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FINANSIELL ÖVERSIKT 2021.07.01 - 2021.09.30

Bolaget har per 2021-09-30: 104 979 329  stycken aktier. Genomsnittligt antal aktier under kvartal tre uppgick till 99 741 944 (85 004 961).

Förtydligande
*Det helägda dotterbolaget HUBSO ingår i räkenskaperna från och med bildandet av koncernen 2020-04-15.
**Nettoomsättningen är justerad pga av returer som avser Q2 men som belastar Q3 då de kommit in efter att Q2 var stängt. 

Vid omnämnande av HUBSO syftas till verksamheten i det helägda dotterbolaget HUBSO AB och vid omnämnande av HUBSO Group avses koncernen 
HUBSO Group AB (publ).

● HUBSO* hade en justerad tillväxt om 22%** under Q3 
jämfört med samma period föregående år.

● Koncernen, HUBSO Group, hade en omsättningstillväxt 
om 11,5% under Q3 och visar ett positivt EBITDA om 202 
tsek (-514) för kvartalet.

● Koncernen stärker kassan med ca 7,8 msek i samband 
med utnyttjande av utestående teckningsoptioner. 

     Väsentliga händelser efter perioden

● HUBSO växer och bolagiserar samarbetet med Sanne Alexandra Stockholm, som blir ett majoritetsägt dotterbolag 
till HUBSO.

● Förvärv av majoritetspost i bolaget PER LEI Sweden AB som driver skönhetsvarumärket PER LEI.

● Signerat HUBSOs andra internationella influencer, med en option om att bolagisera med ett majoritetsägande. 
Lansering under Q1 2021 av ett varumärke inom segmentet accessoarer.

Sammanfattning av väsentliga händelser under Q3

SUMMERING AV KVARTALSRAPPORT 3 2021

Dotterbolaget HUBSO visar en justerad tillväxt om 22%** med lönsamhet under 
Q3. Koncernen växer med 11,5% och redovisar EBITDA om 0,2 MSEK. HUBSO 
fortsätter sin utveckling med att bolagisera Sanne Alexandra Stockholm, 
förvärvar en majoritetspost i bolaget PER LEI Sweden samt signerar sin andra 
internationella influencer.
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● HUBSOs nettoomsättning under Q3 var 7 435 (6 566) ksek 
med en EBITDA om 262 (-279) tsek.

● Vissa leveransutmaningar har försenat och begränsat 
antalet lanseringar under Q3.

● Koncernen har genomfört ett incentiveprogram baserat 
på teckningsoptioner till bolagets anställda.

Översikt (SEK) 2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01

2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30

Koncernen

Nettoomsättning 7 714 912 6 916 981 25 213 351 12 765 181

Justerad nettoomsättning** 8 345 581

EBITDA 202 663 -514 131 -139 706 −492 368

Justerad EBITDA 833 332

Balansomslutning 86 682 681 95 669 245 86 682 681 95 669 245

Soliditet (%) 86% 89% 86% 89%

Resultat per aktie −0,04 −0,06 −0,14 −0,12



NETTOOMSÄTTNINGSTILLVÄXT I DOTTERBOLAGET HUBSO

Nettoomsättningen i HUBSO fortsätter att växa under Q3. HUBSO har likt många 
andra e-handelsbolag haft vissa leveransutmaningar vilket medfört att lanseringar 
har försenats och minskat, vilket har påverkat omsättningen under kvartalet. Trots 
detta växer HUBSO med 13% vs Q3 2020. 

Förtydligande
Vid omnämnande av HUBSO syftas till verksamheten i det helägda dotterbolaget HUBSO AB och vid omnämnande av HUBSO Group avses koncernen 
HUBSO Group AB (publ).
LTM står för “last twelve months”.
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HUBSO
(SEK) 19Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3

Nettoomsättning 7 293 737 3 639 446 5 382 656 6 556 625 12 136 590 8 179 784 8 771 525 7 435 642

EBITDA (SEK) −484 052 −456 250 −185 224 −279 311 1 730 988 289 707 356 591 313 454

LTM 20 002 384 22 872 464 27 715 317 32 255 655 35 644 524 36 523 541



Ett spännande Q4

Varumärkes expansionen fortsätter under Q4 och nästa 
varumärke att lansera kommer att bli Josephine Qvist, 
som gör sin första lansering. HUBSO fortsätter även att 
växa med ytterligare internationella profiler under Q4 
genom att Mara Teigen, baserad i USA, ansluter sig som 
det senaste tillskottet.

