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SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1, 1 JAN – 31 MARS 2022 
FINANSIELLT - 1 JAN 2022 - 31 MARS 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 67,4 MSEK (7,4 MSEK), en tillväxt om 815%. 

• EBITDA uppgick till 8,5 MSEK (3,4 MSEK), en ökning om 148%. 

• EBIT uppgick till 7,4 MSEK (2,8 MSEK), en ökning om 162%. 

• Resultat före skatt uppgick till 6,9 MSEK (2,8 MSEK) en ökning om 144%. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 8,1 MSEK 
(3,5 MSEK) under kvartalet. 

• Likvida medel uppgick till 34,8 SMEK (19,8 MSEK) och i tillägg har bolaget en outnyttjad 
checkräkningskredit om 15 MSEK.  

• Resultat per aktie uppgick under kvartalet till 0,3 SEK, normaliserat för split av aktier som skedde förra 
räkenskapsåret om 1/10 var resultat per aktie 3 SEK (1,2 SEK). 

 

FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG 
Översikt koncernen 2022-01-01 2021-01-01 2020-10-01 

Belopp i TSEK där inte annat anges 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

Resultat       

Nettoomsättning 67 388 7 366 209 684 

EBITDA 8 447 3 400 36 146 

EBIT 7 436 2 840 29 026 

Resultat före skatt 6 880 2 817 27 745 

Periodens resultat 6 357 2 097 19 751 

Resultat per aktie (SEK)                                0,3                                  1,2  0,9 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 8 133 3 540 26 330 

        

Finansiell ställning       

Balansomslutning 346 920 130 219 346 161 

Likvida medel 34 769 19 488 36 601 

Eget kapital 266 112 109 031 247 991 

Soliditet, % 77% 84% 72% 

Genomsnittligt antal anställda 9 2 6 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
Nedan presenteras väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2022 i korthet 

• Bolaget lanserade den 13 januari 2022 det nya community-varumärket Farmfriends. Det nya 
varumärket riktar sig mot gaming-genren “farming simulator games” som är en stor och populär 
genre. 

• Bolaget lanserade den 14 februari 2022 det nya community-varumärket Forzafire. Det nya varumärket 
riktar sig mot gaming-genren “iRacing” som är stor genre som ser en betydlig tillväxt. Forzafire riktar 
sig mot spelarcommunityt runt spelet Forza Horizon 5, ett racingspel på Xbox-konsol som har ett stort 
antal spelare samt ett stort och engagerat content-creatornätverk som är aktiva på YouTube, Twitch, 
TikTok samt andra stora kanaler. 

• Bolaget förlängde sitt kontrakt med den globala ad tech-plattformen Venatus Media. Det nya 
kontraktet har förbättrade villkor för att stärka relationen ytterligare, vilket gör att partnerskapet kan 
växa kraftfullt i framtiden.   

• Bolaget har uppdaterat sin affärsidé, vision och mission för att bättre reflektera bolagets strategi. 
Bolaget har också lanserat en uppdaterad version av sin bolagshemsida WeAreMoba.com. 
Uppdateringen syftar till att tydligare visa bolagets olika varumärken och affärsben samt skapa en 
bättre platform/kommunikationskanal för våra partners, kunder och kontentskapare. I samband med 
uppdateringen av hemsidan lanseras också en ny grafisk profil samt logotyp för M.O.B.A. och en helt 
uppdaterad sektion för Investor relations. 

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för perioden oktober 2020 – december 2021. Styrelsen 
avser fortsätta tillämpa en tillväxtorienterad strategi, inkluderande såväl organisk tillväxt samt en 
offensiv förvärvsstrategi. 

• Teckning av teckningsoptioner (serie TO1) som beslutades på ordinarie bolagsstämma i februari 2020 
slutfördes 31 mars 2022. Totalt tecknades 29 700 optioner vilket ger 297 000 aktier. Genom utnyttjandet 
av teckningsoptioner ökar bolagets antal aktier till 22 682 820 och aktiekapitalet till 2 268 282 SEK. 
M.O.B.A. Network tillförs efter utnyttjandet av teckningsoptioner ca. 6 MSEK. 

 

Väsentliga händelser efter perioden 1 januari – 31 mars 2022 

• Bolaget höll den 21 april 2022 årsstämma. Stämman beslutade att godkänna resultat och 
balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition beträffande 
bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt 
styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Omval av styrelseledamöterna Henrik Henriksson, 
Maria A. Grimaldi, Jonas Bertilsson och Manfred Gottschlich och av styrelseordförande Fredrik Burvall.  
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VD HAR ORDET 

Starkt första kvartal - omsättning växer med 815%  

M.O.B.A. Network rapporterar ett starkt första kvartal med ökad omsättning på 815 procent till 67,4 MSEK 
och en ökning av EBITDA med 148 procent till 8,5 MSEK från samma period föregående år. Det första 
kvartalet är normalt årets svagaste.  

Med förvärven av MMORPG.com, Magic Find och ResetEra under föregående år har M.O.B.A. Network väsentligt 
stärkt sin position på gamingmarknaden genom att bredda verksamheten till nya vertikaler och utöka 
nätverket. Förvärven har bland annat inneburit att vi tagit steget in i videosegmentet med Youtube-nätverket 
Union For Gamers och introducerat direktförsäljningsbolaget Creator1 med attraktiva erbjudanden för content 
creators inom gaming. Det är viktiga strategiska steg i vår tillväxtstrategi.  

