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Q2BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MOVE ABOUT GROUP AB   
APR – JUN -2022

Det andra kvartalet visade på kraftig återhämtning i samtliga dotterbolag efter pandemin samt ett 
framgångsrikt arbete i gruppen med att öka beläggningsgraden i nystartade bilpooler. Under kvarta-
let växte intäkterna med hela 30% jämfört med Q1 2022 och 17% jämfört med Q2 2021. Höga priser 
på fossila drivmedel och en allt större medvetenhet, inte minst i Tyskland, om samhällets behov att 
accelerera omställningen resulterar i en stor efterfrågan på gröna, delade, mobilitetstjänster. Det effe-
ktiviseringsarbete som inleddes under Q2 resulterade i en halverad förlust på EBITDA nivå jämfört 
med Q1 2022 vilket är första steget mot målet att nå cash-breakeven före årskiftet 2023. Kvartalet 
slutade med en all time high omsättning på 18,5 miljoner kronor vs. 15,7 MSEK från 2021 Apr -Jun 
vilket resulterade i totalt 43 816 (34 393) bokningar och 979 000 (881 000) Km körda. Motsvarande 
siffror för första halvåret är 79 144 (63 082) vs 2 475 000 (2 101 000).

VD:s kommentarer
Move About Group startade det andra kvartalet i kraftig medvind i 
och med samhällets återöppnande efter Omikron. Både publika 
pooler och företagssektorn visade på stark tillväxt under kvartalet. 
Arbetet med att öka utnyttjandet av nystartade pooler under Q1 re-
sulterade i väsentligt förbättrade intäkter per bil för gruppen vilket 
påverkade vår bruttomarginal och resultat signifikant.  

I tillägg till en högre beläggningsgrad av elbilspoolerna har gruppen 
aktivt repositionerat bilar från de minst utnyttjade publika poolerna 
till bland annat långtidsuthyrning av elfordon, en marknad i tillväxt 
givet de långa väntetiderna på nya elbilar. 

Beslutet av styrelsen att se över gruppens effektivitet i början av Q2, 
efter ett par år av kraftig expansion, har börjat ge resultat. Även om 
merparten av dessa åtgärder förväntas få fullt genomslag under det 
andra halvåret i år ser vi redan nu effekten av de första initiativen. 
Den totala bilflottan i våra tre länder (Norge, Svergie, Tyskland) har i 
princip varit konstant under kvartalet och vi fortsätter att optimera 
utnyttjandet av flottan och selekterar förfrågningar om nya pooler 
väldigt strikt. 

Det är mycket tillfredställande att vi klarat att hantera en kraftig 
ökning av efterfrågan på våra tjänster samtidigt som bolaget 
genomgår ett omfattande effektiviseringsprogram.     

De åtgärder vi gör nu stärker vår position som den ledande aktören i 
Norra Europa inom stationsbaserad fossilfri och delad mobilitet. Vår 
långa erfarenhet och marknadsnärvaro samt oberoende och helt 
dedikerade fokus på fossilfri delad mobilitet gör oss väl positione-
rade att växa framöver, såväl organsiskt som genom förvärv.   

På kapitalsidan har vi genomfört ett konvertibellån på 10 MSEK  un-
der maj månad och efter periodens slut ytterligare en framgångsrik 
refinansiering om 8 MSEK i lån i juli. Tillsammans med den beslutade 
teckningsrättsemissionen (T01) i höst styrks våra finanser ytterligare. 

2022 Apr – Jun jämfört med 2021 Apr – Jun  totala ackumulerade 
siffror visar följande trend;
• Bokningarna ökade med 27 % till 43 816 (34 393) 
• Det totala antalet medlemmar ökade med 39 % till  60 668 (43 753) 
• Körsträckan ökade med 11 % till 979’ (881’) km
• De sparade CO2-utsläppen ökade med 84 % till 213 (116) ton

2022 Jan – Jun jämfört med 2021 Jan – Jun totala ackumulerade 
siffror visar följande trend;
• Bokningarna ökade med 25 % till 79 144 (63 082)
• Det totala antalet medlemmar ökade med 39 % till  60 668(43 753) 
• Körsträckan ökade med 18 % till 2 475’ (2 101’) km
• De sparade CO2-utsläppen ökade med 76 % till 355 (200) ton 

De totala intäkterna ökade med 2,7 MSEK eller 17% och uppgick till 
18,5 MSEK (15,7) under Q2 och för första halvåret med 9,3 MSEK 
eller 40% till 32,6 MSEK (23,3). Användningen av delad mobilitet är 
i strukturell tillväxt, och med återöppningen av sammhället sker nu 
en återgång till en mer ”normal” mobilitetsmarknad efter ett par år 
präglat av restriktioner. Höga fossila drivmedelspriser, men även 
andra kostnadsökningar i sammhället, torde gynna efterfrågan på 
Move Abouts tjänster när företag och individer ser över sina kost-
nader för transporter. Höga elpriser påverkar såklart elfordon, men 
Move About’s  fordon laddas på fasta stationer till kostnader som 
inte kan jämföras med priserna på publika laddstationer.  

