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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

1 januari - 31 december
Tkr

Not

2020

2019

Nettoomsättning

2
2,3

26 574
3 615

25 598
2 576

30 188

28 175

Övriga rörelseintäkter
Total intäkter

-

Kostnad för sålda tjänster
Bruttovinst
Personalkostnader
Övriga externa kostnader

5
4

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar

9,10,17

Rörelseresultat
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

7

-

8 977 -

5 565

21 211

22 610

11 550 9 753 -

7 910
11 056

-

92

3 644

-

9 136 -

7 023

-

9 227 -

3 379

-

6
669 -

1
671

-

9 890 -

4 049

-

9 890 -

4 049
-

-

9 890 -

4 049

800 -

237

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter
Årets övrigt totalresultat

800 -

237

Årets totalresultat

-

9 089 -

4 286

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare

-

9 089 -

4 286
-

Årets resultat

-

9 089 -

4 286

Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare
Innehav utan bestämmande inflytande

Innehav utan bestämmande inflytande

-

9 089 -

4 286
-

Årets totalresultat

-

9 089 -

4 286

Resultat per aktie
före utspädning (kr)

-

0,45 -

0,20

efter utspädning (kr)

-

0,45 -

0,20

Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter
före utspädning (kr)

-

0,45 -

0,20

-

0,45 -

0,20

efter utspädning (kr)

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Tkr
Tillgångar

Not

31.12.2020

31.12.2019

01.01.2019

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar
Andelar i intresseföretag
Långfristiga fordringar

9
10
17

1 307
208
14 405
14
717

1 740
244
14 146
16
604

1 994
12
10 231
16
350

16 650
214
3 947
2 923

16 750
842
2 968
2 447

12 603
880
3 640
1 834

Summa anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

15
15

981

11,15

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Aktiekapital
Balanserade vinstmedel och tillskjutet kapital

836

1 326

8 064

7 094

7 680

24 714

23 844

20 283

-

9 181 -

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

-

8 617 -

8 543 -

4 255

Summa eget kapital

-

8 617 -

8 543 -

4 255

1 307
7 573

2 250
7 950

2 875
3 986

-

922

1 882

8 880

11 122

8 743

854
9 644
5 618
4 172
4 162

188
8 068
3 787
3 299
5 924

86
7 738
2 472
3 655
1 845

Summa kortfristiga skulder

24 451

21 266

15 796

Summa skulder

33 331

32 388

24 539

Summa eget kapital och skulder

24 714

23 844

20 283

12

Reserver

564 -

8 306 -

4 255

237

Skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Långfristiga leasingskulder
Övriga långfristiga skulder

13
13,15,17
16

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga leasingskulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder

13
13,15,17
15
14

Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen
Tkr
Ingående eget kapital 2019-01-01

Aktie- kapital

Omräkningsreserv

-

-

Årets totalresultat
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat

Balanserade
vinstmedel och
tillskjutet kapital
-4 255

-4 255

-4 049

-4 049

-237

Årets totalresultat

Totalt eget
kapital

-237

-237

-4 049

-4 286

Utgående eget kapital 2019-12-31

-

-237

-8304

-8543

Ingående eget kapital 2020-01-01
Årets totalresultat
Årets resultat

-

-237

Årets övrigt totalresultat

800

Årets totalresultat

800

-8 304

-8 543

-9 890

-9 890

-9 890

-9 089

800

Transaktioner med koncernens ägare
Tillskott från och värdeöverföringar till ägare
Nyemission*

7 767

Aktierelaterade ersättningar

1 250

Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare
Utgående eget kapital 2020-12-31

9 017
*Nyemissionsbeloppet redovisas netto efter avdrag för transaktionskostnader

564

-9 177

2020

2019

Rapport över kassaflöden för koncernen

1 januari – 31 december
Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Avskrivningar
Kostnader avseende aktierelaterade ersättningar
Ränta på leasingförpliktelser
Övriga ej kassapåverkande poster
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

-

9 890 -

4 049

9 136
1 426
378
1 159
-

7 023
402
1 169
-

-

109

4 545

-

621
560
3 213

39
169
1 704

3 165

6 457

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

18 -

295

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

18 -

295

4 913
2 120
172 -

1 682
523

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Amortering av leasingskuld

-

10 299 -

7 824

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

3 094 -

6 665

Valutakursdifferens i likvida medel

91

23

Årets kassaflöde

144 -

480

Likvida medel vid årets början

836

1 317

Likvida medel vid årets slut

981

836

-8617

Noter till de finansiella rapporterna

Not 1

Väsentliga redovisningsprinciper

Grund för upprättande
De sammanslagna finansiella rapporterna för räkenskapsår 2020 och 2019 har upprättats med syfte att införlivas
i ett prospekt, eftersom Move About Group AB avser att emittera aktier som är planerade att listas på First North
Growth Market.
Koncernens sammanslagna finansiella rapporter omfattar följande företag:
- Move About AB
- Move About AS
- Move About Technologies AB
De ovan angivna företagen bildade en grupp av företag, med Move About AS som moderbolag.
Koncernredovisningen har dock historiskt sett inte upprättats. Som en del av noteringen omorganiseras gruppen
och ett nytt bolag, Move About Group AB, som moderbolag, se nedan, har tillkommit den 7 oktober 2021.
De finansiella rapporterna för räkenskapsåren 2020 och 2019 har upprättats som sammanslagna finansiella
rapporter för att illustrera finansiell information för en grupp av enheter som inte juridiskt är en koncern men som,
vid avlämnade av dessa finansiella rapporter, ytterst ägs av samma part. Dessa sammanslagna finansiella
rapporter representerar gruppen av enheter som blev en koncern den 7 oktober 2021 när moderbolaget i
koncernen, Move About Group AB genom apportemission förvärvade 100% av aktierna i Move About AS.
Transaktionen avseende dessa verksamheter under samma bestämmande inflytande skedde 7 oktober 2021 där
det inaktiva företaget, Move About Group AB, blev ett nytt moderbolag för hela Move About-verksamheten som
bedrevs genom Move About ASs koncernen.
Det saknas regler i International Financial Reporting Standards (”IFRS”) för sammanslagna finansiella rapporter.
Eftersom IFRS (EU) inte ger någon specifik vägledning har redovisningsprinciper fastställts av gruppen för att
redovisa sådana transaktioner till deras historiska redovisade värden som redovisas i Move About Group AB
koncernen, som om omorganisationen skedde i början av den tidigaste redovisade perioden. 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. Alla koncerninterna transaktioner mellan juridiska enheter inom den rapporterande enheten har
eliminerats. Därav representerar de sammanslagna finansiella rapporterna den ekonomiska verksamheten för
den rapporterande enheten som bildades den 7 oktober 2021.
(a)

Överensstämmelse med normgivning och lag

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna
av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.
De sammanslagna finansiella rapporterna har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören.
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning och moderbolagets
resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den dag/månad/år.
(b)

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden.
(c)
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och
för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om
inte annat anges, avrundade till närmaste tusental.
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(d)

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar
och bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period
ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de
finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande årets
finansiella rapporter beskrivs närmare i not 23.
(e)

Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent
på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har
vidare konsekvent tillämpats av koncernens företag, vad avser intresseföretag vid behov genom anpassning till
koncernens principer.
(f)

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas

Nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på
företagets finansiella rapporter.
(g)

Klassificering m.m.

Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv
månader räknat från balansdagen medan omsättningstillgångar i allt väsentligt består av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Långfristiga skulder utgörs i allt väsentligt
av belopp som Koncernen per rapportperiodens slut har en ovillkorad rätt att välja att betala längre bort i tiden än
tolv månader efter rapportperiodens slut. Har Koncernen inte en sådan rätt per rapportperiodens slut – eller
innehas skuld för handel eller förväntas skuld regleras inom den normala verksamhetscykeln – redovisas
skuldbeloppet som kortfristig skuld.
(h)

Rörelsesegmentrapportering

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och
ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat
följs vidare upp av företagets högste verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna
allokera resurser till rörelsesegmentet. Se not 2 för ytterligare beskrivning av indelningen och presentationen av
rörelsesegment.
(i)

Konsolideringsprinciper

(i) Rörelseförvärv
Koncernen bedömer för respektive transaktion om ett rörelseförvärv eller ett tillgångsförvärv föreligger. Ett
rörelseförvärv föreligger när företaget erhåller bestämmande inflytande över en rörelse/rörelser. En rörelse
består av aktiviteter och tillgångar, som minimum utgörs av inputs och substantiella processer, som kan
producera varor eller tjänster till kunder för att ge avkastning i den ordinära verksamheten. Se vidare not 6
Rörelseförvärv
För transaktioner där i allt väsentligt det verkliga värdet på de förvärvade tillgångarna utgörs av en tillgång eller
en grupp av likartade tillgångar redovisas, genom en förenklad bedömning, som ett tillgångsförvärv. Valet av att
använda den förenklade bedömningen tillämpas transaktion för transaktion.
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(ii) Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Moderbolaget. Bestämmande inflytande
föreligger om Moderbolaget har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig
avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka
avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande
aktier samt om de facto control föreligger.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som
en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I
förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och
övertagna skulder samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag
av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som
uppkommer redovisas direkt i årets resultat.
Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde på
tidigare ägd andel (vid stegvisa förvärv) överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna
skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, s k förvärv till lågt
pris redovisas denna direkt i årets resultat.
Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar inte betalningar som avser reglering av tidigare
affärsförbindelser. Denna typ av regleringar redovisas vanligtvis i resultatet.
Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. I de fall den villkorade köpeskillingen
är klassificerad som egetkapitalinstrument, görs ingen omvärdering och reglering görs inom eget kapital. För
övriga villkorade köpeskillingar omvärderas dessa vid varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets
resultat.
I de fall förvärvet inte avser 100 % av dotterföretaget uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Det
finns två alternativ att redovisa innehav utan bestämmande inflytande. Dessa två alternativ är att redovisa
innehav utan bestämmande inflytandes andel av proportionella nettotillgångar alternativt att innehav utan
bestämmande inflytande redovisas till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har
andel i goodwill. Valet mellan de olika alternativen att redovisa innehav utan bestämmande inflytande kan göras
förvärv för förvärv.
Vid förvärv som sker i steg fastställs goodwillen den dag då bestämmande inflytande uppkommer. Tidigare
innehav värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i årets resultat.
Kvarvarande innehav värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i årets resultat när avyttringar
leder till att bestämmande inflytande upphör.
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en transaktion inom eget kapital, d.v.s. mellan
moderbolagets ägare (inom balanserade vinstmedel) och innehav utan bestämmande inflytande. Därför
uppkommer inte goodwill i dessa transaktioner. Förändringen av innehav utan bestämmande inflytande baseras
på dess proportionella andel av nettotillgångar.
Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande
Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande, där bestämmande inflytande kvarstår, redovisas som en
transaktion inom eget kapital, d.v.s. mellan moderbolagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande.
Skillnaden mellan erhållen likvid och innehav utan bestämmande inflytandes proportionella andel av förvärvade
nettotillgångar redovisas under balanserade vinstmedel.
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(vi) Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som
uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av
koncernredovisningen. Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag och joint
ventures elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster
elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något
nedskrivningsbehov.
(j)

Utländsk valuta

(i) Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på
transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin
verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i
årets resultat. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till
valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden
omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde.
(ii) Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och
undervärden, omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta,
svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet
omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av de valutakurser som
förelegat vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av
utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i eget kapital,
benämnd omräkningsreserv. I det fall den utländska verksamheten inte är helägd fördelas
omräkningsdifferensen till innehav utan bestämmande inflytande utifrån dess proportionella ägarandel. När
bestämmande inflytande, betydande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande upphör för en
utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna, varvid de
omklassificeras från omräkningsreserven i eget kapital till årets resultat. I de fall avyttring sker men
bestämmande inflytande kvarstår överförs proportionell andel av ackumulerade omräkningsdifferenser från
omräkningsreserven till innehav utan bestämmande inflytande. Vid avyttring av delar av intresseföretag och joint
venture med betydande eller gemensamt bestämmande inflytande omklassificeras proportionerlig andel av
omräkningsdifferenserna till årets resultat.
(k)

Intäkter

Prestationsåtaganden och intäktsredovisningsprinciper
Intäkt värderas utifrån den ersättning som specificeras i avtalet med kunden. Koncernen redovisar intäkten när
kontroll över en vara eller tjänst överförs till kunden.
Information om karaktären på och tidpunkten för uppfyllande av prestationsåtaganden i avtal med kunder,
inklusive väsentliga betalningsvillkor, och tillhörande intäktsredovisningsprinciper sammanfattas nedan.
Koncernen genererar huvudsakligen intäkter från att tillhandahålla bildelningstjänster till både företag och
privatkunder. För privatkunder har kontrakten en typisk löptid på mindre än en dag. För företagskunder har
kontrakt en typisk löptid på 1-5 år. För bildelningstjänster har koncernen inte identifierat några distinkta
prestationsförpliktelser utan behandlar alla komponenter i serviceavtalet som ett enda prestationsåtagande som
uppfylls över tiden. Eventuella intäkter som härrör från initiala förskottsavgifter i samband med
bildelningskontrakt, redovisas som uppskjutna intäkter och redovisas som intäkt över kontraktets löptid.
Mätningen av förlopp mot uppfyllelse av prestationsåtagande är baserat på tiden. Kostnaden för att erhålla ett
kontrakt redovisas som en förutbetald kostnad, och redovisas som en kostnad under kontraktstiden.
Fakturering sker månadsvis och ska vanligtvis betalas 30 dagar från det att fakturan erhölls av kunden.
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(iv) Statliga stöd
Statliga bidrag redovisas i rapport över finansiell ställning som upplupen intäkt när det föreligger rimlig säkerhet
att bidraget kommer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med
bidraget. Bidrag periodiseras systematiskt i årets resultat på samma sätt och över samma perioder som de
kostnader bidragen är avsedda att kompensera för, såvida inte villkoren för att erhålla bidraget uppfylls efter att
de relaterade kostnaderna har redovisats. I dessa fall redovisas bidraget i den period under vilken företaget
erhåller en fordran på staten.
(l)
Leasing
När ett avtal ingås bedömer Koncernen om avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal. Ett avtal är, eller
innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period bestämma över användningen av
en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning.
Vid leasingavtalets början eller vid omprövning av ett leasingavtal som innehåller flera komponenter – leasingoch icke-leasingkomponenter – fördelar Koncernen ersättningen enligt avtalet till varje komponent baserat på det
fristående priset. För leasing av byggnader och mark där Koncernen är leasetagare har Koncernen emellertid
valt att inte skilja på icke-leasingkomponenter och redovisar leasing- och icke-leasingkomponenter som erläggs
med fasta belopp som en enda leasingkomponent.
(i) Leasingavtal där Koncernen är leasetagare
Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld vid leasingavtalets inledningsdatum.
Nyttjanderättstillgången värderas initialt till anskaffningsvärde, vilket består av leasingskuldens initiala värde med
tillägg för leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet plus eventuella initiala direkta utgifter.
Nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt från inledningsdatumet till det tidigare av slutet av tillgångens
nyttjandeperiod och leasingperiodens slut, vilket i normalfallet för Koncernen är leasingperiodens slut. I de mer
sällsynta fall då anskaffningsvärdet för nyttjanderätten återspeglar att Koncernen kommer att utnyttja en option
att köpa den underliggande tillgången skrivs tillgången av till nyttjandeperiodens slut.
Leasingskulden – som delas upp i långfristig och kortfristig del – värderas initialt till nuvärdet av återstående
leasingavgifter under den bedömda leasingperioden. Leasingperioden utgörs av den ej uppsägbara perioden
med tillägg för ytterligare perioder i avtalet om det vid inledningsdatumet bedöms som rimligt säkert att dessa
kommer att nyttjas.
Leasingavgifterna diskonteras i normalfallet med Koncernens marginella upplåningsränta, vilken utöver
koncernens/företagets kreditrisk återspeglar respektive avtals leasingperiod, valuta och kvalitet på
underliggande tillgång som tänkt säkerhet. I de fall leasingavtalets implicita ränta lätt kan fastställas används
dock den räntan, vilket är fallet för delar av Koncernens leasar av fordon.
Leasingskulden omfattar nuvärdet av följande avgifter under bedömd leasingperiod:

•

fasta avgifter, inklusive till sin substans fasta avgifter,

•

variabla leasingavgifter kopplade till index eller pris (“rate”), initialt värderade med hjälp av det index eller pris
(“rate”) som gällde vid inledningsdatumet,

•

eventuella restvärdesgarantier som förväntas betalas,

•

lösenpriset för en köpoption som Koncernen är rimligt säker på att utnyttja och

•

straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet om bedömd leasingperiod återspeglar att sådan
uppsägning kommer att ske.