Som jag nämnde i Q2 så har vi möjligheten att 
vidareutveckla vår affär med att bolagisera våra 
samarbeten. Det är därför roligt att vi nu har tagit 
steget in i nästa fas med Sanne Alexandra Stockholm 
genom att fördjupa vårt redan starka samarbete med 
att bolagisera varumärket. Vi kommer att kunna skapa 
mervärde i denna form och ser positivt på detta 
strategiskt viktiga steg. Det gemensamma bolaget är 
ett dotterbolag till HUBSO som ägs till 50,1% av HUBSO  
och med 49,9% av Sanne Josefsons ägarbolag.

HUBSO har förvärvat en majoritetspost i PER LEI, ett 
skönhetsvarumärke inom ögon och ögonbryn, under 
Q4. PER LEI är ett varumärke som inte bara stärker 
HUBSOs portfölj inom skönhet, utan har mycket bra 
tillväxtpotential. PER LEI har eftertraktade och 
säsongsoberoende produkter med mycket goda 
marginaler, vilket indikerar på att det ska kunna bli ett 
bra bidrag till HUBSOs tillväxt de kommande åren. PER 
LEI kommer även bli ett bra komplement till HUBSOs 
övriga varumärken och vi ser fram emot att 
tillsammans med entreprenören Jacklin växa PER LEI i 
hela Europa. PER LEI kommer under Q4 att integreras i 
HUBSOs organisation.

Det känns väldigt roligt och spännande  att vi lyckats 
knyta till oss PER LEI och ytterligare en internationell 
profil, som stärker HUBSOs position som den givna 
huben för entreprenörer och kreatörer som vill 
accelerera utvecklingen och tillväxten av sina 
företag/produkter. 

Vi har med detta en bra grund för aktiviteterna som 
ligger i pipen för de kommande kvartalen. Jag ser att vi 
positionerar oss rätt för att fortsätta en effektiv tillväxt.

Bästa hälsningar,

Josefine Abrahamsson
VD HUBSO Group 

November 2021

Fortsatt tillväxt med lönsamhet 

Vi summerar vårt tredje kvartal och ser att vi har parallellt 
med fortsatt tillväxt rustat HUBSO inför framtiden. Kassan 
har förstärkts med ca 7,8 miljoner kr, och en viktig 
strategisk tillväxtresa har påbörjats med ett förvärv och en 
bolagisering. Tillväxten under Q3 var särskilt glädjande, då 
vi har befunnit oss i en tid med vissa leverans- och 
logistikutmaningar till följd av pandemin. Detta har 
drabbat hela branschen och med det flera av våra 
branschkollegor.

Den justerade tillväxten under Q3 för HUBSO var 22% 
(justerat för returer som avser Q2 men belastat Q3) 
jämfört med Q3 2020 samt redovisar HUBSO lönsamhet 
för kvartalet. Glädjande är också att Le Capsole har öppnat 
upp hos oss och detta med bra respons från våra kunder. 
Vi har stärkt vår närvaro i Europa där försäljningen av Le 
Capsole primärt skett i Spanien, Tyskland, Storbritannien 
och USA. Det är därför vi med tillförsikt ser hur vi kommer 
att kunna växa vår affär i Europa med en mycket större 
potentiell kundbas än i Norden. Etableringen av lager- och 
logistiklösning för den Europeiska marknaden har på ett 
mycket bra sätt matchat den kundupplevelse som vi 
strävar efter i samtliga av våra varumärken. Varumärket Le 
Capsole har lagt mycket vikt på materialval för 
produktionen för att skapa ett så hållbart varumärke som 
möjligt. Framför allt har fokus lagts på att det inte skall 
finnas någon plast i produktens material eller detaljer 
men inte heller i  i förpackningarna som används för att 
skicka till kund.