EBITDA visade -7,0 MSEK (-9,6) för Apr - Jun 2022, och för första 
halvåret – 21,5 MSEK (-15,5) . Det förbättrade EBITDA-resultatet i Q2 
beror på ökad beläggningsgrad av bilflottan samt minskade kost-
nader, främst inköpta konsultkonsulttjänster. Under 2021 och fram 
till Q1 2022 hade bolaget betydande kostnader för att införa ett helt 
nytt ekonomisystem, anpassa bolaget till IFRS-rapportering samt 
notera bolaget på Nasdaq First North i Q1. Dessa kostnader är nu 
tagna.
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SEK 18,5 miljoner

Q2 Totala intäkter

Olof Jonasson, Acting CEO Move About Group
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LEDNINGSRAPPORT

Move About Group

HÖJDPUNKTER

 
SEK’000 2022 Q2 2021 Q2 2022 1H 2021 1H

Totala Intäkter  18 466 15 731  32 591  23 277 

Bruttovinst  9 978  10 480  16 568  15 331 

Rörelsesresultat före  av- och nedskrivningar -7 002 -9 557 -21 630 -15 464 

Röreslesresultat -13 879 -14 840 -35 357 -23 613 

Summa tillgångar  153 145  100 192  153 145  100 192 

Kortfristiga skulder  78 134  49 907  78 134  49 907 

Långfristiga skulder  47 680  14 473  47 680  14 473 

Eget kapital  27 331  35 812  27 331  35 812 

Move About Group
Move About Group är det bolag som utgör koncernledning och finansfunktion. Det huvudsakliga arbetet under kvartalet har 
utgjorts av att planera, säkerställa och genomföra det effektiviseringsprogram styrelsen beslutade i början på kvartalet och 
förväntas ge fullt resultat inför årskiftet 2023. Antalet fasta tjänster i gruppen har reducerats med nästan 50% i syfte att växa med 
högre operativt leverage samt reducera affärsrisken i nya elbilspooler. Detta innebär att vi nogrannare selekterar nya poolöppnin-
gar, samt säkerställer riskdelning i nya pooler. 

För att upprätthålla god kundkvalitet samt fortsätta expandera i selekterade nya elbilspooler ägnas mycket arbete åt att säkerstäl-
la och utveckla de interna processerna och arbetsflöden, med en lägre personalstyrka och därmed kostnadsbas. De senaste årens 
kraftiga tillväxt har delvis skett på bekostnad av kvalitetssäkring av de interna rutinerna. Detta innebär att fortsätta digitalisera 
affärsflödena, ko-ordinera styr- och uppföljningsprocesserna samt förenkla kundrelationer inom komun- och företagsavtal.  

I tillägg till dessa aktiviteter realiseras synergier mellan verksamheterna i Norden och Tyskland (Mobileeee), som förvärvades i juni 
2021. 

På finansieringssidan har bolaget framgångsrikt tagit upp ett konvertibellån om 10 MSEK samt efter periodens slut även refinansi-
erat och ökat existerande lån med 8 MSEK, delvis genom aktieägarlån. I september-oktober genomförs även det redan beslutat-
ede teckningsoptionsprogrammet (T01) vilket innebär att 4,8 miljoner nya aktier kan tecknas till 30% rabatt mot genomsnittlig 
aktiekurs 30 dagar före teckningsperioden. Mer information om teckningsperioden kommer publiceras senare.

Move About Sverige 
I och med borttagandet av Covid-restriktioner har resandet i Sverige återigen ökat men med vissa beteendeförändringar. Trender som 
Tillväxtverket plockat fram tyder på ett ökat intresse för inrikesresor med hållbarhet och digitalisering som nyckelfaktorer. Andra faktorer är 
kraftiga ökningar av drivmedelpriserna tillsammans med ökade leveranstider för fordonstillverkare, som alla spelar in i området digital 
bildelning som tillhandahålls av Move About. 