En del av vår tillväxtstrategi är också att lansera nya communityvarumärken. Vi inledde 2022 med att 
introducera två nya community-varumärken. Först ut var varumärket Farmfriends som riktar sig till “farming 
simulator games” som är en stor och populär genre.  Lanseringen av Farmfriends följdes av varumärket Forzafire 
som riktar sig mot den starkt växande genren “iRacing”. Målgruppen för det nya varumärket är communityt 
kring Forza Horizon 5 som är ett racingspel på Xbox-konsol. Forza Horizon 5 har ett stort antal spelare och ett 
betydande och engagerat nätverk av content-creators som är aktiva på YouTube, Twitch, TikTok liksom andra 
väsentliga kanaler. Vi kommer under de närmaste kvartalen att släppa fler egenutvecklade varumärken då vi ser 
en intressant pipeline av nya spel och målgrupper vi kan nå. 

Förbättrade annonsvillkor ökar lönsamheten 

Som vi tidigare kommunicerat har vi förlängt kontraktet med den globala ad tech-plattformen Venatus Media. 
Det nya kontraktet innehåller förbättrade villkor vilket stärker vår relation och ger oss möjligheter att växa 
kraftfullt både vad gäller intäkter och lönsamhet. Baserat på försäljningssiffrorna för 2021 uppskattar vi att de 
nya villkoren skulle ha ökat EBITDA under kalenderåret 2021 med ytterligare cirka 2,7 MSEK.   

Ett viktigt mål för oss under 2022 är att få ut de identifierade synergierna mellan våra förvärv och den befintliga 
verksamheten. Som ett led i att få ut synergierna fortsätter vi att bygga och investera i den centrala 
organisationen. Genom att skapa en central organisation ska vi utveckla content creator-affären och öka 
tillväxten på de webbaserade varumärkena. Målet är att dessa aktiviteter på sikt också ska bidra till ökad 
lönsamhet. 

Fortsatt fokus på värdeskapande förvärv 

Vi fortsätter också att söka efter och utvärdera potentiella förvärv. M.O.B.A. Network har en stark finansiell 
ställning och goda kassaflöden vilket skapar utrymme för fler värdeskapande förvärv. Vår finansiella ställning 
förstärktes ytterligare under kvartalet då vi slutförde ett lyckat teckningsoptionsprogram. Efter optionslösen har 
M.O.B.A. Network tillförts cirka 6 MSEK och den 31 mars 2022 hade vi en kassa på 34,8 MSEK samt kreditlöften på 
15 MSEK. Jag vill understryka att vi fortsätter att vara omsorgsfulla vid förvärv. Alla förvärv genomgår ordentlig 
analys och vi måste kunna identifiera både operationella och finansiella fördelar för att genomföra affären. 

Framtidsutsikter 

Efter ett framgångsrikt 2021 har M.O.B.A. Network stärkt sin ställning betydligt på gamingmarknaden. Den goda 
starten på 2022 visar att vi har potential att fortsätta skapa aktieägarvärde genom stabil tillväxt med god 
lönsamhet och fina kassaflöden. Genom att framgångsrikt erbjuda plattformar och verktyg som gör det möjligt 
för content creators att dela innehåll till människor över hela världen ska vi nå visionen att bli världens mest 
engagerande och största content creator community för spel- och popkultur. 

 

Björn Mannerqvist  
VD, M.O.B.A. Network AB, 18 maj 2022  
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M.O.B.A. NETWORK I KORTHET 
LEDANDE COMMUNITY-NÄTVERK 

M.O.B.A Network förvärvar, utvecklar och driver 
gaming communities på den globala marknaden 
för gamers och e-sportare. Bolaget äger ett nätverk 
av webbaserade gaming communities, så som  
MOBAfire.com och ResetEra.com, samt YouTube-
nätverket Union For Gamers (UFG).  

Affärsområdena består av annonsförsäljning på 
bolagets hemsidor och videoförsäljning via 
YouTube-nätverket. Verksamheten drivs via det 
svenska moderbolaget samt flertalet dotterbolag 
med säte i Nordamerika. 

 

 

 

FOKUS PÅ TILLVÄXT OCH DIVERSIFIERING 

Vår diversifierade och spännande portfölj av 
communities har två gemensamma nämnare; 
lojala content creators och spel med långa 
livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda 
och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi. 
Utöver detta präglas M.O.B.A.’s organisation av 
entreprenörsanda samt av att våra medarbetare 
ska ha möjlighet att växa inom bolaget.  

M.O.B.A.’s mål är att göra ett positivt avtryck i våra 
content creators och community-besökares 
vardagsliv, genom att skapa en social, 
underhållande och positiv community-upplevelse. 
Vår affärsmodell är byggd på vårt långsiktiga 
synsätt kring våra communities, våra anställda och 
våra content creators. 
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VERKSAMHETEN 
ORGANISATION OCH DOTTERBOLAG 
M.O.B.A. Networks verksamhet består i att förvalta 
och vidareutveckla dotterbolagen CriticalClick och 
Magic Find samt de av moderbolaget ägda 
communities MMORPG och ResetEra.  

CriticalClick verkar uteslutande inom affärsområdet 
M.O.B.A. Annonsförsäljning medan Magic Find 
verkar inom både M.O.B.A. Annonsförsäljning samt 
M.O.B.A. Videoförsäljning. 

M.O.B.A. Network driver för närvarande 23 
väletablerade communities samt Union For 
Gamers, ett YouTube-nätverk för gaming-innehåll. 
Enligt interna statistikverktyg, däribland Google 
Analytics, genererar dessa mötesplatser vissa 
månader mer än 100 miljoner visningar och 
videoinnehåll via Union For Gamers visas vissa 
månader upp till 2 miljarder gånger. Denna 
trafikstatistik visar att några av Bolagets tillgångar 
kan räknas till världens största mötesplatser. 

