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Bolaget har per 2020-12-31: 90 887 311 stycken aktier. Genomsnittlig aktier under 2020 uppgick till 64 564 549 (10 000 000).

Dotterbolaget HUBSO ingår i räkenskaperna från och med bildandet av koncernen 2020-04-15.
Vid omnämnande av HUBSO syftas till verksamhetsbolaget HUBSO AB och vid omnämnande av HUBSO Group syftas till moderbolaget HUBSO Group AB (publ).

● HUBSO hade under Q4 den högsta omsättningen 
historiskt sett under ett kvartal.

● HUBSO blev lönsamt under Q4 och på helåret.

● De utställda teckningsoptionerna i HUBSO tecknades i 
sin helhet vilket inbringade en likvid om MSEK 1.1.

● Josefine Abrahamsson tillträdde som ny VD per 
10 november.

● HUBSO Group sålde sitt innehav i M.O.B.A. Network AB 
om MSEK 0,5.

● HUBSO Group ingick i ett avtal om att förvärva 
utestående minoritetspost i HUBSO, efter nyemission 
i dotterbolaget.

● HUBSO öppnade en första pop-up butik mitt på 
Stureplan i Stockholm tillsammans med varumärket 
Rebecca Stella Beauty. Det resulterade i medial 
uppmärksamhet likväl som en breddad kundbas.

● Expanderade samarbetet med Lyko.se som ökade sitt 
produktsortiment av varumärket Rebecca Stella Beauty.

● HUBSO Group kallade till extra bolagsstämma den 19 februari avseende utgivande av 
teckningsoptioner samt förvärv av minoritetspost i dotterbolaget HUBSO. 

Översikt (SEK) 1/10/2020 1/10/2019 1/1/2020 1/1/2019
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Koncernen
Nettoomsättning 12,457,214 595,010 25,222,407 1,600,951
EBITDA 1,358,252 -372,033 865,897 -2,063,901
Justerat EBITDA 1,358,252 -372,033 1,265,897 -2,063,901
Balansomslutning 94,011,932 7,267,865 94,011,932 7,267,865
Soliditet (%) 87% 10% 87% 10%
Resultat per aktie -0.05 -0.07 -0.17 -0.25

Moderbolaget
Nettoomsättning 410,623 595,010 1,783,975 1,600,951
EBITDA -372,736 -372,033 -481,659 -2,063,901
Balansomslutning 98,027,149 7,267,865 98,027,149 7,267,865
Soliditet (%) 93% 10% 93% 10%
Resultat per aktie -0.02 -0.07 -0.04 -0.25

 



HUBSO
(SEK) 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4

Omsättning 1,120,268 4,692,378 3,837,151 6,843,662 3,622,157 5,343,962 6,544,368 12,129,436

EBITDA 
(MSEK) -0,55 0,4 -1 -0,5 -0,45 -0,2 -0,3 1,7

HUBSO har påvisat en stark tillväxt sedan start och omsättningen har ökat med 77% 
20Q4 vs 19Q4. Bolaget växer snabbare än den marknad man verkar i, vilket bevisar 
HUBSOs affärsmodell.



● Idag har HUBSOs varumärken en global närvaro och säljer 
världen över. 

● 98% av produktionen är inom Europa.

HUBSO har under 2019 och 2020 justerat stora delar av sin produktion till att bli mer 
europeisk. En geografiskt närmare produktion har minskat ledtiderna och 
möjliggjort snabbare produktionscykler. HUBSOs tillväxt genom dess varumärken 
har haft en positiv påverkan på kundbasen och löpande ordrar.



För koncernen genererades en omsättning under årets 
fjärde kvartal om drygt MSEK 12,4 (0,6) med ett EBITDA 
om MSEK 1.3 (-0,4). Intäktsökningen jämfört med Q4 
2019 härleds till bidragen från bolagets förvärvade 
tillgång HUBSO.

HUBSO Group kliver nu in i ett nytt kapitel då tillväxten 
kommer att ytterligare accelereras med nya 
varumärken. Organisationen har under en tid utvecklat 
inte bara den dynamiska processen vid framtagandet 
av ett varumärke. De har även arbetat med ett eget 
varumärke, som kommer att lanseras under våren. Vi 
kommer naturligtvis följa denna första historiska 
lansering med spänning.  