Under andra kvartalet skedde en kraftig ökning av användning och intäkter, delvis på grund av att Covid-restriktionerna hävdes vilket result-
erade i ökat resande både inom affärs- och privatresor, men också genom införande av nya medlemsalternativ och ytterligare prissättning-
smodeller som gjorde det möjligt att nå nya användargrupper. Med medlemskap utan månadsavgifter som betjänar dem som hyr mindre 
ofta och långtidsuthyrning för dem vars behov överstiger den befintliga kärnmodellen. 
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De ökade leveranstiderna på fordon har också sett ett ökat intresse för medellång- till långfristig uthyrning, vilket ytterligare förstärkts av att 
fler svenskar semestrar inrikes i år. Ökad effektivitet i marknadsföringen har också lett till en rekordhög nivå i nyanvändarrekryteringar med 
2988 nya medlemmar under Q2, jämfört med 915 under samma period föregående år.  

Fokus under Q2 har legat på kärnverksamheten och förbättrad effektivitet. De nya poolerna som öppnats under denna tid har främst varit 
inom mobilitet för fastighetsutvecklare, en modell med kostnadstäckning. Bland kunderna till dessa pooler finns JM, Eidar, Mimer, Balder, 
Magnolia, Familjebostäder, Svenska Bostäder med flera.

Move About Tyskland (Mobileeee)
Efter en lång period av publika begränsningar var Q2 det första hela kvartalet utan pandemirestriktioner, samtidigt som det också var det 
första hela kvartalet med konsekvenserna i spåren av Ukrainakriget. Det senare ledde till en stark kostnadsökning i Tyskland och drabbade 
nästan alla områden, särskilt bränsle- och energikostnader. Båda faktorerna bidrog till en anmärkningsvärd ökning av utnyttjandet av 
flottan, 12% fler slutförda bokningar under Q2 jämfört med Q1, samma ökning av intäkterna och detta över en konstant flottstorlek. 

Inte bara ökade antalet bokningar, utan också de betalda resetimmarna (+24%) och körda sträckor (+32%). En del av denna tillväxt kommer 
från företagskunder som nu återgår till vanligt arbete och använder sina hyrda bilar bredare. Utnyttjandet av den offentliga flottan ökade 
genom att flytta bilar från svagare till starka stationer och öka det aktiva utbudet där efterfrågan motiverar detta. 
 
Den positiva utvecklingen under Q2 visar på effektiva marknadsaktiviteter på befintliga marknader och stationer. Vår offentliga bildelning 
utanför storstäderna, i förorts- och landsbygdsområden visar sig behövas av marknaden. Vi anpassade vår tarifstruktur den 1 maj och in-
förde nya “frekventa användare” -priser och ökade priserna för ganska spontana användare. Detta bidrog till bättre intäkter per bil och 
fungerar bra som ett kundbindande instrument.

Ett stort framsteg gjordes för att uppnå den tyska miljömärkningen “blue angel” som härrör från ett regeringsprogram och endast tilldelas 
mycket miljövänliga företag. Vi kommer att placera denna etikett på hemsidan, bilar och publicering från och med nu. Det underlättar 
också deltagandet i offentliga upphandlingar och ersätter (dyrare) iso-certifieringar i miljöplaner.

I väntan på nya bilar under sommaren (Q3) var Q2 stabilt då endast två nya offentliga bildelningspooler öppnades, en av dem var i Berlin 
som en del av Jelbi-projektet och en i det nya affärsdistriktet Gateway Gardens (Frankfurt). Dessutom tillhandahölls bilar till tre nya företag-
skunder. Just nu förbereds en snabb introduktion av den kommande flotttillväxten i nya offentliga pooler, några medelstora städer som ska 
betjänas, plus ytterligare företagskundflottor.

Flottans tillväxt är försenad till Q3 på grund av leveransproblemen hos olika OEM-tillverkare, så under Q2 förblev flottstorleken 216 bilar 
medan detta inkluderade den slutliga processen för utbyte av flottan (E-Golf lämnar vs nya Zoe-anslutning). Med tilläggsbilar som kommer 
under Q3 förväntar vi oss att öka vår flotta med 70% till 350 bilar, de flesta för att användas för att betjäna nya (väntande) kunder och nya 
städer med bildelningspooler.

35 ton koldioxid har sparats från över 366.294 km under Q2, vilket är bra 32% mer än samma storlek som flottan som gjorde i Q1.