Skuldens värde ökas med räntekostnaden för respektive period och reduceras med leasingbetalningarna.
Räntekostnaden beräknas som skuldens värde gånger diskonteringsräntan.
Leasingskulden för Koncernens lokaler med hyra som indexuppräknas beräknas på den hyra som gäller vid
respektive rapportperiods slut. Vid denna tidpunkt justeras skulden med motsvarande justering av
nyttjanderättstillgångens redovisade värde. På motsvarande sätt justeras skuldens och tillgångens värde i
samband med att ombedömning sker utav leasingperioden. Detta sker i samband med att sista
uppsägningsdatumet inom tidigare bedömd leasingperiod för lokalhyresavtal har passerats alternativt då
betydelsefulla händelser inträffar eller omständigheterna på ett betydande sätt förändras på ett sätt som är inom
Koncernens kontroll och påverkar den gällande bedömningen av leasingperioden.
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Koncernen presenterar nyttjanderättstillgångar, som inte uppfyller definitionen för förvaltningsfastigheter, och
leasingskulder som egna poster i rapporten över finansiell ställning.
För leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader eller mindre eller med en underliggande tillgång av
lågt värde, understigande 50 tkr, redovisas inte någon nyttjanderättstillgång och leasingskuld. Leasingavgifter för
dessa leasingavtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
(m)
Finansiella intäkter och kostnader
Koncernens finansiella intäkter och kostnader inkluderar:
–

ränteintäkter,

–

räntekostnader,

–

utdelningar

–

valutakursvinster/-förluster på finansiella tillgångar och finansiella skulder,

–

nedskrivningar (och återföringar) av skuldinstrument värderade till upplupet anskaffningsvärde

Ränteintäkter eller räntekostnader redovisas enligt effektivräntemetoden. Utdelningar redovisas i resultatet per
det datum då koncernens rätt till betalning fastställs.
Effektivräntan är den ränta som exakt diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under den
förväntade löptiden för det finansiella instrumentet till:
–

redovisat bruttovärde för den finansiella tillgången, eller

–

det upplupna anskaffningsvärdet för den finansiella skulden.

Ränteintäkter och räntekostnader beräknas genom tillämpning av effektivräntemetoden på det redovisade
bruttovärdet för tillgången (när tillgången inte är kreditförsämrad) eller till det upplupna anskaffningsvärdet för
den finansiella skulden. För finansiella tillgångar som har blivit kreditförsämrade efter det första
redovisningstillfället beräknas ränteintäkter genom att tillämpa effektivräntan på den finansiella tillgångens
upplupna anskaffningsvärde. Om tillgången inte längre är kreditförsämrad beräknas ränteintäkter åter genom
tillämpning av effektivräntan på det redovisade bruttovärdet.
(n)
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då
underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt
redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som
är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt
hänförlig till tidigare perioder. Den aktuella skatten baserar på den bästa uppskattningen av skatter som kommer
att betalas eller erhållas och inkluderar eventuella osäkerheter avseende skattemässig hantering. Aktuell skatt
inkluderar även eventuell skatt hänförlig till utdelning.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte i
koncernmässig goodwill och inte heller för skillnad som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och
skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller
skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och
intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt
baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten
skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade
per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas
endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
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Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning redovisas vid samma tidpunkt som när
utdelningen redovisas som en skuld.
(o)

Finansiella instrument

(i) Redovisning och första värderingen
Kundfordringar och utfärdade skuldinstrument redovisas när de är utgivna. Övriga finansiella tillgångar och
finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
En finansiell tillgång (med undantag för kundfordringar som inte har en betydande finansieringskomponent) eller
finansiell skuld värderas vid första redovisningstillfället till verkligt värde plus, när det gäller finansiella instrument
som inte värderas till verkligt värde via resultatet, transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärvet
eller emissionen. En kundfordring utan en betydande finansieringskomponent värderas till transaktionspriset.
(ii) Klassificering och efterföljande värdering
Finansiella tillgångar
Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell tillgång som värderad till: upplupet anskaffningsvärde;
verkligt värde via övrigt totalresultat – skuldinstrumentsinvestering; verkligt värde via övrigt totalresultat –
egetkapitalinvestering; eller verkligt värde via resultatet. Samtliga finansiella tillgångar värderas till upplupet
anskaffningsvärde. Detta eftersom de innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att erhålla de
avtalsenliga kassaflödena samtidigt som kassaflödena från tillgångarna endast utgörs av betalningar av
kapitalbelopp och ränta.
Finansiella tillgångar omklassificeras inte efter det första redovisningstillfället förutom om koncernen byter
affärsmodell för förvaltningen av de finansiella tillgångarna, i vilket fall alla berörda finansiella tillgångar
Den påföljande värderingen för dessa tillgångar sker till upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden.
Det upplupna anskaffningsvärdet minskas med nedskrivningar. Ränteintäkter, valutakursvinster och -förluster
samt nedskrivningar redovisas i resultatet. Vinster eller förluster som uppstår vid bortbokning redovisas i
resultatet.
Finansiella skulder – Klassificering, efterföljande värdering och vinster och förluster
Finansiella skulder klassificeras antingen som värderade till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via
resultaträkningen. Koncernens skulder för tilläggsköpeskillingar hänförliga till rörelseförvärv redovisas till verkligt
värde via resultaträkningen. Övriga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella
skulder värderade till verkligt värde via resultatet värderas till verkligt värde och nettovinster och förluster,
inklusive räntekostnader, redovisas i resultatet. Påföljande värdering av övriga finansiella skulder sker till
upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden. Räntekostnader och valutakursvinster och -förluster
redovisas i resultatet. Vinster eller förluster vid borttagning från redovisningen redovisas också i resultatet.
(iii) Nedskrivningar – förväntade kreditförluster
MoveAbout redovisar reserver för förväntade kreditförluster på finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde. Förlustreserven för kundfordringar värderas till ett belopp motsvarande de förväntade
kreditförlusterna för under hela fordrans löptid.
Kundfordringarnas nedskrivningsbehov fastställs utifrån historiska erfarenheter av kundförluster på liknande
fordringar. Kreditförlusterna värderas som nuvärdet av alla underskott i kassaflödena (d.v.s. skillnaden mellan
kassaflödena i enlighet med avtalet och det kassaflödet som koncernen förväntar sig att erhålla). I normalfallet
skrivs kundfordringar ner med 100 % vid xxx dagar efter förfallodatum eftersom detta enligt MoveAbouts
bedömning motsvarar den förväntade kreditförlusten vid denna tidpunkt.
Förlustreserven reducerar tillgångarnas värde i rapporten över finansiell ställning.
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(iv)

Borttagande från rapporten över finansiell ställning (bortbokning)

Finansiella tillgångar
Koncernen tar bort en finansiell tillgång från rapporten över finansiell ställning när de avtalsenliga rättigheterna
till kassaflödena från den finansiella tillgången upphör eller om den överför rätten att ta emot de avtalsenliga
kassaflödena genom en transaktion i vilken i väsentlighet alla risker och fördelar med ägarskapet har överförts
eller i vilken koncernen inte överför eller behåller i väsentlighet alla de risker och fördelar med ägarskap och den
inte behåller kontrollen över den finansiella tillgången.
Koncernen ingår transaktioner i vilka den överför tillgångar redovisade i rapporten över finansiell ställning, men
behåller alla eller i väsentlighet alla risker och fördelar förknippade med de överförda tillgångarna. I de fallen tas
inte de överförda tillgångarna bort från redovisningen.
Finansiella skulder
Koncernen bokar bort en finansiell skuld från rapporten över finansiell ställning när de åtaganden som anges i
avtalet fullgörs, annulleras eller upphör. Koncernen bokar också bort en finansiell skuld när de avtalsenliga
villkoren modifieras och kassaflödena från den modifierade skulden är väsentligt annorlunda. I det fallet
redovisas en ny finansiell skuld till verkligt värde baserat på de modifierade villkoren.
När en finansiell skuld bokas bort redovisas skillnaden mellan det redovisade värdet som har tagits bort och den
ersättning som har betalats (inklusive överförda icke-monetära tillgångar eller antagna skulder) i resultatet.
(v)
Kvittning
Finansiella tillgångar och finansiella skulder ska kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapporten över
finansiell ställning endast när koncernen har en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och har för avsikt att
reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
(p)