Inför 2021 har vi även rustat för att kunna lansera ett 
varumärke som primärt kommer att riktas mot en mer 
internationell publik. HUBSO kommer då att ta 
ytterligare ett steg mot en större volym av affärer 
utanför Norden och etablera inte bara nytt varumärke 
utan även se till att lansera och växa våra befintliga, på 
nya marknader. 

Den hub där vi skulle samla olika typer av influencers 
och tillsammans med dem bygga fristående och 
autentiska D2C-varumärken, främst inom 
livsstilssegmentet. Ja, idag ser man tydligt att detta inte 
bara är en idé utan en verklighet. HUBSO är ett 
väletablerat bolag som har gjort verklighet av 
ambitionerna och tillsammans med en fantastisk och 
dedikerad organisation vet jag att vi kommer kunna nå 
otroligt långt.

Jag ser med spänning och glädje fram emot 2021, som 
jag vet kommer att bli ett händelserikt år med nya 
toppnoteringarna som vi har som ambition att nå. 

 

Februari 2021

HUBSO Group har nu genomfört årets fjärde kvartal, 
vilket alltid är extra intensivt med både jul och Black 
week. HUBSO visar på god lönsamhet för kvartalet 
och vänder tack vare detta till lönsamhet på helåret. 
HUBSO  har även under Q4 haft den 
omsättningsmässigt starkaste perioden historiskt 
sett, men det är inte färdigväxt på långa vägar.  
Efterfrågan ökar på våra varumärken och vi har 
under året skapat starkare relationer med våra 
fabriker, leverantörer och etablerat nya kanaler för 
att nå fler kunder i. 

Det har varit ett speciellt år på många sätt, med en 
rådande pandemi där ingen går oberörd förbi. Det 
har varit som en snabbspolning framåt i tiden för 
hela digitaliseringen och retailbranschen.

Med en e-handel som har skjutit i höjden under 
2020, där man spår dryga 30%* tillväxt har HUBSO 
Group etablerat en bra position gentemot 
marknaden. Vi befinner oss i framkant inom 
e-handel, där just vår nisch spås ligga helt rätt inför 
framtiden. 

Kombinationen av att nyttja redan etablerade 
personliga varumärken med ett förtroende hos 
kunden tillsammans med datadriven 
produktutveckling skapar möjlighet till relevanta 
och starka varumärken sen dag ett. Fortsatt fokus 
under det kommande året ligger i att fortsätta växa 
affären både monetärt men även geografiskt.  

HUBSO hade drygt 18 000 ordrar under årets fjärde 
kvartal, vilket är en ökning med drygt 100% jämfört 
med motsvarande period 2019. Omsättningen under 
kvartalet ökade med 77% i HUBSO jämfört med 
motsvarande period föregående år, från ca MSEK 6,8 
till ca. MSEK 12,1.

EBITDA-resultatet för HUBSO är något som vi stolt 
kan meddela har förbättrats avsevärt och HUBSOs 
Q4-EBITDA om MSEK 1,7 är de bästa kvartalet  som 
bolaget någonsin presterat. Detta resultatet gör att 
HUBSO påvisar ett positivt resultat på året med 
MSEK 0,5. Denna positiva utveckling som skett 
under 2020 visar att HUBSOs arbete med att 
optimera sin affärsmodell har gett resultat. HUBSO 
har funnit en bra modell som möjliggör fortsatt 
stark tillväxt med lönsamhet. 

*e-barometern December 2020.



Data från Musefind visar att 92% av konsumenter 
litar på en influencer mer än en annons eller en 
rekommendation av en kändis. En studie av 
gen.video visade att 33% anser att influencers är en 
pålitlig källa då man skall fatta ett shoppingbeslut, 
medans endast 17% litade på sina vänner eller familj. 

HUBSO har en etablerad infrastruktur med ett starkt 
know-how, tredjepartslösningar och team knutna till 
sig. Vilket möjliggör för HUBSO att snabbt skapa nya 
kommersiella och autentiska varumärken kopplade 
till en sk influencer, med en redan etablerad 
marknad- och försäljningskanal. Genom kanalerna 
får HUBSO tillgång till relevant kunddata och kan 
basera produktstrategi och inköp utifrån kundens 
faktiska efterfrågan. HUBSO tar fram design, 
produktionslinje, e-handel och sköter det operativa 
medans influencern driver försäljning och 
marknadsför varumärket. Inom ramen för HUBSO:s 
verksamhet finns även potential för nya samarbeten 
med fler influencers, att utveckla lönsamheten i 
e-handeln och metoderna för influencer marketing 
samt merförsäljning via redan etablerade 
varumärken.