Q3 kommer att innebära öppnandet av flera nya bildelningspooler, t.ex. i staden Ludwigshafen med de första 8 av 27 stationerna som ska 
vara aktiva fram till slutet av Q3. Detta projekt utförs tillsammans med en laddningsinfrastrukturpartner, och har tilldragit sig hög politisk 
uppmärksamhet vilket kommer att bidra till vårt positiva rykte om att vara en verklig klimatförbättrare. Vi deltar också i flera offentliga up-
phandlingar för större flottor varav utfallet förväntas under Q3, vilket banar vägen för fortsatt tillväxt 2023 occh framåt.

Move About Norge
Marknaden har haft en starkt positiv utveckling ända sedan återöppningen i februari i Norge. Omsättningen har slagit  “all time high” varje 
månad under Q2.  Folk har slutat jobba hemma och det finns ett ökat behov av att använda bil i jobbet och även företagskundernas behov 
ökar, inte minst varubilar.  Norge kommer att införa moms på elbilar över 500k 2023 och det innebär att många har beställt nya elbilar. Drivme-
delpriserna har ökat, det är långa leveranstider för nya bilar och båda faktorerna gynnar oss. Till skillnad mot både Tyskland och Sverige är 
sommaren  högsäsong för Move About i Norge.

Vi flyttar för närvarande pooler som inte är lönsamma, för att utöka de som går bra.  Fokus har legat på att öka användningen av den befintliga 
bildelningsflottan och få upp mer långtidsuthyrning (bilabonnemang genom finn.no). Vi fick även upp privatuthyrningen i Halden, Indre Øst-
fold Kommune och Kolumbus/Stavanger. Antalet resor har ökat med 28% från Q1 till Q2.

Poolöppningar/nya kontrakt
Moss Kommun 10 elbilar (väntar fortfarande på telematik)
Bonord 4 elbilar som är Nordnorges största husbyggare med 24 800 medlemmar. 
Nordstrand Kommun 5 Elbilar (bilar som ägs av kommunen) 

251 aktiva bilar (21% av flottan på långtidsuthyrning).
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RISKER

De risker som definieras nedan beskrivs för koncernen. Finansiell 
risk presenteras i noterna till delårsrapporten.

COVID-19

Förnärvarande är samtliga marknader helt opåverkade av ned-
stängningar i samband med pandemin.

HALVLEDARE OCH ÅTKOMST  AV ELBILAR

Det föreligger fortfarande en underproduktion av halvledare som 
används i alla bilar och batterierna till elbilar specifikt. Bristen på 
produktionskapacitet leder till brist på elbilar på marknaden. Kon-
cernen som helhet arbetar med planer för att säkerställa efterfrå-
gan på ytterligare volym och tillväxt i alla närvarande geografiska 
områden.

RYSSLANDS INVASION AV
UKRAINA

Affärsklimatet på marknaderna är oförutsägbara och svårbedöm-
da. Konflikten spär på leveransproblem hos vissa biltillverkare som 
har förlagt komponenttillverkning i Ukraina. Förhöjda priser på 
bensin och diesel torde innebära ökat användande av elbilar, sam-
tidigt som inflation och räntor kan dämpa aktiviteten i näringslivet.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER PERIODEN

På finansieringssidan har bolaget framgångsrikt tagit upp ett 
konvertibellån om 10 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER PERIODEN

Refinansierat och ökat existerande lån med 8 MSEK, delvis 
genom aktieägarlån. I september-oktober genomförs även det 
redan beslutatede teckningsoptionsprogrammet (T01) vilket 
innebär att 4,8 miljoner nya aktier kan tecknas till 30% rabatt 
mot genomsnittlig aktiekurs 30 dagar före teckningsperioden. 
Mer information om teckningsperioden kommer publiceras 
senare.

För ytterligare information:

Olof Jonasson, 
T.f. koncern VD, 
telefon: +46 790 683 811, 
mail; olof.jonasson@moveaboutgroup.com

Move About Group  AB,  
Magasingatan 22, 
411 18 Göteborg, 
Org. no: 559311 - 9232, 

www.moveaboutgroup.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB er bolagets Certified Adviser och kan nås på 
telfon, 08-5030 1550, och via e-mail, ca@mangold.se.



40% 
Omsättningstillväxt  
1H 2022 – 1H 2021
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Verksamheten har begränsats till kostnader avseende revision/rådgivning och andra konsulter. 

Move About Group AB, vårt nya svenska holdingbolag för koncernen etablerades 2021-10-08, därmed saknas jämförbara tal för tidigare 
perioder.