Materiella anläggningstillgångar

(i)

Ägda tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med
anskaffningen. Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur rapport över finansiell ställning vid
utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller
utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en
tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta
försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.
(ii) Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Reparationer kostnadsförs löpande.
(iv) Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Leasade tillgångar skrivs
även de av över beräknad nyttjandeperiod eller, om den är kortare, över den avtalade leasingtiden. Koncernen
tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för
avskrivningen.
8

Beräknade nyttjandeperioder;
-

maskiner och andra tekniska anläggningar
inventarier, verktyg och installationer

5 år
5 år

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut.
(q)

Immateriella tillgångar

(i) Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till
kassagenererande enheter och prövas minst årligen för nedskrivningsbehov. Goodwill som uppkommit vid
förvärv av intresseföretag inkluderas i det redovisade värdet för andelar i intresseföretag.
(ii) Forskning och utveckling
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som kostnad då de
uppkommer.
Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller
förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell ställning, om
produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att
fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet
inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter; t ex för material och tjänster, ersättningar till anställda, registrering
av en juridisk rättighet, avskrivningar på patent och licenser, låneutgifter i enlighet med IAS 23. Övriga utgifter för
utveckling redovisas i året resultat som kostnad när de uppkommer. I rapport över finansiell ställning redovisade
utvecklingsutgifter är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
(iv) Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i rapport över finansiell
ställning endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig.
Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.
(vi) Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida
inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Goodwill och andra
immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod eller som ännu inte är färdiga att användas prövas
för nedskrivningsbehov årligen och dessutom så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga
har minskat i värde. Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från den tidpunkt då de
är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är:
-

balanserade utvecklingsutgifter

5 år

(r)
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, nyttjanderättstillgångar
samt andelar i intresseföretag
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens återvinningsvärde (se nedan). För goodwill,
andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga
för användning beräknas återvinningsvärdet dessutom årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen
oberoende kassaflöden för en enskild tillgång, och dess verkliga värde minus försäljningskostnader inte kan
användas, grupperas tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov till den lägsta nivå där det går att
identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet.
En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning redovisas som kostnad i årets resultat. Då nedskrivningsbehov
identifierats för en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas nedskrivningsbeloppet i första hand till
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goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av
enheter).
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid
beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri
ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången.
Vid beräkning av återvinningsvärdet för kassagenererande enheter som innehåller leasade tillgångar har valet
gjorts att från de förväntade kassaflödena dra bort framtida leasingbetalningar. Nyttjanderättstillgångarna
inkluderas i enhetens redovisade värde. För att erhålla ett redovisat värde för enheten som är konsistent med
det beräknade återvinningsvärdet reduceras det redovisade värdet med enhetens leasingskuld. Med denna
approach hanteras leasarna som en del av rörelsen, snarare än som finansiering, med effekt att
diskonteringsräntan beräknas som ett vägt genomsnitt av avkastningskravet på eget kapital och lånat kapital,
där leasingskuldsättning inte inkluderas i det lånade kapitalet.
Återföring av nedskrivning
En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och
det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet.
Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens
redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för
avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.
(s)

Varulager

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för
varulager beräknas genom tillämpning av först in, först ut-metoden (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit
vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. För tillverkade varor
och pågående arbete inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en normal
kapacitet.
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för
uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning
(t)

Utbetalning av kapital till ägarna

(i) Återköp av egna aktier
Förvärv av egna aktier redovisas som en avdragspost från eget kapital. Likvid från avyttring av sådana
egetkapitalinstrument redovisas som en ökning av eget kapital. Eventuella transaktionskostnader redovisas
direkt i eget kapital.
(ii) Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.
(u)

Resultat per aktie

Beräkningen av resultat per aktie före utspädning baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till
moderbolagets ägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av
resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till
effekter av potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från optioner utgivna till anställda.
Utspädningen från optionerna baseras på en beräkning av hur många aktier som hypotetiskt hade kunnat köpas
in under perioden med lösenkursen och värdet på återstående tjänster i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade
ersättningar. De aktier som inte hade kunnat köpas in leder till utspädning. Vidare inkluderas det antal optioner,
och därigenom aktier, som skulle bli intjänade om den grad av uppfyllnad av intjäningsvillkoren som föreligger
per utgången av aktuell period även skulle föreligga vid utgången av intjäningsperioden. Potentiella stamaktier
ses som utspädande endast under perioder då det leder till en lägre vinst eller större förlust per aktie.
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(v)

Ersättningar till anställda

(i) Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade
tjänsterna erhålls.
En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har
en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från
anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.
(ii) Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de
avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som
företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och
investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de förväntade
ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i
årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.
(v) Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas vid den tidigaste tidpunkten av
när företaget inte längre kan dra tillbaka erbjudandet till de anställda eller när företaget redovisar kostnader för
omstrukturering. Ersättningarna som beräknas bli reglerade efter tolv månader redovisas till dess nuvärde.
Ersättningar som inte förväntas regleras helt inom tolv månader redovisas enligt långfristiga ersättningar.
(vi) Aktierelaterade ersättningar
Ett optionsprogram möjliggör för de anställda att förvärva aktier i företaget. Det verkliga värdet på tilldelade
optioner redovisas som en personalkostnad med en motsvarande ökning av eget kapital. Det verkliga värdet
beräknas vid tilldelningstidpunkten och fördelas över intjänandeperioden. Det verkliga värdet på de tilldelade
optionerna beräknas med en Black-Scholes-modellen och hänsyn tas till marknadsvillkor och villkor som inte är
intjäningsvillkor och de förutsättningar som gällde vid tilldelningstidpunkten. Den kostnad som redovisas
motsvarar verkliga värdet av en uppskattning av det antal optioner som förväntas bli intjänade, med hänsyn till
tjänstevillkor och prestationsvillkor som inte är marknadsvillkor. Denna kostnad justeras i efterföljande perioder
för att till slut återspegla det verkliga antalet intjänade optioner. Justering sker dock inte när förverkande endast
beror på att marknadsvillkor och/eller villkor som inte är intjäningsvillkor inte uppfylls.
Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument till anställda som ersättning för köpta tjänster
kostnadsförs fördelat på de perioder under vilka tjänsterna utförs. Avsättningen för sociala avgifter baseras på
optionernas verkliga värde vid rapporttillfället.
(x)

Avsättningar

En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets
storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i rapporten över finansiell ställning när det finns en
befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av
ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet
kan göras.
Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den
befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas
avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som
återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är
förknippade med skulden.
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(y) Eventualförpliktelser
Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade
händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser utom koncernens
kontroll eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
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Not 2

Intäkter

Intäktsströmmar
Koncernen generar intäkter främst från bildeling genom nya mobilitetslösningar
Koncernen
Tkr

Totalt

Bildeling genom mobilitetslösningar

2020
26 574

2019
25 598

Summa nettoomsättning

26 574

25 598

Fördelning av intäkter från avtal med kunder
Fördelningen av intäkter från avtal med på huvudsakliga geografiska marknader, större produkt- och tjänsteområden och tidpunkt för intäktsredovisning sammanfattas nedan.
Koncernens verksamhet består av ett rörelsesegment, det vill säga verksamheten består av en affärsverksamhet som ger intäkter och genererar kostnader och vars rörelseresultat
granskas av företagets högsta verkställande beslutsfattar som underlag för uppföljning av resultat och för fördelning av resurser.
Koncernen
1 januari – 31 december
Tkr
Geografisk marknad:
Norge
Sverige

2020

2019

7 012
19 562

10 514
15 084

Tidpunkt för intäktsredovisning
Varor och tjänster som redovisas över tid
Summa Intäkter från avtal med kunder

26 574
26 574

25 598

2020
1 093
43
196
2 283
3 615

2019
801
268
316
1 191
2 576

2020
5 757
1 716
1 192
1 088
9 753

2019
6 068
3 198
256
1 534
11 056

Not 3

Koncernen
Tkr
Statliga bidrag
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Hyresintäkter
Övrigt

Not 4

Koncernen
Tkr
Konsultverksamhet och redovisning
Kontors- och IT- kostnader
Marknadsföring
Övrigt