Försäljningen sker främst via webbshoppar som 
HUBSO satt upp och äger. Exempel på varumärken 
som HUBSO driver är shop.sannealexandra.se, 
adsgn.se, lxathelabel.com, peonias.se 
och rebeccastella.com.

Det är en marknadsföringsmjukvara riktad till 
e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens 
ledande e-handelsplattform Magento. 

HUBSO Group erbjuder webbaserade tjänster som 
hjälper webbplatsägare att minska deras 
bandbreddsanvändning och påverkan för besökare 
på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och 
förbättra webbupplevelsen för såväl 
webbplatsägaren som deras besökare.

Bolaget har genom förvärvet av HUBSO utvecklat 
verksamheten med inriktning mot e-handel, vilket tack 
vare sin goda potential är den huvudsakliga verksamheten 
i bolaget. Tillsammans med HUBSO är ambitionen 
framgent att bli en ledande D2C-hub inom e-handel och 
true branding, och på så sätt fortsatt vara banbrytande för 
framtidens e-handel.

Bolagets målsättning är att HUBSO genom sin verksamhet 
kommer fortsätta att stärka sin position som ledande aktör 
i Norden som D2C-hub för influencers genom att förstärka 
och utöka den redan starka distributionen före och i 
samband med lansering.

Vidare har HUBSO en uttalad målsättning att i närtid 
etablera sig på den Europeiska marknaden. Vi anser att vi 
har potential att relativt snabbt och kostnadseffektivt växa 
utanför Sverige.

HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av 
HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning 
inom e- handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även 
den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO 
samt bolagets SaaS- produkt Magemail.

HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för 
influencers som vill skapa egna autentiska 
e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på 
den nordiska marknaden där man har flera etablerade 
svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men 
med en försäljning över 
hela världen. 

HUBSO erbjuder en helhetslösning för influencers som 
vill skapa sina egna kommersiella varumärken. 
Affärsmodellen består av att HUBSO ingår 
samarbetsavtal med välrenommerade influencers som 
bedöms ha god potential att skapa ett kommersiellt 
framgångsrikt varumärke. Till skillnad från mer 
traditionell influencer marketing arbetar 
verksamheten i HUBSO med att bygga 
förtroendekapital runt influencern personligen, utan 
externt marknadsföringsbehov och utan att det finns 
någon direkt synlig koppling mellan HUBSO och 
influencern för slutkunderna.

Relationen mellan influencern och slutkund är därför 
mycket viktig och skiljer sig från de relationer där 
influencern marknadsför någon annans varumärke än 
sitt eget. Slutkunderna får en chans att vara med från 
start och involveras i processen avseende till exempel 
färg- och materialval. Relationen innebär en stor 
konkurrensfördel eftersom konkurrenterna i regel får 
sin information om kundernas åsikter först via 
sekundära kanaler, såsom recensioner, medan HUBSO 
har möjlighet att inhämta kundernas åsikter redan före 
produktionsstadiet. 

http://shop.sannealexandra.se
https://adsgn.se/
https://lxathelabel.com/
https://peonias.se/
https://rebeccastella.com/


Kvartalsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(”K3”). För ytterligare information om redovisningsprinciper 
hänvisas till HUBSO Groups årsredovisning för 2019.

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid 
varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade 
enligt följande:

● Årsredovisning 2021-05-11
● Q1-rapport 2021 2021-05-14
● Årsstämma 2021-05-25
● Q2-rapport 2021 2021-08-25
● Q3-rapport 2021 2021-11-15

Den pandemi som vi befinner oss i undgår ingen inklusive vår 
koncern. Det finns risk att bolagets verksamhet och 
utveckling påverkas till följd av smittspridningen av viruset 
som orsakar COVID-19, vilket kan leda till att tidshorisonter 
gällande intjäningsförmåga och målsättningar senareläggs. 
Bolaget arbetar aktivt med att varje dag anpassa oss efter de 
rådande förutsättningarna samtidigt som de eventuella 
effekterna utvärderas på löpande basis.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för 
verksamhetsåret 2020.