HUBSO Group stärker kassan med ca 7,8 miljoner kr 
under kvartalet genom att utestående teckningsoptioner 
utnyttjas för teckning av nya aktier. Antalet utestående 
teckningsoptioner som ännu inte utnyttjats uppgår till 12 
428 987 st och med den andra och sista 
teckningsperioden som går ut 28 februari 2022, möjliggör 
ett ytterligare kapitaltillskott till bolaget på drygt 12,4 
miljoner kr. Ett sådant kapitaltillskott medför att vi 
ytterligare kan accelerera tillväxtstrategin med bl.a. 
genomförande av strategiskt viktiga rekryteringar som är 
en del i grunden för den framtida tillväxten.

Summering av Q3

Nettoomsättningen i dotterbolaget HUBSO uppgick 
under Q3 2021 till 7 435 (6 556) ksek och under första tre 
kvartalen 2021 till 24 386 (15 588) ksek, vilket ger en tillväxt 
med 57% under de första tre kvartalen jämfört med 
samma period 2020. HUBSO redovisar ett EBITDA för Q3 
om 224 (-342) ksek och för de tre första kvartalen om 764 
(-1 110) ksek, vilket är en klar förbättring mot jämförbara 
perioder under 2020. Antalet ordrar under Q3 2021 var 
drygt 12 000 och under första tre kvartalen 28 000, vilket 
är en ökning med 17% respektive 47% jämfört med 
motsvarande period 2020.

För koncernen genererades en nettoomsättning under 
årets tredje kvartal om ca 7 714 (6 916) ksek med en 
EBITDA på 202 (-514) ksek. Under de första tre kvartalen 
hade koncernen en nettoomsättning om 25 213 (12 765) 
ksek med en EBITDA på -139 (-492) ksek.
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VD HAR ORDET



Europeisk produktion - Global räckvidd

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

● 99% av produktionen är inom Europa.

UTVECKLING DOTTERBOLAGET HUBSO 

HUBSOs tillväxt genom dess varumärken har haft en positiv påverkan på 
kundbasen och löpande ordrar. HUBSO har sedan tidigare justerat stora delar av sin 
produktion till att bli i princip uteslutande Europeisk. En geografiskt närmare 
produktion har minskat ledtiderna och möjliggjort snabbare produktionscykler.
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GRANSKNING AV REVISOR
Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

FINANSIELL KALENDER
Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid 
varje kvartalsskifte. Kommande rapport är planerad 
enligt följande:

● Bokslutskommuniké 2021 2022-02-22

COVID-19
Under tredje kvartalet har de restriktioner som vi levt med 
sedan Q2 2020 släppts helt, men det kommer ta tid innan vi 
kan se normala leveranser från våra producenter. Bolaget har 
under tredje kvartalet sett en större påverkan på leveranserna 
än tidigare under pandemin. Det är fortsatt leveranser och 
bristen på material som har den enskilt största negativa 
påverkan på bolaget. Bolaget fortsätter hela tiden att arbeta 
aktivt med att varje dag anpassa sig efter de rådande 
förutsättningarna, samtidigt som de eventuella effekterna 
utvärderas på löpande basis. Dock kan rådande läge leda till 
att tidshorisonter gällande intjäningsförmåga och 
målsättningar senareläggs. Tack vare att nästan all vår 
produktion sker i Europa har vi bättre förutsättningar för att 
minimera den eventuella påverkan. 

EBITDA 
Koncernen redovisar en EBITDA om SEK 202 663 (-514 131). 
Som en följd av förvärvet av HUBSO skall HUBSO Group göra 
avskrivningar om SEK 86 235 895 från förvärsdagen, vilket ger 
en avskrivning per kvartal om SEK 4 311 794. HUBSO Group 
gör detta enligt K3-regeln om avskrivning över 5 år.   

AVLÄMNANDE AV KVARTALSRAPPORT 3 2021
Stockholm, den 15 november 2021 
HUBSO Group AB (publ) 
Styrelsen

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

OMSÄTTNING
Nettoomsättningen för koncernen under Q3 2021 uppgick 
till SEK 7 714 912 (6 916 981). Räkenskaperna från HUBSO är 
inräknade per förvärvsdatumet 2020-04-15.