25 598

Övriga rörelseintäkter

Övriga externa kostnader

Not 5

Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Kostnader för ersättningar till anställda
Koncernen
Tkr
Löner och ersättningar m.m.
Aktierelaterade ersättningar
Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer
Sociala avgifter

2020
8 306
1 425
200
1 619
11 550

2019
6 267
164
1 479
7 910

2020

varav
män

2019

varav
män

21
2,5

20
2,5

16
2,5

15
2,5

23,5

96 %

18,5

95 %

31.12.2020
Andel
kvinnor

31.12.2019
Andel
kvinnor

0%
0%

0%
0%

Avgiftsbestämda pensionsplaner
I Sverige och Norge har koncernen avgiftsbestämda pensionsplaner för anställda som helt bekostas av företagen.
Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respektive plan.
Medelantalet anställda

Koncernen
Sverige
Norge
Koncernen totalt
Könsfördelning i företagsledningen

Koncernen totalt
Styrelser
Övriga ledande befattningshavare
Löner och andra ersättningar, pensionskostnader samt pensionsförpliktelser för ledande befattningshavare i koncernen
2020
Koncernen

2019
Ledande
befattningshavare

Ledande befattningshavare

Tkr
Löner och andra ersättningar
Pensionskostnader
Summa

4 299
30
4 329

3 258
3 258

Jarle Frøshaug(Senior Rådgivere Move About AS)
Erik Norenfelt(VD Move About Technology AB)
Mikael Kilter(VD Move About AB)
Morten Von Krogh(VD Move About AS)
Summa

936
1 289
1 074
1 030
4 329

936
1 137
1 185
3 258

Någon ersättning har inte betalats ut som lön till personer med ledande befattning (det vill säga styrelsen eller VD). Fakturering har skett från egna bolag avseende dessa ersättningar.

Aktierelaterade ersättningar

Aktieoptioner i Move About AS tilldelades nyckelpersoner och styrelseledamöter vid tidpunkten för utfärdandet i december 2020. De tilldelade optionerna emitteras i 3 olika
trancher (delar), med olika intjänande- och lösenpriser, med fördelningen 30%, 35% och 35% i tranche 1, tranche 2 respektive tranche 3. Aktieoptionerna kan utnyttjas vid
intjänande, dock kan outnyttjade aktieoptioner utnyttjas vid nästa tilldelning av tranche, dock senast 6 månader efter intjänande av tranche 3. Aktieoptionerna inom tranche 1
intjänas fullt ut vid tilldelningen, tranche 2 intjänas 1 år efter tilldelning och tranche 3 intjänas 2 år efter tilldelning. De emitterade optionerna har en löptid på totalt 2,5 år, dvs 6
månader efter intjänande av tranche 3. Lösenpriset för aktieoptionerna i tranche 1 är 206 SEK per aktie, i tranche 2 247 SEK per aktie och i tranche 3 296 kr per aktie.
De tilldelade optionerna kan endast utnyttjas om innehavaren är anställd eller engagerad i bolaget. I vissa situationer där bolaget förvärvas och en betydande
ägarkoncentration inträffar som en konsekvens kommer detta att påskynda intjänande av kvarvarande utestående optioner. I det fall utdelning skulle komma att inträffa
kommer lösenpriserna att justeras. Bolaget har rätt att reglera optionerna kontant när innehavaren av optionen önskar utnyttja den. Optionerna har tilldelats 21 anställda inom
Move About AS och dess dotterbolag samt 6 styrelseledamöter och en extern part. 50% av aktierna som emitterats vid utnyttjande av intjänade optioner kan avyttras av
innehavaren omedelbart vid aktieemission och resterande 50% kan avyttras innan 36 månader efter utnyttjande av optionen.
Aktierelaterade kostnader
Tkr
Aktieoptionsprogram
Upplupna sociala kostnader
Redovisat som personalkostnad

2020

2019

1 245
180
1 425

0
0
0

Per 31 december är styrelsen inte bemyndigad att emittera ytterligare aktieoptioner än de redan utfärdade 17 670 aktieoptionerna. (nominellt väre uppgår till 98 kr per aktie totalt 1 767 000 SEK)
Avstämning av utestående optioner
2020

Utestående optioner 1 januari
Tilldelade under året
Förverkade under året
Utnyttjade under året
Förfallna under året
Utestående optioner 31 december
I % av antal utestående aktier
Inlösenbara optioner per 31 december

2019
Genomsnittligt
lösenpris
SEK/aktie

Antal aktieoptioner
17 670
17 670
14 %
5 301

Antal
aktieoptioner
0
0
0
0
0
0
0%
0

247

206

Vägt genomsnittligt lösenpris för aktieoptionerna per 31 december 2020 var SEK 252 till SEK 296. Genomsnittlig återstående löptid på utestående aktieoptioner per 31
december 2020 uppgick till 2,46 år.
I slutet av år 2020 var vägt genomsnittligt lösenpris på inlösenbara optioner 206 SEK.
Värdering aktieoptioner
Verkligt värde på tilldelade optioner har beräknats till 3472 TSEK exklusive sociala kostnader. Beräkningen av det teoretiska värdet för dessa optioner har tagits fram med
hjälp av Black-Scholes optionsvärderingsmodell.
Grunden för värdering innehåller flera faktorer som påverkar det
beräknade verkliga värdet för tilldelade optioner. Följande antaganden
användes vid beräkningen:

December 2020
Tranche 1
SEK 403
SEK 206
01.12.2020
1,25
0,06 %
60 %
SEK 213

Pris vid tilldelningsdagen
Lösenpris
Tilldelningsdag
Löptid (år)
Riskfria räntan
Volatilitet
Beräknat verkligt värde per option

Tranche 2
SEK 403
SEK 247
01.12.2020
1,75
0,19 %
60 %
SEK 197

Tranche 3
SEK 403
SEK 296
01.12.2020
2,25
0,19 %
60 %
SEK 182

Eftersom det inte finns någon historik tillgänglig avseende mönster för inlösen, då detta är bolagets första optionsprogram, har hälften av perioden från intjänande till förfallotid ansetts vara en bra
uppskattning att användas vid beräkningen av aktieoptionernas verkliga värde.

I denna värdering använder vi den 1-åriga norska statsobligationen per 1 december 2020 för tranche 1. För tranche 2 och 3, som båda är relativt nära tvååriga löptider, använder vi en uppskattad
ränta. Eftersom det inte finns någon 2-årig noterad obligation har vi interpolerat mellan 1- och 3-åriga obligationer.

Eftersom Move Abouts aktier är onoterade finns inga historiska data om aktiehandelns volatilitet. Som ett alternativt tillvägagångssätt har volatilitetsfaktorer för en grupp jämförbara bolag, som är
noterade, analyserats utifrån deras handelshistorik och detta har använts vid uppskattning av volatilitet. För Move About finns ett begränsat antal jämförbara börsbolag och följaktligen bedöms
bedömningsosäkerheten vara hög.
Känslighetsanalys
Känslighet avseende tillämpade volatilitetsantagandet är som följer:

Volatilitet

Tranche 2

Tranche 1
50 %
55 %
60 %
65 %
70 %
75 %

207
209
213
217
221
225

184
190
197
203
209
215

Tranche 3
164
173
182
191
200
209

WAEP
0
0
0
0
0
0
0

Not 6

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncernen

2020
2019
83
76
37
30
120
106
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet
med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
Tkr
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster
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Redovisat i rapporten över resultat och övrigt totalresultat
Koncernen
Tkr

Skatter
2020

2019

Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skattekostnad (+) / intäkt (-)

-

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen

-

-

Avstämning av effektiv skatt
Koncernen
Tkr

2020 (%)

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget
Effekt av andra skattesatser för utländska koncernföretag
Effekt av omräkning av uppskjutna skattefordringar för utländska
koncernföretag
Ej avdragsgilla kostnader
Övrigt
Ökning i underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av
uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

2020

21,40 % 0,60 % -

2019 (%)

9 890
2 116
40

2019

21,4 % 0,60 % -

4 049
866
9

-7,17 %

710

6,46 % -

262

-0,33 %
-0,48 %

33
47

-2,39 %
2,20 % -

97
89

-13,82 %

1 367

-27,90 %

1 130

0,00 %

-

0,00 %

-

Före skatt

Skatt

Efter skatt

Före skatt

Skatt

Efter skatt

Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska
verksamheter

800

0

800

-237

0

-237

Övrigt totalresultat

800

0

800

-237

0

-237

Skatt hänförlig till övrigt totalresultat
Koncernen
Tkr

2020

2019

Redovisat i rapporten över finansiell ställning
Ej redovisade uppskjutna skattefordringar
Avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i rapporten över finansiell ställning
Koncernen
Tkr
Avdragsgilla temporära skillnader
Skattemässiga underskott

2020
4 630
55 986
60 616

2019
2 428
51 885
54 313

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar

13 168

11 801

Förändrad skattesats
Fr.o.m. 1 januari 2019 är skattesatsen i Sverige 21,4% för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. Skattesatsen sänks till 20,6 % för räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 eller senare.