SIFFROR FÖR MODERBOLAGET MOVE ABOUT GROUP AB

RESULTATRÄKNING

Move About Group AB 
SEK 000’ 2022 Q2

Nettoomsättning  -   
Övriga intäkter  -   

Totala intäkter  -   
Kostnad för sålda tjänster  -   

Bruttovinst  -   

Personalkostnader  -   
Övriga externa kostnader  75 

Rörelsesresultat före av- och nedskrivningar -75 
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -   
Röreslesresultat -75 
Finansnetto  186 
Resultat före skatt -261 
Skatt  -   
Resultat efter skatt -261 

 -   

Periodens omräkningsdifferanser vid omräkning av utländska verksamheter -261 

Periodens övrigt totalresultat -261  
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SEK 000’
Balansräkning 2022-06-30

Anläggningstillgångar  -   
Immateriella tillgångar  -   
Materiella tillgångar  -   
Andelar i intressebolag  503 
Uppskjutna skattefordringar  -   
Kundfordringar och övriga fordringar  62 227 

Summa anläggningstillgångar  62 730 

Omsättningstillgångar    
Varulager  -   
Kundfordringar och övriga fordringar  -   
Likvida medel  111 

Summa omsättningstillgångar  111 
Summa tillgångar  62 841 

Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder  19 316 
Avsättningar för övriga skulder och kostnader  -   

Summa långfristiga skulder  19 316 

Eget kapital och skulder    
Eget kapital    
Aktiekapital  503 
Överkursfond  45 120 

Omräkningsreserv  -   
Balanserande vinstmedel -2 766 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  42 857 
Innehav utan bestämmande inflytande  -   
Summa eget kapital  42 857 

Move About Group

BALANSRÄKNING

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulderoch övriga skulder  -   
Aktuell skatteskuld  -   
Räntebärande skulder  -   
Avsättning förövriga skulder och kostnader  668 

Summa kortfristiga skulder  668 
Summa skulder  19 984 
Summa eget kapital och skulder  62 841 

Move About Group AB, vårt nya svenska holdingbolag för koncernen etablerades 2021-10-08, därmed saknas jämförbara tal för tidigare 
perioder.
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Move About Group

SEK 000’
Resultaträkning 2022 Q2 2021 Q2 2022 1H 2021 1H 2021

Nettoomsättning  17 411  14 380  30 968  21 807  44 009 

Övriga intäkter  1 055  1 351  1 624  1 469  3 569 

Totala intäkter  18 466  15 731  32 591  23 277  47 578 

Kostnad för sålda tjänster  8 488  5 251  16 023  7 946  17 458 

Bruttovinst  9 978  10 480  16 568  15 331  30 120 

KONCERN - KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 -    -   

Personalkostnader  10 897  12 061  20 422  17 840  26 807 

Övriga externa kostnader  6 083  7 976  17 776  12 954  29 623 

Rörelsesresultat före av- och nedskrivningar -7 002 -9 557 -21 630 -15 464 -26 310 

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggning-
stillgångar

 6 877  5 283  13 727  8 149  18 307 

Rörelseresultat -13 879 -14 840 -35 357 -23 613 -44 617 
Finansnetto  433  322  2 366  462  2 522 

Resultat före skatt -14 312 -15 162 -37 723 -24 074 -47 139 
Skatt  -    -    -    -    -   

Resultat efter skatt -14 312 -15 162 -37 723 -24 074 -47 139 

Periodens differenser vid omräkning av utländska verksam-  410 -1 138  761 -1 388 -446 

Periodens övrigt totalresultat -13 902 -16 300 -36 962 -25 462 -47 585 

Övrigt totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -11 617 -15 876 -33 465 -25 038 -46 164 

Innehav utan bestämmande inflytande -2 285 -424 -3 497 -424 -1 421 

Resultat per aktie
Före utspädning -0,56 -0,65 -1,48 -1,02 -1,85 

Efter utspädning -0,56 -0,65 -1,48 -1,02 -1,85 

Övrigt totalresultat  410 -1 138  761 -1 388 -446 

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av  410 -1 138  761 -1 388 -446 

utländska verksamheter

Övrigt totalresultat för perioden - - - - -

Totalresultat hänförligt till:     
Moderbolagets ägare  298 -828  554 -1 010 -325 

Innehav utan bestämmande inflytande  112 -298  207 -378 -121 

Totalresultat hänförlligt till:
Moderbolagets ägare -11 617 -15 876 -33 465 -25 038 -46 164 