FINANSIELL UTVECKLING
Resultatet under det tredje kvartalet 2021 uppgick till SEK -4 
461 617 (-5 210 251). Under Q3 2021 har resultatet 
huvudsakligen påverkats negativt av de 
goodwillavskrivningar som uppkommer i relation till 
förvärvet av HUBSO om SEK 4 311 794. Detta görs enligt K3 
med en avskrivningsperiod om 5 år.

LIKVIDITET
Bolagets likvida medel per den 30 september 2021 uppgick 
till SEK 8 385 455 (7 239 813) och soliditeten per den 30 
september 2021 uppgick till 86 (89) procent. 

AKTIEN
Det finns ett aktieslag i HUBSO Group. Bolagets aktie är 
noterad på Spotlight Stock Market under tickern ”HUBSO”. 
Per den 30 september 2021 uppgick antalet aktier till 104 
979 329  stycken aktier. Genomsnittligt antal aktier under 
kvartal tre uppgick till 99 741 944 (85 004 961).

TECKNINGSOPTIONER I HUBSO
Den första teckningsperioden för de optioner som 
beslutades den 22 september 2020, inföll under tredje 
kvartalet mellan den 17-31 augusti. I och med den 
teckningsperioden tecknades aktier till ett värde av  7 750 
000 kr. Koncernens kassa stärktes i och med denna första 
teckningsperioden.  

Andra och sista teckningsperioden äger rum den 14 – 28 
februari 2022, och ger möjligheten att teckna en (1) aktie i 
Bolaget till en teckningskurs om en (1) krona per aktie. 
Utestående optioner som kan tecknas under den sista 
perioden är 12 428 987 stycken. 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Kvartalsrapporten har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (”K3”). För ytterligare information om 
redovisningsprinciper hänvisas till HUBSO Groups 
årsredovisning för 2020.
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UTVECKLING UNDER PERIODEN



MARKNADSÖVERSIKT 

E-handel

E-handelsmarknaden som helhet fortsätter att växa med 16% under andra kvartalet 2021 vilket är en relativt stor 
ökning då tillväxten var mycket stor under 2020. Tittar man lite mer i detalj och ser till de olika branscherna som 
e-handelsbarometern listar, så har HUBSOs största segment med kläder och skor en tillväxt om 12%. 

Trots historiskt extrema tillväxttal under 2020 så är tillväxttakten om 16% inom e-handeln överraskande stark. 
HUBSO har haft en aggressivare tillväxt än branschen som helhet, då man under andra kvartalet redovisade en 
tillväxt om 63%.  

https://www.postnord.se/vara-losningar/e-handel/e-handelsrapporter/e-barometern

Influencer marketing

Influencer marketings inverkan på köpbeteenden har fortsatt stor betydelse och kommer fortsatt att ha under 
överskådlig tid. Om en kund känner sig trygg med en influencers rekommendation, är de mer troligt att de 
genomför ett köp. Så mycket som 86% av kvinnor säger sig använda sig av sociala medier för att få råd kring 
deras kommande inköp. 49% förlitar sig på influencers rekommendationer i samband med med ett köp och 
78% av kvinnor är aktiva på sociala medier. HUBSOs närvaro i sociala medier är stor och är idag vår viktigaste 
kanal i samband med lanseringar och produktsläpp. 

https://digitalmarketinginstitute.com/ 

Vi skapar ett unikt Instagram-konto för respektive varumärke. Här är ett exempel på vårt senaste varumärke Le 
Capsole, som har vuxit till närmare 20 000 unika följare på mindre än en månad.

Natasha Oakley och Devin Brugman grundade 
varumärket Monday Swimwear i 2014, nu 
estimerar man att ha $20 million i årlig 
omsättning före 2022. 

Helt utan något externt kapital har varumärket 
dubblat omsättningen årligen sedan man 
startade. Grundarna Natasha och Devin har 2,6 
miljoner respektive 1,3 miljoner följare på 
Instagram.
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Exempel på ett influencer D2C-case

https://www.postnord.se/vara-losningar/e-handel/e-handelsrapporter/e-barometern
https://digitalmarketinginstitute.com/
https://www.instagram.com/lecapsole/
https://www.instagram.com/lecapsole/


OM HUBSO GROUP

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

HUBSO:
HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för 
personliga varumärken, såsom social media 
influencers, som vill skapa egna autentiska 
e-handelsvarumärken. HUBSO har idag internationella 
och nordiska profiler som genom etablerade 
varumärken bedriver försäljning över hela världen. 
Primärt sker försäljning på den nordiska marknaden, 
där man har flera etablerade svenska varumärken 
inom livsstilssegmentet, men försäljning sker globalt 
på samtliga varumärken i portföljen.