Bolagets communities riktar sig till spelare med 
varierande erfarenhetsnivåer. Såväl nybörjare som 
organiserade lagspelare besöker sajterna, som 
bland annat innehåller användarforum med 
tusentals diskussioner (”trådar”), speltips, 
strategiresonemang, intervjuer med framgångsrika 
spelare och information kring spelrelaterade 
evenemang. 

UNION FOR GAMERS 
I och med förvärvet av Magic Find Inc. i maj 2021 
har M.O.B.A. stärkt sin position inom industrin för 
gaming och esport genom att ta ett ordentligt kliv 
in på marknaden för Gaming Video Content. Magic 
Find’s MCN-nätverk Union For Gamers (”UFG”) har 
ca. 1,000 Content Creators. UFG’s Content Creators 
hade under 2021 över 14 miljarder visningar på 
YouTube. M.O.B.A. ser betydande synergier mellan 
M.O.B.A.’s affärsområden, främst avseende 
förbättrad gemensam annonsaffär, ökad 
direktförsäljning, utökning av streamers via 
M.O.B.A.’s communities samt nätverksfördelar inom 
trafik och publikdelning. 

M.O.B.A. NETWORK’S EKOSYSTEM 
I det ekosystem av tjänster och produkter som 
finns i branschen ligger M.O.B.A. Network i en 
position att generera tillväxt genom konsolidering 
samt genom att förflytta användargenererat 
innehåll till nya plattformar och 
distributionskanaler och via samarbeten. 

Det genomgående för tillväxten inom M.O.B.A.’s 
verksamhetsområden är drivkraften från fansens 
engagemang för M.O.B.A.’s plattformar och 
produktutbud. 

 

 
 

 

  



 

INTÄKTSMODELL 
M.O.B.A.’s intäkter kommer primärt från YouTube-
nätverket Union for Gamers (UFG) samt via 
annonsering på våra nätbaserade communities. 
Bolaget delar upp försäljning via UFG och våra 
communities i två affärsområden.  

AFFÄRSOMRÅDEN 

 

 

INTÄKTER OCH RESULTAT  
I FÖRSTA KVARTALET 2022 
Nettointäkterna för första kvartalet ökade med 
815% procent jämfört med motsvarande kvartal 
förra året och uppgick till 67,4 MSEK (7,4 MSEK) och 
rörelsekostnaderna uppgick till 53,4 MSEK (1,7 
MSEK). Den kraftiga intäktsökningen kan till stor 
del tillskrivas förvärvet av Magic Find som skedde 
2021-05-27.  

I och med förvärvet av Magic Find redovisar bolaget 
en nedgång i marginaler jämfört med motsvarande 
period föregående år. Det är hänförligt till 
intäkterna från streaming-nätverk (UFG) där 
omsättningen är hög men bruttovinsten lägre 
jämfört med övriga verksamhetsdelar i koncernen, 
vilket påverkar marginalberäkningarna. För 
ytterligare information om segmentsrapportering 
se not 4. 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 
uppgick till 8,5 MSEK (3,4 MSEK), motsvarande en 
marginal om 12,5 procent (46,2 procent). 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,4 MSEK (2,8 
MSEK), motsvarande en marginal om 11 procent 
(38,5 procent). Resultat efter skatt uppgick till 6,4 
MSEK (2,1 MSEK). Vinsten per aktie uppgick till 0,3 
SEK, normaliserat för aktiespliten som ägde rum 
under föregående år uppgick vinst per aktie till 3 
SEK (1,2 SEK).  

FINANSIELL STÄLLNING  
Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark. Det 
kan noteras i de finansiella rapporterna att bolagets 
totala tillgångar har ökat från 130 MSEK per 2021-
03-31 till 347 MSEK per 2022-03-31. Ökningen är 
främst hänförligt till förvärvet av bolaget Magic 
Find. Inc. men även från tillgångsförvärven av 
ResetEra.  

Bolagets anläggningstillgångar uppgår till 275 
MSEK (104 MSEK). En ökning om 171 MSEK som 
främst tillskrivs förvärvet av Magic Find Inc samt 
ResetEra. 

Omsättningstillgångar har ökat med 45 MSEK till 
72 MSEK (27 MSEK). Ökningen i huvudsak hänförlig 
till en ökning i Övriga Fordringar.  

Bolagets eget kapital uppgår till 266 MSEK (109 
MSEK). Den väsentliga ökningen är kopplad till 
nyemissionen som genomfördes per 2021-05-21 om 
110 MSEK och Reserver som numera uppgår till 20 
MSEK (-5 MSEK).  

De långfristiga skulderna uppgår till 39 MMSEK (14 
MSEK). Moderbolaget upptog ett nytt banklån om 
20 MSEK under förra räkenskapsåret.  

Bolagets kortfristiga skulder uppgår till 42 MSEK (8 
MSEK). Den väsentliga ökningen är hänförlig till 
Magic Find Inc. och leverantörsskulderna i 
verksamheten för UFG där likvida medel erhålls 
från Youtube i slutet av varje månad och betalning 
till våra Content Creators sker i början av 
nästkommande månad.  

