBITDA om -13 743 TSEK. EBITDA per 
den 30.09.2021. 

FÖRVÄRVSANALYS
Förvärvsanalysen är preliminär eftersom det verkliga värdet på 
förvärvade belopp inte har fastställts slutligen. 

Värdet på de förvärvade immateriella tillgångarna om 2 223 TSEK 
uppskattas till det verkliga värdet. 

INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE
Det verkliga värdet på innehav utan bestämmande inflytande har 
beräknats utifrån köpeskillingen för den förvärvade delen och det 
verkliga värdet av innehav utan bestämmande inflytande beräknat 
utifrån  köpeskillingen per aktie.

GOODWILL
Goodwill av transaktionen består av synergier i effektiva processer, 
användning av plattformstjänster, kunskap och stordriftsfördelar. 
Goodwillen förväntas inte vara skattepliktig. 

FÖRVÄRVSKOSTNADER
Förvärvskostnader uppgår till 1 518 TSEK och omfattar kostnader 
för konsulter och advokater med due diligence-process, 
avtalsförhandlingar och pappersarbete. De totala kostnaderna  
redovisas som övriga kostnader i delårsrapporten.

TRANSAKTIONEN

NOTE 08 //  FINANSIELLA INSTRUMENT  
          – VERKLIGT VÄRDE
 
De redovisade värdena på alla finansiella instrument, både  
tillgångar och skulder, görs till den bästa uppskattningen av verkligt 
värde.

SEK'000                       
Immateriella tillgångar  2 223 
Materiella anläggningstillgångar  1 200 
Kundfordringar och övriga fordringar  5 687 
Likvida medel  12 726 
Räntebärande skulder -13 105 
Leverantörsskulder -6 751 
Skatt -1 343 
Tillgångar och skulder, netto  637 

Innehav utan bestämmande -15 980 
Koncerngoodwill  39 776 
Netto  24 433 

Likvida medel  11 634 
Andel i Move About AS  12 799 
Summa transaktionspris  24 433 
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NOTE 09 //  HÄNDELSER EFTER  
          DELÅRSPERIODENS UTGÅNG 
 
Koncernen Move About Group med moderbolaget Move About 
Group AB bildades legalt i oktober 2021. För ytterligare information 
se avsnittet Ändringar i koncernen ovan. 

Företagets ställning har förbättrats ekonomiskt under 2021. Företa-
get har genomfört flera omgångar med kapitalanskaffning och 
gjort ett förvärv av ett företag för biluthyrning i Tyskland. 

KAPITALINSAMLING OCH FINANSIERING
I februari 2021 tog bolaget in 25 MNOK i nytt kapital genom att  
emittera 52 521 aktier i bolaget med avräkning i kontanter. I maj 
2021 erhölls ytterligare 12 MNOK genom att emittera 11 937 aktier, 
inklusive avräkning på konton. Totalt 37 miljoner kronor i nytt  
kapital har samlats in för de sex månedarna under första halvåret. 
Kapitalinsamlingen har lett till förbättrade finansiella förhållanden 
både vad gäller solvens och likviditet. 

Bolaget har under Q4 inhämtat kapital genom lån från befintliga 
aktieägare samt ett brygglån från externa långivare. Kapitaltill-
skottet från befintliga aktieägare ägde rum i oktober för att finansiera 
förvärv av bilar på den tyska marknaden. Total inkom ca 9,6 MSEK 
varav ca 7,2 MSEK skall konverteras till aktier och resterande åter-
betalas i samband med noteringen. 

Utöver kapitaltillskottet  tog bolaget, i december 2021, ett brygglån 
från en extern långivare om 10 MSEK. Detta har skett i samband 
med att bolagets ursprungliga plan för kapitalanskaffning har  
förskjutits till januari 2022.     
       

FÖRVÄRV OCH AKTIEBYTESAFFÄRER   
Förutom ovanstående kapitalanskaffning har företaget förvärvat 
aktier i Mobileeee GmbH i Tyskland. Förvärvet har gjorts i flera 
transaktioner och slutförts i mitten av juli 2021. Den första delen 
bestod av en nyemission till företaget för tilldelning av 27,8% av  
aktierna i bolaget. 11,6 miljoner norska kronor betalades för denna 
transaktion. Dessutom gjordes en aktiebytesaffär med bolagets 
huvudägare, där ytterligare 45% förvärvades. Summan av transak-
tionerna ovan innebar att bolaget per 15.07.2021 ägde 72,8% av 
aktierna i Mobileeee Gmbh. Företaget etablerade därmed ett 
bestämmande inflytande över Moibleeee GmbH, som från och 
med 16.06.2021 har konsoliderats i koncernens siffror.  

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
Kapitalinhämtning från befintliga aktieägare har nyttjats för förvärv 
av bilar på den tyska marknaden. Under Q4 har ca 12 MSEK använts 
för bilköp.       
       
På styrelsemöte 07.09.21 beslutades att annullera det pågående 
optionsprogrammet. Beslutet tog i samråd med programmets  
deltagare och medför en icke kassaflödespåverkande lönekostnad  
uppgående till 4,1 MSEK. 

Inga andra väsentliga händelser som påverkar denna delårsrapport 
inträffade efter balansdagen. 
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Styrelsen och koncernledningen har idag beaktat och godkänt  
den sammanslagna delårsrapporten i sammandrag för perioden  
1 januari – 30 september 2021 för Move About Group.

Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt 
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och  
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

RAPPORTERING
Move About Group’s kvartalsrapport kommer att finnas tillgänglig 
från och med den 10 november 2021.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Göteborg,

Morten Wise
Styrelseordförande

Morten von Krogh
Verkställande direktör

Reidar Langmo
Styrelseledamot

Olof Jonasson
Styrelseledamot

Björn Even Ager Hviding 
Styrelseledamot

Jessica Sparrfeldt
Styrelseledamot
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