Koncernen redovisar ett justerat EBITDA om SEK 1 265 897 i 
och med att bolaget tillfördes kostnader av engångskaraktär 
under året 2020. Kostnaderna uppgick till SEK 400 000 och 
uppstod i och med förvärvet av HUBSO samt de 
omlistningskostnader som tillkom i processen. HUBSO Group 
väljer att redovisa det justerade EBITDA-resultat för att kunna 
ge en mer rättvis bild av verksamhetens resultat rensat från 
engångskostnader.

Stockholm, den 11 februari 2021 
HUBSO Group AB (publ) 
Styrelsen

*Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Nettoomsättningen för koncernen under det fjärde 
kvartalet 2020 uppgick till SEK 12 457 214 (595 010). 
Intäktsökningen jämfört med motsvarande period 
föregående år härleds till bidragen från bolagets förvärvade 
tillgång HUBSO. Räkenskaperna från HUBSO är inräknade 
per förvärvsdatumet 2020-04-15.

Resultatet under det fjärde kvartalet 2020 uppgick till SEK 
-4 726 289 (-694 446). Under Q4 2020 har resultatet 
huvudsakligen påverkats negativt av de 
goodwillavskrivningar som uppkommer i relation till 
förvärvet av HUBSO. Detta görs enligt K3 med en 
avskrivningsperiod om 5 år.

Bolagets likvida medel per den 31 december 2020 uppgick 
till SEK 8 307 934 (344 634) och soliditeten per den 30 
december 2020 uppgick till 87 (10) procent.

Det finns ett aktieslag i HUBSO Group. Bolagets aktie är 
noterad på Spotlight Stock Market under tickern ”HUBSO”. 
Per den 31 december 2020 uppgick antalet aktier till 90 887 
311 (10 000 000) stycken aktier. Genomsnittligt antal aktier 
under kvartal fyra  uppgick till 90 631 557 (10 000 000).

Vid extra bolagsstämma i HUBSO som hölls den 26 
september 2017 beslutades det att anta ett 
incitamentsprogram som riktar till Josefine Abrahamsson 
(HUBSO:s verkställande direktör) om totalt 5 500 
teckningsoptioner. Varje teckningsoption gav rätt att 
teckna en ny B-aktie i HUBSO till kursen SEK 200 per aktie. 
Aktieteckning kunde ske under perioden från den 1 oktober 
2017 till och med den 31 oktober 2020. Dessa optioner har i 
oktober 2020 tecknats till fullo vilket inbringat en likvid om 
MSEK 1.1 till HUBSO. Detta innebär i sin tur att en en ökning 
av aktiekapitalet med SEK 5 500 samt en utspädning i 
HUBSO om ca. 7.8% har skett.

Priset på teckningsoptionerna har värderats enligt Black- 
Scholes modell.





HUBSO GROUP AB (publ) 

 

1/10/2020 1/10/2019 1/1/2020 1/1/2019
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Nettoomsättning 12,457,214 595,010 25,222,407 1,600,951

Aktiverat arbete för egen räkning 0 252,699 856,589 252,699
Övriga rörelseintäkter 1,770 0 1,770 0
Rörelsens intäkter 12,458,984 847,709 26,080,766 1,853,650

Rörelsens kostnader
Inköp tjänster -7,890,599 -132,438 -15,920,997 -535,358
Övriga externa kostnader -1,657,826 -542,114 -4,517,736 -1,548,071
Personalkostnader -1,545,153 -545,190 -4,731,147 -1,834,122

Avskrivningar inventarier och goodwill -4,719,745 -266,238 -13,659,406 -354,984
Nedskrivning av egenupparbetade 
utvecklingsarbeten -998,360 -998,360
Övriga rörelsekostnader -7,154 0 -44,989 0
Rörelsens kostnader -16,818,837 -1,485,980 -39,872,635 -4,272,535
Rörelseresultat -4,359,853 -638,271 -13,791,869 -2,418,885

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 128 1,233 5,286 19,369
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -366,564 -57,408 -1,294,498 -58,658

-366,436 -694,446 -1,289,212 -2,458,174

Resultat efter finansiella poster -4,726,289 -694,446 -15,081,081 -2,458,174

Periodens resultat -4,726,289 -694,446 -15,081,081 -2,458,174

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -4,856,401 -694,446 -15,219,244 -2,458,174
Hänförligt till innehav utan beslutande 
inflytande 130,112 0 90,416 0
Resultat per aktie -0.05 -0.07 -0.17 -0.25