KASSAFLÖDEN I PERIODEN 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital under perioden 
uppgår till 8,1 MSEK (3,5 MSEK). Efter förändringar i 
rörelsekapital uppvisar bolaget ett kassaflöde om -5 
MSEK (5 MSEK). Kassaflödet från 
investeringsverksamhet uppgår till -1,6 MSEK (-783 
TSEK). Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgår till 4,3 MSEK (-1,6 MSEK) och är hänförligt till 
att teckningsoptioner slutfördes 2022-03-31 med ett 
teckningsvärde om 6 MSEK. Periodens kassaflöde 
uppgår summerat till -2,3 MSEK (2,7 MSEK). 
Ingående likvida medel uppgick till 36,6 MSEK (16,6 
MSEK) och utgående likvida medel, efter 
kursdifferenser i likvida medel om 0,5 MSEK (0,2 
MSEK), uppgår till 34,8 MSEK (19,5 MSEK). Utöver 
detta har bolaget en outnyttjad 
checkräkningskredit om 15 MSEK hos Nordea.  

PERSONAL OCH ORGANISATION 
Antal anställda uppgick vid periodens slut till 9 (2). 
Medräknat externa resurser såsom dedikerade 
personer hos kontraktsleverantörer och konsulter 
sysselsatte M.O.B.A. 27 (9) personer. Anställda och 
sysselsatta personer definieras som motsvarande 
antal heltidstjänster. 

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
M.O.B.A. är i sin verksamhet utsatt för vissa risker 
som kan påverka resultatet eller den finansiella 
ställningen i mindre eller större omfattning. Dessa 
kan indelas i bransch- och verksamhetsrelaterade 
risker samt finansiella risker. Ledningens generella 
syn på de risker som verksamheten kan komma att 
påverkas av har inte förändrats jämfört med den 
beskrivning som ges i Årsredovisning 2020/2021. 
För en detaljerad beskrivning av riskbilden hänvisas 
till M.O.B.A. Årsredovisning för 2020/2021,  
sidorna 3–5.

M.O.B.A. ANNONSFÖRSÄLJNING 
Inom affärsområdet redovisas intäkter som 
genereras via samarbeten med annons-brokers samt 
intäkter som genereras genom direktförsäljning och 
partnerskap på våra nätbaserade communities. 

M.O.B.A. VIDEOFÖRSÄLJNING 
Inom affärsområdet redovisas intäkter som 
genereras via varumärket Union For Gamers. 
Unionen For Gamers är vårt YouTube-nätverk där 
intäkter genereras av digital annonsering kopplat till 
våra Content Creators videos. 
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UTVECKLING I SIFFROR UNDER PERIODEN
LIKVIDA MEDEL OCH KASSAFLÖDE FÖRSTA 
KVARTALET 2022 

• Likvida medel uppgick till 34,8 MSEK (19,5 
MSEK) 

• Kassaflödet från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital uppgick till 8,1 MSEK (3,5 
MSEK) under kvartalet. 

• Koncernens kassaflöde efter förändring av 
rörelsekapital uppgick till -5 MSEK (5,1 
MSEK). 

• Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -1,6 
MSEK (0,8 MSEK) i första kvartalet. 

• Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till 4,3 
MSEK (-1,6 MSEK) och bestod av 
amortering av lån samt teckning av 
optioner. 

• Kassaflödet under perioden uppgick till -
2,3 MSEK (2,7 MSEK).  

MODERBOLAGETS FÖRSTA KVARTAL 
• Intäkterna i moderbolaget utgörs av 

tjänster som tillhandahålls åt dotterbolag 
samt helägda varumärken. 

• Moderbolagets intäkter för första kvartalet 
uppgick till 10,9 MSEK (1,8 MSEK).  

• Rörelseresultatet uppgick till 4,8 MSEK (-
1,4 MSEK) för första kvartalet. 

• Resultatet efter skatt uppgick till 4,2 MSEK 
(-1,4 MSEK) för kvartalet. 

• Moderbolagets anläggningstillgångar 
uppgick vid periodens utgång till 225 
MSEK (92 MSEK). 

• Likvida medel uppgick vid periodens 
utgång till 1,2 MSEK (9,3 MSEK) i 
moderbolaget. 

 

 



 

HÅLLBARHET  
GENERELLA PRINCIPER 
På M.O.B.A. Network eftersträvar vi att driva vår 
verksamhet på ett hållbart sätt. Vi vill ha liten 
miljöpåverkan och ett positivt socialt avtryck som 
speglar vår moraliska kompass, våra värderingar 
samt visar hänsyn och respekt för alla inblandade 
parter. Med det i åtanke söker vi ständigt nya 
möjligheter att höja ribban för det arbete vi gör och 
vara en förebild för andra organisationer. Vårt mål 
för 2022 är att lägga till hållbarhetskriterier som en 
del av vår rutin när vi utvärderar verksamheten och 
vi avser utveckla vårt hållbarhetsarbete ytterligare. 

STRATEGI 
M.O.B.A. har fem huvudsakliga intressenter: 
kunder/partners, leverantörer, anställda, investerare 
och samhället i stort. För att kunna arbeta 
strukturerat med hållbarhet har vi identifierat ett 
antal områden där vår verksamhet påverkar dessa 
intressenter och där vi har både ansvar för, och 
möjlighet att påverka, vårt avtryck. 

KUNDER/PARTNERS 
Våra kunder och partners är viktiga delar av vårt 
hållbarhetsarbete. Att behandla dem med respekt 
och i enlighet med god sed är viktigt som en del av 
vår företagskultur och bidrar till företagets 
framgång. Vi arbetar med olika områden som 
hörnstenar i vårt hållbarhetsarbete; 
Partnerkännedom, Kundkännedom, Integritet och 
Antikorruption. 