Not 8

Resultat per aktie

Nämnaren i beräkningen av proforma resultat per aktie för varje presenterad period är antalet aktier som emitterats vid ikraftträdandet av prospektet vilket inkluderar dessa kombinerade finansiella rapporter.
Resultat per aktie proforma efter utspädning är detsamma som proforma resultat per aktie före utspädning för de presenterade perioderna.
Presenterade data för resultat per aktie utgör proforma och ska inte ses som historisk information.
Proforma resultat per aktier beräknas genom att dividera:
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med antalet utesteånde stamaktier vid prospektets utfärdandedatum.

2020

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
Antal stamaktier
Resultat per aktie före och efter utspädning
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Koncernen
Tkr

-

2019

9 089 20 127 100
0,45 -

Immateriella anläggningstillgångar
Internt utvecklade immateriella tillgångar
Utveck-lings- utgifter

Totalt

Ingående balans 2019-01-01
Utgående balans 2019-12-31

2 404
2 404

2404
2404

Ingående balans 2020-01-01
Utgående balans 2020-12-31

2 404
2 404

2404
2404

Ackumulerade anskaffningsvärden

4 049
20 127 100
0,20

Ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2019-01-01
Årets avskrivningar

409
254

409
254

Utgående balans 2019-12-31

663

663

Ingående balans 2020-01-01
Årets avskrivningar
Utgående balans 2020-12-31

663
433
1097

663
433
1097

Redovisade värden
Per 2019-01-01

1994

1994

Per 2019-12-31

1740

1740

Per 2020-01-01

1740

1740

Per 2020-12-31

1307

1307

Utvecklingsutgifter omfattar utvecklingen av den plattform som används för att hyra bilar och hantera betalningen av hyran
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Materiella anläggningstillgångar

Koncernen

Inventarier, verktyg och installationer

Totalt

9
280

9
280

Tkr
Anskaffningsvärde
Ingående balans 1 januari 2019
Förvärv
Utgående balans 31 december 2019

289

289

Ingående balans 1 januari 2020
Förvärv
Utgående balans 31 december 2020

289
8
297

289
8
297

Avskrivningar
Ingående balans 1 januari 2019
Årets avskrivningar
Avyttringar
Utgående balans 31 december 2019

2
40
3
45

2
40
3
45

Ingående balans 1 januari 2020
Årets avskrivningar
Avyttringar
Utgående balans 31 december 2020

45
54
10
89

45
54
-10
89

Redovisade värden
1 januari 2019
31 december 2019

201
244

201
244

1 januari 2020
31 december 2020

244
208

244
208

31.12.2020

31.12.2019

981
981

836
836
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Koncernen
Tkr
Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa och banktillgodohavanden
Summa enligt rapporten över finansiell ställning och kassaflöden
Erbjudna bankinsättningar är 98 TSEK för 2020 och 20 TSEK för 2019

-

Likvida medel

Not 12

Eget kapital

Typer av aktier
Totalt antal utestående aktier i Move About Group AB per prospektdatum uppgår till 20 127 100 till ett nominellt värde om 100 SEK per aktie. Alla emitterade aktier är fullt betalda. Mova About Group AB har en klass
av aktier, stamaktier, med lika rätt för samtliga aktier. Ägare av stamaktier är berättigade till utdelning och har rätt till en röst per aktie vid bolagsstämma.
Totalt eget kapital i de sammanslagna finansiella rapporterna per rapporteringsdatum 31 december 2020 är baserat på eget kapital per balansdagen för Move About AS, eftersom Move About AS utgjorde det juridiska
moderbolag för det sammanslagna Move About Group AB per detta datum. För transaktioner med ägare i egenskap av ägare som påverkar eget kapital efter balansdagen hänvisas till not 24 Händelser efter balansdagen.
Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta
som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor. Vidare består omräkningsreserven av valutakursdifferenser som uppstår vid
omvärdering av skulder som upptagits som säkringsinstrument av en nettoinvestering i en utländsk verksamhet.

Not 13

Räntebärande skulder

I det följande framgår information om företagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder. För mer information om företagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till not 18.
Koncernen
Tkr
2020
2019
Långfristiga skulder
Banklån
1 307
2 250
Leasingskulder
7 573
7 950
8 880

10 200

854
9 644
10 498

188
858
8 068
9 114

Valuta

Nom rta

Förfall

Banklån
Banklån
Konvertibelt lån

SEK
SEK
SEK

4,05
5,32
-

30.05.2023
30.08.2022
31.03.2020

Leasingskulder

SEK

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av banklån
Konvertibelt lån
Kortfristig del av leasingskulder

Villkor och återbetalningstider
Villkor och återbetalningstider se tabell nedan.
2020
Tkr

rörlig ränta *Se not 17 Leasing

Koncernen
Tkr
Övriga långfristiga skulder
Lån från aktieägare
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna löner, semsterlön och källskatt
Upplupna sociala kostnader
Övriga kortfristiga skulder
Summa övriga kortfristiga skulder
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(a) Klassificering och nivå i värderingshierarkin
Koncernen 2020
Tkr
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel
Finansiella tillgångar som redovisas till upplupet
anskaffningsvärde

Nom.
värde

Redov.
värde

-

161
2 000
-

-

2 438
858

17 217

-

16 018

-

Övriga skulder
31.12.2020

31.12.2019

-

922

-

922

1 341
916
1 904
4 162

834
675
4 415
5 924

Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde samt kategoriindelning
2020
3 947
2 923
981

2019
2 968
2 447
836

7 851

6 251

Leasingskulder
Bank- och konvertibelt lån
Leverantörsskulder

17 217
2 161
5 618

16 018
3 296
3 787

Finansiella skulder som redovisas till upplupet anskaffningsvärde

24 996

23 101

Redovisat värde på kundfordringar, övriga fordringar, likvida medel, leasingskulder, leverantörsskulder och övriga skulder utgör en rimlig approximation av verkligt värde
eftersom de är kortfristiga, eller hänför sig till skulder med rörlig ränta där det inte har varit väsentliga ändringar i markadsräntor sedan tidpunkten för upptagande.
Koncernen har inga finansiella instrument som är värderad til verkligt värde

Redov.
värde

19 378

Totala räntebärande skulder

Not 14

2019

Nom.
värde

19 314

Not 16

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker.

Finansiella risker och riskhantering

• Kreditrisk
• Likviditetsrisk
• Marknadsrisk
Ramverk för finansiell riskhantering
Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella
transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion som finns inom moderbolaget. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera
negativa effekter på koncernens resultat som härrör från marknadsrisker. Group accounting manager är ansvarig för den centrala finansfunktionen och rapporterar löpande till Group CFO.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att fullgöra sina skyldigheter som är förknippade med finansiella skulder. Koncernen har rullande 12 månaders likviditetsplanering som omfattar alla koncernens enheter.
Planeringen uppdateras varje vecka. Koncernens prognoser som omfattar 3 år innefattar likviditetsplanering på medellång sikt. Likviditetsplaneringen används för att hantera likviditetsrisken och kostnaderna för finansieringen
av koncernen. Målsättningen är att koncernen ska kunna klara sina finansiella åtaganden i uppgångar såväl som nedgångar utan betydande oförutsebara kostnader och utan att riskera koncernens rykte. Koncernens policy är att
minimera upplåningsbehovet genom att använda överskottslikviditet inom koncernen genom cash pools som har inrättats av den centrala finansavdelningen. Likviditetsriskerna hanteras centralt för hela koncernen av den centrala
finansavdelningen.Enligt finanspolicyn ska det alltid finnas tillräckligt med kontanta medel och garanterade krediter för att täcka de närmaste 12 antal månadernas likviditetsbehov. Dessutom har förfallen på de finansiella skulderna
spridits över tiden för att begränsa likviditetsrisken. Företaget kommer att samla in pengar genom en emission eller gjennom andre finansielle instrumenter om det behövs.
Kreditfaciliteter