Innehav utan betämmande inflytande -2 285 -424 -3 497 -424 -1 421 
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Move About Group

SEK 000’
Balansräkning 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar  43 468  43 105  43 202 

Materiella tillgångar  69 523  21 410  58 144 

Andelar i intressebolag  -    -    -   

Uppskjutna skattefordringar  -    -    -   

Kundfordringar och övriga fordringar  2 361  995  1 238 

Summa anläggningstillgångar  115 352  65 510  102 584 

Omsättningstillgångar
Varulager  633  56 
Kundfordringar och övriga fordringar  34 894  23 889  862 

Likvida medel  2 265  10 737  21 551 

Summa omsättningstillgångar  37 792  34 682  5 851 

Summa tillgångar  153 145  100 192  28 264 

 130 848 

Eget kapital och skulder
Eget kapital 
Aktiekapital  503  19 098 
Överkursfond  45 120  7 409 
Omräkningsreserv  857 -378  503 

Balanserade vinstmedel -25 752 -1 331  -   

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  20 728  24 798  117 

Innehav utan bestämmande inflytande  6 603  11 014  1 676 

Summa eget kapital  27 331  35 812  2 296 

 10 137 

Skulder  -    -    12 433 

Långfristiga skulder  -    -   
Räntebärande skulder  18 562  1 625 
Avsättningar för övriga skulder och kostnader  29 118  12 848 

Summa långfristiga skulder  47 680  14 473  500 

 31 330 

Kortfristiga skulder  31 830 
Leverantörsskulder och övriga skulder  15 141  9 274 
Aktuell skatteskuld  -    -   
Räntebärande skulder  -    98  26 255 

Avsättning för övriga skulder och kostnader  62 993  40 535  -   

Summa kortfristiga skulder  78 134  49 907  -   

Summa skulder  125 814  64 380  60 330 

Summa eget kapital och skulder  153 145  100 192  86 585 

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
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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 eget kapital 2021.01.01  -    -    564 -9 180 -8 617  -   -8 617 

Årets totalresultat

Årets resultat  -    -    -   -46 351 -46 351 -1 421 -47 772 

Årets övrigt totalresultat  -    -   -467  -   -467  -   -467 

Årets totalresultat  -    -   -467 -46 351 -46 818 -1 421 -48 239 

Transaktioner med koncernens 
ägare

Lämnade utdelningar  -    -    -   -6 700 -6 700  -   -6 700 

Nyemissioner  503  -    -    54 519  55 022  -    55 022 

Aktierelaterade ersättningar  -    -    -    2 241  2 241  -    2 241 

Innehav utan bestämmande inflytelse  -    -    -    -    -    -    -   

Av personal inlösta aktieoptioner  503  -    -    50 060  50 563  -    50 563 

Summa tillskott från och  
värdeöverföringar till ägare

 -    -    -    -    -    11 632  11 632 

Utgående eget kapital 2021.12.31  503  -    96 -5 471 -4 872  10 211  5 340 

SEK’000
Aktie-

kapital
Överkurs-

fond

Om-
räknings-

reserv
Balanserade 
 vinstmedel Summa

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande
Summa eget 

kapital

Ingående eget kapital 2022.01.01  -    -    564 -9 180 -8 617  -   -8 617 

Årets totalresultat
Årets resultat  -    -    -   -46 351 -46 351 -1 421 -47 772 
Årets övrigt totalresultat  -    -   -467  -   -467  -   -467 
Årets totalresultat  -    -   -467 -46 351 -46 818 -1 421 -48 239 

Transaktioner med koncernens 
ägare
Tillskott från och värdeöverföringar 
till ägare
Lämnade utdelningar  -    -    -    -    -    -    -   

Nyemissioner  -    45 120  -    13 833  58 953  -    58 953 

Aktierelaterade ersättningar  -    -    -    -    -    -    -   

Av personal inlösta aktieoptioner  -    -    -    -    -    -    -   
Summa tillskott från och  
värdeöverföringar till ägare

 -    45 120  -    13 833  58 953  -    58 953 

Innehav utan bestämmande 
inflytelse

 -    -    -    -    -    -    -   

Utgående eget kapital 2022.03.31  503  45 120  446 -13 837  32 232  9 000  41 232 

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN

 Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

 Hänförligt till moderbolagets aktieägare 
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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 eget kapital 2022.04.01  503  45 120  446 -13 837  32 232  9 000  41 232 