LEVERANTÖRER 
M.O.B.A.:s huvudsakliga leverantörer är inom 
digitala tjänster, IT och kontor. Som med kunder 
och partners tror M.O.B.A. att långsiktiga relationer 
grundade i gemensamma intressen leder till 
hälsosam, hållbar tillväxt för alla inblandade parter. 
M.O.B.A. har ett antal leverantörer inom olika 
områden som t ex annonsmarknaden, IT-tjänster 
och finansiella tjänster. I våra samarbeten strävar vi 
mot att våra leverantörer ska agera med samma 
höga etiska standard som vi. När det kommer till 
kontorsnära tjänster och underhåll försöker vi hitta 
lokala leverantörer i Stockholm för att stödja det 
lokala samhället samtidigt som det ska vara 
affärsmässigt och miljömässigt försvarbart. 

ANSTÄLLDA 
M.O.B.A. erbjuder spännande möjligheter i en 
modern, flexibel, stimulerande och hälsosam miljö 
och uppmuntrar medarbetare att arbeta hemifrån. 
För ett snabbväxande bolag, som vi, är det viktigt 
att bibehålla, utveckla och rekrytera 
spetskompetenser. 

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till 
innovation och är stolta över att ha medarbetare 
från hela världen som dagligen arbetar tillsammans 
för att ta M.O.B.A. till nästa nivå. Vi utvecklar vår 
organisation med mångfald och unika 
kompetenser där professionella kvalitéer inte 
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kompromissas mot andra faktorer som kulturell 
bakgrund, kön eller funktionsvariationer. 

 

M.O.B.A. har en nolltolerans rörande diskriminering 
och sexuella trakasserier. Vid slutet av Q1 2022 var 
fördelningen mellan kvinnor och män följande: I 
bolaget i stort är 87,5 procent män och 12,5 procent 
kvinnor. I styrelsen är ~80 procent män och ~20 
procent kvinnor. Vi har en ambition att över tid 
utjämna balanserna samtidigt som vi anser att det 
är viktigt med rätt person på rätt plats oavsett kön. 
Vi har en seriös ambition att vidareutveckla våra 
ledare och att stötta våra anställda i att växa och ta 
nytt ansvar och nya roller inom företaget. 

Ett annat område vi fokuserar på är att klargöra 
roller och ansvarsområden och mål. Vi arbetar 
också med att etablera en kultur där vi utmanar 
hur vi jobbar idag och kreativitet och innovation 
uppmuntras samtidigt som vi stärker våra 
arbetsprocesser. 

INVESTERARE 
M.O.B.A. har som mål att leverera långsiktigt värde 
för våra aktieägare genom en hållbar affärsmodell. 
En utmaning inom det området är att fortsätta ha 
stark tillväxt medan vi bibehåller ansvarsfull och 
hållbar verksamhet. En annan utmaning är att 
övertyga aktieägarna om att vår strategi är den 
hållbara vägen framåt. Målet är att vara publikt 
transparent med vår verksamhet. För 2022 kommer 
vi genomföra ett antal initiativ för att förbättra vår 
kommunikation mot marknaden och våra 
aktieägare. 

INVESTERARRELATIONER: 
Som ett företag noterat på Nasdaq First North 
Growth Market arbetar M.O.B.A. med att bibehålla 
en rättvisande aktiekurs genom förutsägbarhet 
baserad på tydlig och relevant finansiell 
information. Rutiner och innehåll för finansiell 
rapportering förbättras löpande och med 
utgångspunkt i återkoppling från 
kapitalmarknaden och företaget identifierar 
löpande nya forum där vi kan träffa potentiella 
investerare. I linje med det ovanstående utvärderar, 
prioriterar och tilldelar vi resurser internt för att 
hitta och verkställa möjligheter. 

SAMHÄLLET 
M.O.B.A. har ambitionen att aktivt interagera med 
lokalsamhället som vi finns i – såväl som det globala 
samhället vi är en del av när det kommer till de 
avtryck vi gör miljömässigt och från onlineindustrin 
som helhet. 

MILJÖMÄSSIG PÅVERKAN 
Som online-verksamhet har M.O.B.A. relativt 
begränsad miljöpåverkan. Oavsett detta arbetar vi 
beslutsamt med att hitta nya möjligheter att 
minska den negativa påverkan vi trots allt har 
genom vår infrastruktur och dagliga verksamhet. 
Vårt största avtryck kommer från servrar, 
energianvändning och affärsresor. Som en del av 
vårt miljöarbete tar vi videosamtal istället för att 
resa när det är möjligt och genom att byta ut och 
uppgradera teknik som får en nettopositiv 
miljöeffekt. Vi uppmuntrar också medarbetare att 
arbeta hemifrån för att det är effektivare samt vi 
minskar belastningen på miljön.  

  



 

ÖVRIG INFORMATION 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten 
för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel. Se ”noter till finansiella 
rapporten” för mer utförliga beskrivningar av tillämpade redovisningsprinciper. 
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M.O.B.A. Network AB Box 5298 
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OFFENTLIGGÖRANDE 
Denna information är sådan information som M.O.B.A. Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 18 maj 2022 kl. 07:30 CET. 

Denna rapport ges även ut på engelska. Om det föreligger skillnader mellan rapporterna är det den svenska 
lydelsen som gäller. 

JURIDISK FRISKRIVNING 
Denna rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig 
väsentligt från de förutsedda. Utöver faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen 
för kunder, konkurrenter, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, nationella och 
gränsöverskridande lagar och regleringar, skatteregler, effektiviteten av upphovsrätt till datorsystem, 
teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska beslut med negativ påverkan på 
bolagets verksamhet. 