Nominellt

Nom, Mkr

Utnyttjat

Tillgängliga likvida medel

Tillgängligt
981

Likviditetsreserv

981

Förfallostruktur finansiella skulder – odiskonterade kassaflöden
Koncern

2020
Valuta

Tkr
Banklån
Leverantörskulder
Leasingskulder
Summa

SEK
SEK
SEK/NOK

Tot
alt

<1 mån

<1 år

1-2 år

2-5 år

> 5 år

1 307
5 618
19 689
26 614

5 618
5 618

792
10 415
11 207

515
6 460
6 975

2 814
2 814

-

2019
Valuta
Tkr
Banklån
Konvertibelt lån
Leverantörskulder
Leasingskulder
Summa

SEK
NOK
SEK, NOK
SEK, NOK

Totalt

<1 mån

<1 år

1-2 år

2-5 år

> 5 år

2 250
858
3 787
18 867
25 762

3 787
3 787

750
858
8 165
9 773

750
6 699
7 449

750
4 003
4 753

-

Marknadsrisk
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Marknadsrisker indelas av IFRS i tre typer, valutarisk, ränterisk och andra
prisrisker. De marknadsrisker som främst påverkar koncernen utgörs av ränterisker och valutarisker Koncernens målsättning är att hantera och kontrollera marknadsriskerna inom fastställda parametrar och samtidigt optimera en
påverkan på det konsoliderade resultatet. Resultatet av risktagandet inom givna ramar. Parametrarna är fastställda med syfte att marknadsriskerna på kort sikt (6-12 månader) endast ska påverka koncernens resultat och ställning
marginellt. På längre sikt, kommer emellertid varaktiga förändringar i valutakurser, räntor och elpris få en påverkan på det konsoliderade resultatet.
Ränterisk
Ränterisk är risken att värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Ränterisk kan leda till förändring i verkliga värden och förändringar i kassaflöden. En betydande faktor som påverkar ränterisken
är räntebindningstiden. Koncernens ränterisk uppstår i huvudsak genom leasing och hanteras av den centrala finansfunktionen.
Känslighetsanalys – ränterisk
Genomslaget på ränteintäkter och räntekostnader under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång/-nedgång på 1 procentenhet på balansdagen uppgår till +200 SEK/-200 SEK givet de räntebärande tillgångar och skulder
som finns per balansdagen.
Valutarisk
Risken att verkliga värden och kassaflöden avseende finansiella instrument kan fluktuera när värdet på främmande valutor förändras kallas valutarisk. Koncernen är exponerad mot valutarisk på transaktioner i den meningen att det
finns en blandning mellan valutorna i vilken försäljning, inköp, fordringar och skulder är noterade och respektive funktionell valuta i koncernbolagen. Den funktionella valutan för koncernbolagen är primärt i SEK och NOK.
Transaktionerna är primärt gjorda i valutorna SEK och NOK.
Känslighetsanalys – valutakursrisk
En 10 % förstärkning av den norska kronan gentemot andra valutor per 31 december 2020 skulle innebära en förändring av eget kapital med -900 SEK och av resultat med -844 SEK. Känslighetsanalysen grundar sig på att alla
andra faktorer (t ex räntan) förblir oförändrade. Samma förutsättningar tillämpades för 2019.
Kreditrisk
Kreditrisken är risken för att en kund eller motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande och därigenom förorsakar koncernen en finansiell förlust och uppstår huvudsakligen från koncernens kundfordringar och
investeringar i skuldinstrument. Det redovisade värdet av finansiella tillgångar utgör den maximala kreditexponeringen.
Nedskrivningar av finansiella tillgångar och avtalstillgångar redovisas i resultatet enligt följande.
2020
Tkr
Nedskrivningar av kundfordringar och avtalstillgångar som härrör från
avtal med kunder
Summa

2019
-

175
175

Kreditrisker i kundfordringar
Koncernens kreditriskexponering påverkas huvudsakligen av varje kunds enskilda egenskaper. Ledningen beaktar emellertid de faktorer som kan påverka kreditrisken hos kundbasen, inklusive risken för fallissemang förknippad
med branschen och det land där kunderna är verksamma. Uppgifter om koncentration av intäkter ingår i not 2. Koncernen har upprättat en kreditpolicy enligt vilken varje ny kund individuellt analyseras för kreditvärdighet innan
koncernens generella betalnings- och leveransvillkor erbjuds. Koncernens granskning omfattar externa kreditbetyg, om de finns tillgängliga, finansiella rapporter, og information från kreditvärderingsinstitut. Koncernen begränsar
kreditriskexponering från kundfordringar genom förskottsbetalning av företagskunder med 30 dagars kredittid. Privatkunder betaler forskuddsvis med kort gjennom Stripe.
Reserv för befarade kreditförluster
Koncernen har historiskt haft minimala förluster på grund av förskottsfakturor till större solida företag. Avsättningar för förluster görs utifrån individuella bedömningar av kundportföljens ålderssammansättning
Kreditrisk i likvida medel
Koncernen har likvida medel om 981 tkr den 31 december 2020 (2019: 836 tkr). För likvida medel är banker och finansiella institutioner motparter.
Koncernen har ingen risk kring likvida medel utöver finansiella instituts finansiella risk.

Kapitalhantering
Enligt styrelsens policy är koncernens finansiella målsättning att ha en god finansiell ställning, som bidrar till att bibehålla investerares, kreditgivares och marknadens förtroende samt utgöra en grund för fortsatt utveckling av
affärsverksamheten; samtidigt som den långsiktiga avkastning som genereras till aktieägarna är tillfredsställande. Baserat på en avvägning mellan hög aktieavkastning, som gynnas av liten egetkapitalandel, och behovet av finansiell
stabilitet, som erhålls genom en stor egetkapitalandel, har målet för nettoskuldsättningsgraden satts till 0,5–0,8. Detta bedöms vara en optimal nivå, med hänsyn till de risker som finns i koncernens affärsverksamhet.
Anpassningen till detta mål utgör en del av den strategiska planeringen och nivån på nettoskuldsättningsgraden följs löpande upp i den interna rapporteringen till ledningsgruppen och styrelsen.
Kapital definieras som totalt eget kapital.
Kapital
Totalt eget kapital

2020
8 617 -

-

2019
8 544

Nettoskuldsättningsgrad
Finansiella skulder
Minus likvida medel och kortfristiga placeringar

2020
24 142
981

2019
22 055
836

Nettoskuld

23 161

21 219

-2,69

-2,48

Nettoskuldsättningsgrad (Nettoskuld / Totalt eget kapital)

Minskning i nettoskuldsättningsgraden beror både på att nettoskulden ökat med 20 %. Ökningen av nettoskulden kommer sig av ökade leverantörskulder, leasingskulder och negativt resultat i 2020.
Nyemissioner komma att behövas under de närmaste åren. Under året har ingen förändring skett i koncernens kapitalhantering.
Varken moderbolaget eller något av dotterbolagen står under externa kapitalkrav.