(förtydligande nedan)



HUBSO GROUP AB (publ) 

31/12/2020 31/12/2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 73,963,863 0
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten 460,830 252,699
Digitala tillgångar & Domäner 4,353,703 4,969,786

78,778,396 5,222,485

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 500,000
Deposition 207,000 160,000

207,000 660,000

Summa anläggningstillgångar 78,985,396 5,882,485

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 4,804,904 0

4,804,904 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1,222,400 888,844
Aktuella skattefordringar 0 0
Övriga fordringar 374,915 67,902
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 316,383 84,000

1,913,698 1,040,746

Kassa och bank 8,307,934 344,634

Summa omsättningstillgångar 15,026,536 1,385,380

Summa tillgångar 94,011,932 7,267,865



HUBSO GROUP AB (publ) 

31/12/2020 31/12/2019
Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital 9,088,731 1,000,000
Fond för utvecklingsutgifter 0 252,699
Övrigt tillskjutet kapital 92,810,077 5,892,857
Annat eget kapital inklusive årets resultat -19,607,841 -6,394,993
Eget kapital hänförligt till 
minoritetsintresse -725,541 0
Summa eget kapital 81,565,426 750,563

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 20,364 0
Leverantörsskulder 2,266,579 78,045
Aktuella skatteskulder 1,698 0
Övriga skulder 7,410,158 6,014,547
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 2,747,707 424,710
Summa skulder 12,446,506 6,517,302

Summa tillgångar 94,011,932 7,267,865



HUBSO GROUP AB (publ) 

1/10/2020 1/10/2019 1/1/2020 1/1/2019
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Nettoomsättning 410,623 595,010 1,783,975 1,600,951
Aktiverat arbete för egen räkning 0 252,699 856,589 252,699
Övriga rörelseintäkter 1,770 0 1,770 0
Rörelsens intäkter 412,393 847,709 2,642,334 1,853,650

Rörelsens kostnader
Inköp tjänster 1 -132,438 -39,567 -535,358
Övriga externa kostnader -423,105 -542,114 -1,571,032 -1,548,071
Personalkostnader -362,025 -545,190 -1,513,394 -1,834,122
Avskrivningar inventarier och 
goodwill -345,327 -266,238 -1,199,505 -354,984

Nedskrivning av egenupparbetade 
utvecklingsarbeten -998,360 0 -998,360 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -2,128,816 -1,485,980 -5,321,858 -4,272,535
Rörelseresultat -1,716,423 -638,271 -2,679,524 -2,418,885

Resultat från finansiella 
investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 0 1,233 5,143 19,369
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -366,176 -57,408 -1,293,850 -58,658

-366,176 -694,446 -1,288,707 -2,458,174
Resultat efter finansiella poster -2,082,599 -694,446 -3,968,231 -2,458,174

Periodens resultat -2,082,599 -694,446 -3,968,231 -2,458,174

Resultat per aktie -0.02 -0.07 -0.04 -0.25



HUBSO GROUP AB (publ) 

31/12/2020 31/12/2019
Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 0 252,699
Digitala tillgångar & Domäner 4,353,703 4,969,786

4,353,703 5,222,485

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 90,005,951 0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 500,000
Deposition 160,000 160,000

90,165,951 660,000

Summa anläggningstillgångar 94,519,654 5,882,485

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 170,718 888,844
Fordringar hos koncernföretag 364,597 0
Övriga fordringar 119,164 67,902
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 161,000 84,000

815,479 1,040,746

Kassa och bank 2,692,016 344,634
Summa omsättningstillgångar 3,507,495 1,385,380

Summa tillgångar 98,027,149 7,267,865



HUBSO GROUP AB (publ) 

31/12/2020 31/12/2019

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 9,088,731 1,000,000

Fond för utvecklingsutgifter 0 252,699

Fritt eget kapital

Överkursfond 92,810,077 5,892,857

Balanserad vinst eller förlust -6,352,295 -3,936,820

Årets resultat -3,968,231 -2,458,174

Summa eget kapital 91,578,282 750,562

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 57,969 78,045

Aktuella skatteskulder 1,698 0

Övriga skulder 5,926,693 6,014,547

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 462,507 424,710

Summa skulder 6,448,867 6,517,302

Summa tillgångar 98,027,149 7,267,864



HUBSO GROUP AB (publ) 

Koncernen

(SEK) Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet

kapital Reserver

Annat eget
kapital inkl.