 

GRANSKNING AV REVISOR 
Kvartalsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
    2022-01-01 2021-01-01 2020-10-01 

Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

           
Nettoomsättning 4 67 388 7 366 209 684 

Aktiverat arbete för egen räkning   1 640 783 5 310 

Övriga rörelseintäkter   205 -3 792 

Summa   69 233 8 146 215 786 

          
Rörelsens kostnader         

Direkta kostnader   -53 395 -1 707 -157 302 

Övriga externa kostnader   -5 009 -2 667 -17 589 

Kostnader för ersättningar till anställda   -2 347 -655 -7 088 

Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -1 011 -560 -3 262 

Övriga rörelsekostnader   -35 283 -1 519 

Summa rörelsens kostnader   -61 797 -5 307 -186 759 

Rörelseresultat   7 436 2 840 29 026 

          
Finansiella intäkter   315 45 1 840 

Finansiella kostnader   -872 -68 -3 122 

Finansiella poster - netto   -556 -23 -1 282 

          
Resultat före skatt   6 880 2 817 27 744 

Inkomstskatt   -522 -720 -7 994 

Periodens resultat   6 357 2 097 19 751 

          
          
Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets stamaktieägare:     
Resultat per aktie före utspädning (SEK)   0,3 1,2 0,9 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)   0,3 1,2 0,9 
 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
    2022-01-01 2021-01-01 2020-10-01 

 Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

          

Periodens resultat   6 357 2 097 19 751 

Övrigt totalresultat         

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:         

Omräkningsdifferenser 
 

5 764 3 061 17 346 

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt   5 764 3 061 17 346 

Summa totalresultat för perioden   12 121 5 157 37 097 

          

Summa total resultat hänförligt till:         
M.O.B.A. Networks aktieägare innehav utan bestämmande 
inflytande   12 121 5 157 37 097 

          

Antal aktier vid periodens utgång   22 682 820 1 703 582 22 385 820 

Genomsnittligt antal aktier   22 389 048 1 703 582 8 563 533 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
Belopp i tusen kronor (TSEK) Not 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

          

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter för utvecklingskostnader   9 157 5 024 7 899 

Varumärke   143 916 47 997 141 694 

Goodwill   117 034 48 566 114 308 

Teknisk plattform   4 885 1 989 5 190 

Summa anläggningstillgångar 6 274 991 103 576 269 091 

          

Omsättningstillgångar         

Kundfordringar    10 109 5 907 13 300 

Övriga fordringar   25 202 316 25 105 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 849 932 2 064 

Likvida medel   34 769 19 488 36 601 

Summa omsättningstillgångar   71 929 26 643 77 070 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   346 920 130 219 346 161 

          

Belopp i tusen kronor (TSEK)   2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

          

EGET KAPITAL         

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare         

Aktiekapital   2 268 1 704 2 239 

Övrigt tillskjutet kapital   203 616 92 968 197 646 

Reserver   19 720 -5 051 13 957 

Balanserat resultat   34 150 14 399 14 399 

Periodens resultat   6 357 5 012 19 751 

Summa eget kapital   266 112 109 031 247 991 

          

SKULDER         

Långfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut   15 000 1 667 16 250 

Uppskjutna skatteskulder   24 195 11 856 23 058 

Summa långfristiga skulder   39 195 13 522 39 308 

          

Kortfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut   5 000 5 000 5 417 

Leverantörsskulder    34 919 511 51 140 

Aktuella skatteskulder   381 1 282 691 

Övriga kortfristiga skulder   466 428 439 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   847 444 1 175 

Summa kortfristiga skulder   41 613 7 666 58 861 

          

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   346 920 130 219 346 161 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER  
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
Belopp i tusentals kronor (TSEK) Aktiekapital Övrigt tillskjutet Reserver Balanserad Summa 

    eget kapital   vinst   

      

Ingående balans per 2019-10-01 1 559 69 604 6 840 6 440 84 442 

Periodens resultat - - - 7 959 7 959 

Övrigt totalresultat för perioden - - -10 229 - -10 229 

Summa Totalresultat – – -10 229 7 959 -2 270 

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:           

Nyemission 145 26 103 - - 26 248 

Nyemissionskostnader - -2 739 - - -2 739 

Summa Transaktioner med aktieägare 145 23 364 - - 23 509 

Utgående balans per 2020-09-30 1 704 92 968 -3 390 14 399 105 681 

            

Ingående balans per 2020-10-01 1 704 92 968 -3 390 14 399 105 681 

Periodens resultat - - - 19 749 19 749 

Övrigt totalresultat för perioden - - 17 346 - 17 346 

Summa Totalresultat - - 17 346 19 749 37 095 

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:         

Nyemission 535 109 675 - - 110 210 

Emissionskostnader - -4 996 - - -4 996 

Summa Transaktioner med aktieägare 535 104 679 – – 105 214 

Utgående balans per 2021-12-31 2 239 197 646 13 957 34 149 247 989 

            

Ingående balans per 2022-01-01 2 239 197 646 13 957 34 149 247 989 

Periodens resultat - - - 6 357 6 357 

Övrigt totalresultat för perioden - - 5 763 - 5 763 

Summa Totalresultat - - 5 763 6 357 12 121 

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:         

Nyemission 29 5 970 - - 6 000 

Emissionskostnader - - - - - 

Summa Transaktioner med aktieägare 29 5 970 - - 6 000 

Utgående balans per 2022-03-31 2 268 203 616 19 720 40 507 266 111 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 
    2022-01-01 2021-01-01 2020-10-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK)   2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

          

Kassaflöde från den löpande verksamheten         

Rörelseresultat   7 436 2 840 29 026 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   – –   

- Återläggning av avskrivningar   1 011 560 3 262 

- Övriga poster ej kassapåverkande   -247 278 1 454 

Erhållen ränta   – – 2 

Erlagd ränta   -45 -148 -560 

Betald skatt   -23 10 -6 854 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   8 133 3 540 26 330 

före förändring av rörelsekapital         

          