Årets totalresultat

Årets resultat  -    -    -   -11 915 -11 915 -2 397 -14 312 

Årets övrigt totalresultat  -    -    410  -    410  -    410 

Årets totalresultat  -    -    410 -11 915 -11 505 -2 397 -13 902 

Transaktioner med koncernens 
ägare

Lämnade utdelningar  -    -    -    -    -    -    -   

Nyemissioner  -    -    -    -    -    -    -   

Aktierelaterade ersättningar  -    -    -    -    -    -    -   

Innehav utan bestämmande inflytelse  -    -    -    -    -    -    -   

Av personal inlösta aktieoptioner  -    -    -    -    -    -    -   

Summa tillskott från och  
värdeöverföringar till ägare

 -    -    -    -    -    -    -   

Utgående eget kapital 2022.06.30  503  45 120  857 -25 752  20 728  6 603  27 331 

 Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

 Hänförligt till moderbolagets aktieägare 
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Kassaflöden 
SEK 000’ 2022 Q2 2021 Q2 2022 1H 2021 1H

Kassaflöde från rörelseverksamheten 
Resultat före skatt -14 312 -15 162 -37 723 -24 074 

Periodens skatt  -    -    -    -   

Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar  -    -    -    -   

Avskrivningar  6 877  5 283  13 728  8 149 

Förändring i varulager  -    157 -229 -287 

Förändring i kundfordringar -3 217 -6 329 -4 368 -5 740 

Förändring i leverantörsskulder  2 690  606 -6 738 -16 852 

Aktiebaserade utbetalningar  -    1 426  -    1 799 

Övriga förändringar  9 912 -7 752 -2 008  1 395 

Ränta på leasingskulder  202  378  404  492 

Netto kassaflöde från den löpande verksamheten  2 152 -21 393 -36 934 -35 118 

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Avyttring av anläggningstillgångar  -    -    -    -   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -   -163 -6 346 -4 751 

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  -   -163 -6 346 -4 751 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av koncernfordringar  -    -    -    -   

Upptagna långfristiga lån  10 000  2 120  14 408  14 308 

Upptagna kortfristiga lån  -    -    -    -   

Amortering av långfristiga lån -376 -376 -752 -564 

Amortering av kortfristiga lån  -    -    -    -   

Nettoförändring av checkräkningskredit  -    -    -    -   

Leasingbetalningar IFRS 16 -6 335 -4 365 -12 670 -7 743 

Ökning/minskning av aktiekapital  -    19 207  45 120  25 000 

Lämnad utdelning  -    -    -    -   

Aktieägartillskott  -    -    -    -   

Koncernbidrag  -    -    -    -   

Netto kassaflöde från finansieringsverksamheten  3 289  16 586  46 106  31 001 

Valutakursdifferens i likvida medel  410 -1 138  760 -888 

Nettokassaflöde likvida medel  5 851 -6 108  3 586 -9 756 

Likvida medel vid periodens början  8 116  4 629  5 851  981 

Likvida medel vid periodens slut  2 265  10 737  2 265  10 737 

Move About Group

KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN 
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Kvartalsrapport  Q3  
2021

Du är vad du kör.
Klimatsmart mobilitet.
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MODERBOLAG

Move About Group AB, vårt nya svenska holdingbolag för koncernen 
har etablerats och alla tidigare aktieägare överförs till den nya  
enheten från och med 2021-10-08

ANTECKNINGAR

NOT 01 //   GRUNDER FÖR FÖRBEREDELSER  
           OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten är utformad i enlighet med EU-godkända IF- 
RS-standarder och EU-godkända tolkningar av tillämpliga standarder, 
IFRIC. De finansiella rapporterna har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering och tillämpliga bestäm- melser i Årsredovisning-
slagen.

Termen “sammanställda finansiella rapporter” avser den finansiella 
information som upprättas genom att kombinera den finansiella in-
formationen för enheter under gemensam kontroll, som inte uppfyller 
kraven för en koncern enligt IFRS 10 Koncernredovisning. De sam-
manslagna finansiella rapporterna är avsedda att presentera koncern-
ens historiska finansiella information. Ett viktigt krav för upprättandet 
av dessa historiska finansiella rapporter är att alla enheter har samma 
gemensamma kontroll. Detta uppfylls genom ägandet av Move About 
/ Move About Group AB.

De redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen är oförän- 
drade jämfört med de sammanställda finansiella rapporterna.