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. 

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, 
medan 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 HUBSOs 
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, rebeccastella.com och 

https://lecapsole.com/. HUBSOs helt egna 
varumärke finns under fro.store

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

MÅLSÄTTNINGAR

Ambitionen med HUBSO är att bli en ledande D2C-hub 
inom e-handel och true branding i Europa, 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.

HUBSO har tagit ett steg in på den Europeiska marknaden 
genom det senast lanserade varumärket Le Capsole, vilket 
lanserades i slutet av tredje kvartalet. Expansionen 
fortsätter och HUBSO har signerat sin andra internationella 
influencer. Med HUBSOs modell finns möjlighet att relativt 
snabbt och kostnadseffektivt växa både i och utanför 
Europa.
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https://www.forbes.com/sites/deborahweinswig/2016/10/05/influencers-are-the-new-brands/
https://www.gen.video/blog/the-influence-of-influencers-new-research-unveiled
http://shop.sannealexandra.se
https://adsgn.se/
https://lxathelabel.com/
https://rebeccastella.com/
https://lecapsole.com/
https://fro.store/.




HUBSO GROUP AB (publ) 
556850-3675

*GOODWILLAVSKRIVNINGAR 
Som en följd av förvärvet av HUBSO skall HUBSO Group göra avskrivningar om SEK 86 235 895 från förvärsdagen, vilket 
ger en avskrivning per kvartal om SEK 4 311 794. Detta gör att under de kommande 14,15 kvartalen kommer en 
goodwillavskrivning att ske till följd av detta. HUBSO Group gör detta enligt K3-regeln om avskrivning över 5 år.    
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01

2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30

Nettoomsättning 7 714 912 6 916 981 25 213 351 12 765 181

Aktiverat arbete för egen räkning 856 589

Övriga rörelseintäkter 10 688

Rörelsens intäkter 7 714 912 6 916 981 25 224 039 13 621 770

Rörelsens kostnader

Inköp varor och tjänster -5 053 377 -5 073 533 -16 733 757 -8 030 398

Övriga externa kostnader -1 220 854 -1 065 341 -3 794 241 -2 859 911

Personalkostnader -1 219 341 -1 269 981 -4 778 436 -3 185 994

Avskrivningar inventarier och immateriella 
tillgångar -4 664 280 -4 696 120 -13 992 842 -8 939 661

Övriga rörelsekostnader -18 677 -22 257 -57 311 -37 835

Rörelsens kostnader -12 176 529 -12 127 232 -39 356 587 -23 053 799

Rörelseresultat -4 461 617 -5 210 251 -14 132 548 -9 432 029

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 5 284

Räntekostnader och liknande resultatposter -25 126 -260 500 -222 229 -928 058

-25 126 -260 500 -222 229 -922 774

Resultat efter finansiella poster -4 486 743 -5 470 751 -14 354 777 -10 354 803

Skatt på periodens resultat

Periodens resultat -4 486 743 -5 470 751 -14 354 777 -10 354 803

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -4 486 743 -5 470 751 -14 354 777 -10 354 803

Hänförligt till innehav utan beslutande 
inflytande

Resultat per aktie −0,04 −0,06 −0,14 −0,12



HUBSO GROUP AB (publ) 
556850-3675
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2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 61 028 479 78 275 658 73 963 863

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 272 961 1 577 277 460 830

Digitala tillgångar & Domäner 3 484 114 4 171 072 4 353 703

64 785 554 84 024 007 78 778 396

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 500 000

Deposition 160 000 207 000 207 000

160 000 707 000 207 000

Summa anläggningstillgångar 64 945 554 84 731 007 78 985 396

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 7 566 863 2 393 379 4 804 904