Förändringar i rörelsekapital         

Ökning/minskning kundfordringar   3 192 1 814 -4 054 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   118 -587 -5 234 

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder   -217 210 9 467 

Ökning/minskning leverantörsskulder   -16 222 147 -1 575 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -4 996 5 124 24 934 

          

Kassaflöde från investeringsverksamheten         

Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel   – – -70 919 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -1 640 -783 -66 324 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 640 -783 -137 243 

          

Kassaflöde från finansieringsverksamheten         

Nyemission/emissionskostnader   6 000 – 105 214 

Upptagna lån   – – 20 000 

Amortering av lån   -1 667 -1 599 -8 333 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   4 333 -1 599 116 881 

          

Periodens kassaflöde   -2 304 2 742 4 571 

Likvida medel vid periodens början   36 601 16 555 30 838 

Kursdifferens i likvida medel   472 190 1 192 

Likvida medel vid periodens slut    34 769 19 488 36 601 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
 

    2022-01-01 2021-01-01 2020-10-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) Not 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

          

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning   10 716 1 787 12 195 

Övriga rörelseintäkter   205 -3 206 

Summa rörelsens intäkter   10 921 1 784 12 401 

          

Rörelsens kostnader         

Handelsvaror   -768 – -1 513 

Övriga externa kostnader   -1 836 -1 550 -7 622 

Personalkostnader   -1 013 -655 -4 251 

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -2 525 -917 -1 850 

Övriga rörelsekostnader   -33 -7 -148 

Summa rörelsens kostnader   -6 175 -3 129 -15 385 

Rörelseresultat   4 746 -1 345 -2 984 

          

Finansiella poster         

Resultat från andelar i koncernföretag   – – 10 797 

Ränteintäkter och liknande resultatposter   315 45 1 958 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -896 -68 -3 105 

Resultat från finansiella poster   -581 -23 9 650 

          

Resultat före skatt   4 165 -1 368 6 667 

Övriga skatter   – – -558 

Periodens resultat   4 165 -1 368 6 108 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
Belopp i tusen kronor (TSEK) Not 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar         

Varumärke   46 123 9 902 48 648 

Summa immateriella anläggningstillgångar   46 123 9 902 48 648 

          

Finansiella anläggningstillgångar         

Andelar i koncernföretag   179 189 82 070 179 189 

Summa finansiella anläggningstillgångar   179 189 82 070 189 189 

Summa anläggningstillgångar   225 312 91 972 227 837 

          

Omsättningstillgångar         

Kortfristiga fordringar         

Kundfordringar   2 513 1 804 4 016 

Fordringar hos koncernföretag   1 332 – – 

Övriga fordringar    6 090 58 95 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   458 932 414 

Summa kortfristiga fordringar   10 393 2 794 4 526 

          

Kassa och bank   1 153 6 477 1 998 

Summa omsättningstillgångar   11 545 9 271 6 524 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   236 857 101 243 234 361 

          

Belopp i tusen kronor (TSEK) Not 2021-12-31   2021-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Eget kapital          

Bundet eget kapital         

Aktiekapital   2 268 1 704 2 239 

          

Fritt eget kapital         

Överkursfond   203 616 92 968 197 646 

Balanserat resultat   -1 427 -7 535 -7 535 

Årets resultat   4 165 -2 240 6 108 

Summa fritt eget kapital   206 354 83 192 196 219 

Summa eget kapital   208 622 84 896 198 458 

          

Långfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut   15 000 1 667 16 250 

Skulder till koncernbolag   6 542 – 12 336 

Summa långfristiga skulder   21 542 1 667 28 586 

          

Kortfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut   5 000 5 000 5 417 

Leverantörsskulder   514 263 302 

Skulder till koncernbolag   – 8 546  – 

Övriga skulder   360 428 424 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   819 444 1 175 

Summa kortfristiga skulder   6 693 14 680 7 317 

          

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   236 857 101 243 234 361 
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NOTER TILL FINANSIELLA RAPPORTEN 
1. ALLMÄN INFORMATION 
Företagets huvudsakliga verksamhet är utveckla nätbaserade mötesplatser, s k ”communities” för användare av populära 
nätverksbaserade dataspel. Intäkterna genereras av internetbaserad annonsering på de internetsajter som utgör 
mötesplatserna. Bolaget äger även ett YouTube-nätverk, Union for Gamers, där intäkter genereras av digital annonsering 
kopplat till våra Content Creators videos. 

2. SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 “Delårsrapportering” enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS:s), utfärdat av International Accounting Standards Board (IASB). Samma principer gäller som i föregående 
årsredovisning. 

3. VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV KONCERNENS 
REDOVISNINGSPRINCIPER 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär 
en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
anges i huvuddrag nedan. 

NEDSKRIVNING OCH NYTTJADEPERIOD IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av, utan prövas årligen eller oftare om händelser eller 
ändringar i förhållanden indikerar på en möjlig värdeminskning, antingen enskilt eller på kassagenererande enhetsnivå. Över tid 
utvecklar M.O.B.A de ”communities” som är kopplade till koncernens plattform för onlinespel vilket lockar nya spelare och 
besökare till våra plattformar. Utöver detta så utvecklar bolaget även Multi Channel Nätverket (MCN) Unionen for Gamers. De 
varumärken som är hänförliga till dessa ”communities” och bolagets ”MCN” bedöms ha en obestämd nyttjandeperiod. Bolaget 
gör löpande prövningar om de immateriella tillgångarnas nyttjandeperiod fortfarande bedöms som obestämbar. Bedömningen 
är baserad på en analys av relevanta faktorer för tillgången samt om det inte finns någon förutsägbar gräns för den tidsperiod 
under vilken tillgången förväntas generera nettoinbetalningar till bolaget.  