årets resultat
Minoritets-

intresse Totalt

Ingående balans 2019-01-01 1,000,000 5,892,857 0 -3,684,120 3,208,737

Omföring resultat föregående år 0 0 0 0 0
Fond för utvecklingskostnader 0 0 252,699 -252,699 0
Periodens resultat 0 0 0 -2,458,174 -2,458,174
Utgående balans 2019-12-31 1,000,000 5,892,857 252,699 -6,394,993 750,563

Nyemission 8,088,731 86,917,220 0 1,615,534 -815,957 95,805,528
Fond för utvecklingsutgifter 0 0 -252,699 252,699 0 0
Årets resultat 0 0 0 -15,081,081 90,416 -14,990,665
Utgående balans 2020-12-31 9,088,731 92,810,077 0 -19,607,841 -725,541 81,565,426

Moderbolaget

(SEK) Aktiekapital

Bundet 
eget 

kapital
Överkurs-

fond
Balanserat

resultat Årets resultat Totalt

Ingående balans 2019-01-01 1,000,000 0 5,892,857 -1,534,915 -2,149,205 3,208,737

Omföring resultat föregående år 0 0 0 -2,149,205 2,149,205 0
Fond för utvecklingskostnader 0 252,699 0 -252,699 0 0
Periodens resultat 0 0 0 0 -2,458,174 -2,458,174
Utgående balans 2019-12-31 1,000,000 252,699 5,892,857 -3,936,819 -2,458,174 750,563

Omföring resultat föregående år 0 0 0 -2,458,174 2,458,174
Nyemission 8,088,731 0 86,917,220 -210,000 0 94,795,951
Fond för utvecklingsutgifter 0 -252,699 0 252,699 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 -3,968,231 -3,968,231
Utgående balans 2020-12-31 9,088,731 0 92,810,077 -6,352,294 -3,968,231 91,578,283



HUBSO GROUP AB (publ) 

1/1/2020 1/1/2019
Koncernen 31/12/2020 31/12/2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -15,081,081 -2,458,174
Avskrivningar och nedskrivningar 13,659,406 354,984

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -1,421,675 -2,103,190

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten -1,948,223 0
Förändring av kundfordringar -127,332 0
Förändring av kortfristiga fordringar -335,844 447,569
Förändring av leverantörsskulder 1,524,650 0
Förändring av kortfristiga skulder 2,808,572 3,582,670

Kassaflöde från den löpande verksamheten 500,148 1,927,049

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar -2,926,866
Nedskrivning immateriella 
anläggningstillgångar 998,360

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar* -90,835,034 -252,699

Kassaflöde från investeringsverksamheten -89,836,674 -3,179,565

Finansieringsverksamheten
Nyemission 95,895,951 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6,559,425 -1,252,516

Årets kassaflöde 6,559,425 -1,252,516
Likvida medel vid periodens början 1,748,509 1,597,150
Likvida medel vid periodens slut 8,307,934 344,634

*Kvittningsemission av HUBSO, även del av posten Nyemission.



HUBSO GROUP AB (publ) 

1/1/2020 1/1/2019
Moderbolaget 31/12/2020 31/12/2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -3,969,231 -2,458,174
Avskrivningar och nedskrivningar 1,199,505 354,984

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -2,769,726 -2,103,190

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar 225,135 447,569
Förändring av leverantörsskulder -20,076 70,207
Förändring av kortfristiga skulder -48,228 3,512,463
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,612,895 1,927,049

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar -1,329,083 -2,926,866
Nedskrivning av immateriella 
anläggningstillgångar 998,360 0

Aktivering av anläggningstillgångar 0 -252,699

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar* -90,005,951 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 500,000 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -89,836,674 -3,179,565

Finansieringsverksamheten
Nyemission 94,795,951 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,346,382 -1,252,516

Årets kassaflöde 2,346,382 -1,252,516
Likvida medel vid periodens början 344,634 1,597,150
Likvida medel vid periodens slut 2,691,016 344,634

*Kvittningsemission av HUBSO, även del av posten Nyemission.
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