7 566 863 2 393 379 4 804 904

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 048 552 761 654 1 222 400

Övriga fordringar 346 055 322 647 374 915

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 390 202 220 745 316 383

5 784 809 1 305 046 1 913 698

Kassa och bank 8 385 455 7 239 813 8 307 934

Summa omsättningstillgångar 21 737 127 10 938 238 15 026 536

Summa tillgångar 86 682 681 95 669 245 94 011 932

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 10 497 933 8 500 496 9 088 731

Pågående ej registrerad nyemission 588 235

Övrigt tillskjutet kapital 104 102 403 92 810 076 92 810 077

Fond för utvecklingsutgifter 1 632 741

Annat eget kapital inklusive periodens resultat -39 754 970 -18 129 839 -19 607 841

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse -725 541

Summa eget kapital 74 845 366 85 401 709 81 565 426

Långfristiga skulder

Övriga skulder 4 180 000

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 25 011 20 364

Leverantörsskulder 3 933 457 1 864 624 2 266 579

Aktuella skatteskulder 10 178 1 698

Övriga skulder 4 939 084 3 469 119 7 410 158

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 929 585 753 793 2 747 707

Summa skulder 11 837 315 6 087 536 12 446 506

Summa tillgångar 86 682 681 95 669 245 94 011 932
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING

2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01

2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30

Nettoomsättning 685 466 388 156 1 954 998 1 373 346

Aktiverat arbete för egen räkning 856 589

Övriga rörelseintäkter 4 065

Rörelsens intäkter 685 466 388 156 1 959 063 2 229 935

Rörelsens kostnader

Inköp varor och tjänster −477 -39 568

Övriga externa kostnader -272 034 -268 703 -962 047 -1 147 927

Personalkostnader -473 443 -353 796 -2 045 692 -1 151 369

Avskrivningar inventarier och immateriella 
tillgångar -289 863 -321 702 -869 589 -854 178

Rörelsens kostnader -1 035 340 -944 678 -3 877 328 -3 193 042

Rörelseresultat -349 874 -556 522 -1 918 266 -963 107

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 5 143

Räntekostnader och liknande resultatposter -49 636 -260 116 -265 478 -927 674

-49 636 -260 116 -265 478 -922 531

Resultat efter finansiella poster -399 510 -816 638 -2 183 743 -1 885 638

Skatt på periodens resultat

Periodens resultat -399 510 -816 638 -2 183 743 -1 885 638

Resultat per aktie 0,00 −0,01 −0,02 −0,02



HUBSO GROUP AB (publ) 
556850-3675

14

2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 053 824

Digitala tillgångar & Domäner 3 484 114 4 171 072 4 353 703

3 484 114 5 224 896 4 353 703

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 94 935 876 90 005 951 90 005 951

Andra långfristiga värdepappersinnehav 500 000

Deposition 160 000 160 000 160 000

95 095 876 90 665 951 90 165 951

Summa anläggningstillgångar 98 579 990 95 890 847 94 519 654

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 320 718 271 174 170 718

Fordringar hos koncernföretag 364 597

Övriga fordringar 8 697 93 239 119 164

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 238 949 84 000 161 000

568 364 448 413 815 479

Kassa och bank 6 061 218 5 053 242 2 692 016

Summa omsättningstillgångar 6 629 582 5 501 655 3 507 495

Summa tillgångar 105 209 572 101 392 502 98 027 149

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING
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2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 10 497 933 8 500 496 9 088 731

Pågående nyemission 588 235

Fond för utvecklingsutgifter 1 109 288

Fritt eget kapital

Överkursfond 104 102 403 92 810 076 92 810 077

Balanserad vinst eller förlust -10 457 411 −7 251 583 -6 352 295

Periodens resultat -2 183 743 -1 885 638 -3 968 231

Summa eget kapital 101 959 182 93 870 874 91 578 282

Långfristiga skulder

Övriga skulder 4 180 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 93 525 125 587 57 969

Skulder till koncernföretag

Aktuella skatteskulder 14 180 1 698

Övriga skulder 2 480 915 2 618 821 5 926 693

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 770 597 220 462 507

Summa skulder 3 250 390 3 341 628 6 448 867

Summa eget kapital och skulder 105 209 572 101 392 502 98 027 149
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