Koncernen bedömer vid varje rapporteringsdatum huruvida det finns indikation på nedskrivningsbehov. Denna bedömning 
genomförs på respektive identifierad kassagenererande enhet. Om det finns någon indikation, eller när årlig nedskrivningstest 
på en tillgång krävs, görs en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. För beräkning av återvinningsvärdet måste vissa 
uppskattningar göras.  

 

4. SEGMENTSRAPPORTERING 
Koncernens rörelsesegment identifieras utifrån den interna rapporteringen som görs till företagets högsta 
verkställande beslutsfattare. Verkställande direktören utgör koncernens högsta verkställande beslutsorgan. 
Koncernen har identifierat två verksamhetsdrivande rörelsesegment utifrån intäktsströmmarna; Annonsintäkter 
samt Videointäkter. Därutöver har koncernen gemensamma kostnader som inte går att hänföra direkt till ett 
specifikt segment. Fördelningen mellan segmenten sker enligt tabellen nedan.  

Koncernen följer inte upp tillgångar och skulder på segmentnivå. 

 Annonsintäkter Videointäkter Koncernengemensamt Koncernen 

  2022-01-01 2021-01-01 2022-01-01 2021-01-01 2022-01-01 2021-01-01 2022-01-01 2021-01-01 

Belopp i TSEK 2022-03-31 2021-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2022-03-31 2021-03-31 

Intäkter 12 465 7 364 55 128 –   – 67 593 7 364 

Aktiverat arbete 1 640 783   –   – 1 640 783 

Direkta kostnader -2 598 -1 708 -50 797 –   – -53 395 -1 708 

Rörelsekostnader -4 080 -1 299 -1 497 – -1 814 -1 740 -7 391 -3 039 

Avskrivningar och 
nedskrivningar -1 011 -560   –   – -1 011 -560 

Rörelseresultat 6 417 4 580 2 834 – -1 814 -1 740 7 436 2 840 
Finansiella poster, 
netto -386 –   – -170 -23 -556 -23 

Resultat före skatt 6 031 4 580 2 834 – -1 984 -1 763 6 880 2 817 
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5. NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 
Teckning av teckningsoptioner (serie TO1) som beslutades på ordinarie bolagsstämma i februari 2020 slutfördes 31 mars 2022. 
Totalt tecknades 29 700 optioner vilket ger 297 000 aktier. 

Sedvanliga koncernledningsfunktioner och koncernövergripande tjänster tillhandahålls via moderbolaget till övriga bolag inom 
koncernen. 

Inga övriga transaktioner som väsentligt påverkat Bolagets resultat och finansiella ställning har genomförts med närstående 
under perioden. 

6. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

2022-03-31 - Koncernen Balanserade      Teknisk    

(TSEK) utvecklingsarbeten Varumärken Goodwill plattform Summa 

            

Koncernen           

Ingående anskaffningsvärde 10 789 141 694 114 308 8 370 275 162 

Investeringar 1 640 – – – 1 640 

Omräkningsdifferenser 357 2 222 2 725 -984 4 320 

Utgående anskaffningsvärde 12 786 143 916 117 034 7 386 281 123 

            

Ingående avskrivningar -2 891 – – -3 180 -6 071 

Omräkningsdifferenser -99 – – 1 050 951 

Årets avskrivningar -640 – – -371 -1 011 

Utgående avskrivningar -3 630 – – -2 502 -6 131 

            

Utgående redovisat värde, netto 9 157 143 916 117 034 4 885 274 991 

            

2021-12-31 - Koncernen Balanserade      Teknisk    

(TSEK) utvecklingsarbeten Varumärken Goodwill plattform Summa 

            

Koncernen           

Ingående anskaffningsvärde 5 096 37 622 49 389 4 114 96 221 

Investeringar 5 310 97 657 57 365 2 594 162 927 

Omräkningsdifferenser 384 6 415 7 554 1 662 16 015 

Utgående anskaffningsvärde 10 789 141 694 114 308 8 370 275 162 

  -830 – – -1 680 -2 510 

Ingående avskrivningar           

Omräkningsdifferenser -103 – – -197 -299 

Årets avskrivningar -1 958 – – -1 304 -3 262 

Utgående avskrivningar -2 891 – – -3 180 -6 071 

            

Utgående redovisat värde, netto 7 899 141 694 114 308 5 190 269 091 

 

7. REDOVISNINGSPRINCIPER 
M.O.B.A. Network AB (publ) tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av 
EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen, och 
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.  

Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för Juridiska personer. Samma redovisningsprinciper som för koncernen 
tillämpas utom i de fall som anges under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper” i Årsredovisningen 
daterad 2021-12-31. 
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8. DEFINITIONER AV NYCKELTAL 
Bruttovinst Intäkter subtraherat med direkta kostnader 

Bruttomarginal Bruttovinst dividerat med nettoomsättning 

EBITDA Rörelseresultat innan avskrivningar och nedskrivningar 

Justerat EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar justerat för kostnader av  
engångskaraktär samt valutadifferenser 

EBIT Rörelseresultat 

Justerat EBIT Rörelseresultat justerat för kostnader av engångskaraktär samt valutadifferenser  

Rörelsemarginal EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar dividerat med nettoomsättning  

CAGR Genomsnittlig årlig tillväxttakt 
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Rörelsemarginal EBIT Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning 

Vinst per aktie Periodens resultat dividerat med antal aktier 

Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen 
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