Not 17

Leasingavtal

Leasetagare
Koncernens materiella anläggningstillgångar utgörs både av ägda och av leasade tillgångar.
Koncernen
Tkr
Materiella anläggningstillgångar som ägs
Nyttjanderättstillgångar, ej förvaltningsfastighet

Not

2020

2019

208
14 405

244
14 146

14 613

14 390

Koncernen leasar flera typer av tillgångar inklusive biler. Inga leasingavtal innehåller kovenanter eller andra begränsningar utöver säkerheten i den leasade tillgången.
Nyttjanderättstillgång
Koncernen
Tkr
Avskrivningar under 2020
Utgående balans 31 december 2020

Bilar

Egendom

Summa

9 386
13 917

488
488

9 874
14 405

Avskrivningar under 2019
Utgående balans 31 december 2019

7 090
13 170

488
976

7 578
14 146

Leasingskulder

Koncernen
Tkr
Kortfristiga
Långfristiga
Leasingskulder som ingår i rapporten över finansiell ställning

2020

2019

9 644
7 573
17 217

8 068
7 950
16 018

2020
9 874
378
735
10 987

2019
7 578
402
498
8 478

För löptidsanalys av leasingskulderna, se not 16 Finansiella risker och riskhantering i avsnittet om likviditetsrisk.
Belopp redovisade i resultatet
Koncernen
Tkr
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar
Ränta på leasingskulder
Kostnader för leasar av lågt värde och korttidsleasing

Belopp redovisade i rapporten över kassaflöden
Koncernen
Tkr
Summa kassautflöden hänförliga till leasingavtal

2020

2019

10 299

7 824

Ovanstående kassautflöde inkluderar såväl belopp för leasingavtal som redovisas som leasingskuld, som belopp som kan se ut i praktiken.
Fastighetsleasing
Koncernen leasar byggnader och mark för sina kontorslokaler. Leasingavtalen har en löptid på 3-10år.
Fordonleasing
Koncernen leasar fordon med leasingperioder tre-fem år.
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Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Koncernen har ställt ut en företagsinteckning på TSEK 3 750 i 2020 och TSEK 3 257 i 2019.
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Närstående

Närståenderelationer
Sammanställning över närståendetransaktioner
Koncernen
Tkr

År

Närståenderelation
Andra närstående
Andra närstående

2020
2019

från närstående

Skuld till
närstående per
31 december

3 299
3 258

198
81

Inköp av tjänster

Tjänster köps för anställning som general manager för Move About AS, Move About AB och Move About Technology AB. Det gäller Erik Nordenfelt (VD Move About Technology AB) via sitt bolag Erik Nordenfelt AB (äger 14 702 aktier),
Mikael Kilter* (VD Move About AB) via sitt bolag (Sustainable Actions AB) och Jarle Frøshaug (Senior rådgivare Move About as) via sitt bolag Aspector Thincom AS (äger 6 569 aktier).

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor .
*Mikael Kilter fungerade som VD Move About AB tills nov. 2020

Not 20

Koncernföretag

Namn

Säte, land

Move About AS
Mova About AB
Move About Technology AB

Oslo, Norge
Göteborg, Sverige
Göteborg, Sverige

Not 21

Ägarandel i %
2020
100
100
100

2019
100
100
100

Going concern

Koncernen har negativa resultat och negativt eget kapital vid tidpunkten för dessa sammanslagna finansiella rapporter. Koncernen har varit och är fortfarande beroende av att skaffa tillräcklig likviditet för att finansiera fortsatt drift.
Koncernen har historiskt lyckats få erforderlig finansiering genom nyemissioner från bolagets befintliga och nya aktieägare. Förutsättningen för fortsatt verksamhet är villkorad av att koncernen kan skaffa erforderlig likviditet genom
nyemission eller lånefinansiering. Det råder således osäkerhet om bolaget kommer att kunna fortsätta sin verksamhet och det kan inte uteslutas att bolagets nettotillgångar måste realiseras till värden lägre än bokförda värden i
händelse av en likvidation. Trots osäkerhet om fortsatt verksamhet bekräftar ledningen härmed på ovanstående grund att fortsatt verksamhet föreligger och att redovisningen därför har upprättats på denna grund. Inga avsättningar
eller nedskrivningar har gjorts för eventuella förluster som kan uppstå om detta antagande inte längre föreligger.»
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Händelser efter balansdagen

Företagets ställning har förbättrats ekonomiskt under 2021.
Företaget 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 månederna 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.
Kapitaltillskottet 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 återbetalas 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 transaktionerna 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.
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Viktiga uppskattningar och bedömningar

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
Vissa viktiga redovisningsmässiga bedömningar som gjorts vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan.
Leasingavtal
Vissa leasingavtal innehåller förlängningsoptioner respektive uppsägningsoptioner som Koncernen kan utnyttja respektive inte utnyttja upp till ett år innan utgången av den icke-uppsägningsbara leasingperioden.
inträffandet av en viktig händelse eller betydande förändringar i omständigheter som ligger inom Koncernens kontroll och som påverkar om det är rimligt säkert att Koncernen kommer att utnyttja (eller inte utnyttja) en option
som ingår i det ursprungliga avtalet.
Intäktsredovisning
Move Abouts intäkter kommer huvudsakligen från att tillhandahålla bildelningstjänster till både företag och privatkunder. Bedömningar har gjorts utifrån IFRS 16 om dessa avtal innehåller ett leasingavtal - överlåter avtalen rätten till kunden att under en viss
period bestämma över användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning - och därmed ska redovisas i enlighet med IFRS 16. För att bedöma om ett avtal överlåter rätten att bestämma över användningen av en identifierad tillgång under en viss
period ska ett företag bedöma om kunden, under hela upplåtelseperioden, har rätt till väsentligen alla de ekonomiska fördelar som uppkommer genom användning av den identifierade tillgången, och rätt att styra användningen av den identifierade tillgången.
Move Abouts bedömning av dess kundavtal är att de inte utgör leasingavtal då Move About har praktisk möjlighet att ersätta bilarna mot andra bilar under hela upplåtelseperioden och Move About skulle kunna tjäna ekonomiskt på sin rätt att byta ut bilen.
Move About anses därmed inte överlåta rätten att bestämma över användningen av bilarna. Framtida ändringar av kundavtalen skulle dock kunna medföra att dessa bedömningar behöver omprövas och då kunna leda till en annan redovisning.
Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar
De källor till osäkerheter i uppskattningar som anges nedan avser sådana som innebär en signifikant risk för att tillgångars eller skulders värde kan komma att behöva justeras i väsentlig grad under det kommande räkenskapsåret.
Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skattefordran avseende förlustavdrag aktiveras i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott av framtida beskattning.
I not 7 framgår koncernens ej aktiverade förluster. Inga förluster har aktiverats.

Styrelsens Intygande
Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att de sammanslagna finansiella
rapporterna upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om
tillämpning av internationella redovisningsstandarder. De konsoliderade finansiella
rapporterna ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, resultat och ställning samt
beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.
De konsoliderade finansiella rapporterna, som framgår ovan, har godkänts för utfärdande av
styrelsen och den verkställande direktören.

Morten Wiese

Morten von Krogh

Styrelseordförande

Verkställande direktör

Reidar Langmo

Olof Jonasson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Björn Even Ager Hviding

Jessica Sparrfeldt

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Rapport från oberoende revisor
Till styrelsen i Move About Group AB, org.nr 559311-9232

Rapport om sammanslagna finansiella rapporter
Uttalanden
Vi har utfört en revision av sammanslagna finansiella rapporter för Move About Group AB för den
period om två räkenskapsår som slutar den 31 december 2020.
De sammanslagna finansiella rapporterna omfattar sammanslagna balansräkningar per 31 december
2020 samt 2019, sammanslagna resultaträkningar, redogörelse för förändringar i eget kapital och
kassaflödesanalyser för dessa år samt en beskrivning av väsentliga redovisningsprinciper och andra
tilläggsupplysningar.
Enligt vår uppfattning har de sammanslagna finansiella rapporterna upprättats och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens sammanslagna finansiella ställning per den 31
december 2020 samt 31 december 2019 och av dess sammanslagna finansiella resultat och kassaflöde
för vart och ett av de två räkenskapsår som slutar den 31 december 2020 i enlighet med enligt
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Upplysning av särskild betydelse – grund för upprättande av sammanslagna finansiella rapporter
Vi vill fästa uppmärksamheten på not 1 och avsnittet Grund för upprättande i de sammanslagna
finansiella rapporterna som beskriver grunden för upprättandet av de sammanslagna finansiella
rapporterna, inklusive tillvägagångssättet och syftet med upprättandet. De sammanslagna finansiella
rapporterna har upprättats med anledning av att den bolagsgrupp som inför notering omorganiserats
och för vilken Move About Group AB sedan den 7 oktober 2021 är moderbolag. Vårt uttalande är inte
modifierat med avseende på detta förhållande.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de sammanslagna finansiella
rapporterna upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt IFRS så som de antagits av EU.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta sammanslagna finansiella rapporter som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av de sammanslagna finansiella rapporterna ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera koncernen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de sammanslagna finansiella
rapporterna som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i de sammanslagna finansiella rapporterna.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i de sammanslagna finansiella
rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av koncernens interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av de sammanslagna finansiella rapporterna. Vi drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i de sammanslagna finansiella rapporterna om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om de sammanslagna
finansiella rapporterna. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i de sammanslagna
finansiella rapporterna, däribland upplysningarna, och om de sammanslagna finansiella
rapporterna återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende de
sammanslagna finansiella rapporterna. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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