FINANSIELL RISK
Företagets källa till sin finansiering görs genom intäkter, eget kapital, 
externa lån, flottarrangemang om leasing och leverantörskrediter. Un-
der 2021 och 2022 har bolaget genomfört flera kapitalökningar. Där 
45,2 Mill Sek tillfördes i Q1 2022. Dessa kapitaltillskott gjordes huvud-
sakligen endast i kontantavräkning och har förbättrat koncernens so-
liditet och likviditetspositioner positivt under 2022
Medlen för kapitalet är att realisera koncernens tillväxtmål samt noter-
ingsprocess. Noteringsprocessen i sig görs för att få tillgång till ytterlig-
are tillväxtkapital för att säkerställa koncernens tillväxtambitioner. De 
insamlade medlen kommer att användas i linje med företagets strate-
gi. Aktieandelen kommer att hållas till cirka 30 %.

 
Andra stora finansieringskällor är leasingramar för de bilar som an-
vänds. Koncernen siktar på att ha finansieringsramar för ytterligare 
leasingkontrakt för kommande 12 månader. Vanliga leverantörer 
stödjer företaget löpande på normala handelskrediter.

Dessutom har bolaget en lånefacilitet i en lokal bank för att klara top-
par i bolagets positioner.

KREDITRISK
Företagets intäkter kommer från kreditkortsbetalningar från offent- 
liga användare och även intäkter från fakturering av företagskunder. 
Kreditrisken från offentlig användning som betalas med kreditkort är 
mycket låg. När det gäller affärssegmentet kommer vissa kunder att ha 
förskottsbetalning och vissa inom områden. Tjänsten kommer att 
stängas om den inte betalas. Kreditrisken för detta segment kommer 
att reduceras i motsvarande mån. Koncernen är inte beroende av 
någon större kund. Härtill har koncernen anlitat ett inkassobolag för 
att totalt minska kreditrisken.

VALUTARISK
Företaget är verksamt i 3 länder. De företag som driver de olika länder-
na har sin egen fullständiga inkomst- och kostnadsstruktur i lokal val-
uta. Endast överskottslikviditet kommer att drivas på en konsoliderad 
struktur för hela koncernen. Valutakursrisken anses vara låg.

BOKSLUT - UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att 
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör an-
taganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinc- iperna 
och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kost-
nader. Det faktiska utfallet kan skilja sig från dessa uppskattningar och 
bedömningar. De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i 
uppskattningar är desamma som beskrivs i de sammanslagna finan-
siella rapporterna.
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NOT 02 //  FORTSATT DRIFT
 
Bolaget befinner sig i en tillväxtfas där förlusterna är i linje med 
planerna.

Ledningen arbetar med specifika planer för att erhålla tillräcklig  
finansiering av Bolagets tillväxt och verksamhet, inklusive  
genomförandet av en kapitalökning 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 tillhandahålla kapital genomförs, är 
tillräckliga för att säkerställa dess framtida verksamhet minst ett år 
framåt i tiden för att presentera de finansiella rapporterna med 
fortsatt drift.

NOT 03 //  NÄRSTÅENDE PARTER

Närstående parter har kontroll
Det finns inga parter som har kontroll över Move About Group

Koncernföretag  

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER

Transaktioner mellan närstående och Move About AS
Det har inte skett några väsentliga förändringar i avtal eller andra 
transaktioner mellan närstående under de redovisade räkenskaps-
perioderna.

NOT 04 //  FINANSIELLA INSTRUMENT  
          – VERKLIGT VÄRDE
 
Det redovisade värdet av alla finansiella tillgångar och skulder ger 
en rimlig approximation av verkligt värde.

Namn Registrerad i Grund för 
inflytande

Move About AS Oslo, Norge 100% dotterbolag 

Move About AB Göteborg, Sverige 100% dotterbolag

Move About Technology AB Göteborg, Sverige 100% dotterbolag

Move About Vervaltungs GmbH Frankfurt am Main 100% dotterbolag

Mobileeee GmbH Frankfurt am Main 72,8% dotterbolag

 



357 ton 
Co2-utsläpp

sparat under 1H 2022
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Styrelsen har godkänt den sammanfattade sammanställda de-
lårsrapporten för Q2. Rapporten har inte varit föremål för revision 
eller granskning.

Styrelsen intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av mo-
derbolagets och koncernens verksamhet, finansiella ställning och 
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhets- faktor-
er som moderbolaget och koncernbolagen är exponerade för.

RAPPORTERING
Rapportdatum för Q3 är 24 November 2022.
Rapportdatum för Q4 är 14 Mars 2023.

FINANSIELL KALENDER

Göteborg den 22 Augusti 2022

Olof Jonasson
Koncern VD
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