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SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 3, 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022 
FINANSIELLT - 1 JULI 2022 – 30 SEP 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 71,3 MSEK 
(70,8 MSEK), en tillväxt om 1%. 

• EBITDA uppgick till 7,2 MSEK (8,9 MSEK), 
en minskning om 18%. 

• EBIT uppgick till 5,8 MSEK (8,2 MSEK), en 
minskning om 29%. 

• Resultat före skatt uppgick till 5,5 MSEK 
(8,3 MSEK) en minskning om 34%. 

• Kassaflödet från den löpande verksam-
heten före förändringar av rörelsekapital 
uppgick till 4,4 MSEK (6,6 MSEK). 

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

FINANSIELLT - 1 JAN 2022 – 30 SEP 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 209,5 
MSEK (109,7 MSEK), en tillväxt om 91%. 

• EBITDA uppgick till 24,5 MSEK (20,7 
MSEK), en ökning om 55%. 

• EBIT uppgick till 21 MSEK (14,1 MSEK), en 
ökning om 49%. 

• Resultat före skatt uppgick till 19,3 MSEK 
(14,2 MSEK) en ökning om 37%. 

• Kassaflödet från den löpande verksam-
heten före förändringar av rörelsekapital 
uppgick till 23,5 MSEK (12,6 MSEK). 

• Resultat per aktie uppgick under perioden 
till 0,7 SEK, normaliserat för split av aktier 
som skedde förra räkenskapsåret om 1/10 
var resultat per aktie 7 SEK (4 SEK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
Nedan presenteras väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2022 i korthet 

• Bolaget lanserade MOBAFire LOL Worlds Fantasy Tournament med historisk prispott. Det var bolagets 
första aktivering inom fantasy esport-turneringar för MOBAFires community-medlemmar. Den första 
turneringen ägde rum kopplat till LoL World Championship med start den 29 september. MOBAFire 
Fantasy är en global virtuell "Coach-tävling”, där deltagarna tävlar om att skapa den bästa laguppställ-
ningen baserat på matchdata från en stor esport-turnering som utspelar sig på riktigt. 

• Bolaget förvärvade LoLwiz, en av de största in-game applikationerna för League of Legends. Förvärvet 
stärker M.O.B.A’s position och erbjudande för League of Legends-spelare och öppnar upp ett nytt af-
färsområde för in-game ads inom gruppen. LoLwiz är en applikation som sömlöst integrerar sig med 
spelet League of Legends och ger spelaren tips i realtid under spelets gång. LoLwiz distribueras via den 
största plattformen för in-game applikationer, Overwolf. LoLwiz monetiseras via in-game ads i applikat-
ionen. Med över 2 miljoner nedladdningar hittills är LoLwiz en av de största applikationerna för League 
of Legends på Overwolf. 

Väsentliga händelser efter perioden 1 juli – 30 september 2022 

• Bolaget har skickat in en ansökan om att noteras på OTCQX i USA. Bolaget räknar med att erhålla ett 
godkännande under det första kvartalet 2023. OTCQX är en handelsplattform i USA som drivs av OTC 
Markets Group för värdepapper som inte är noterade på en nationell börs. Syftet med en notering på 
OTCQX är att tillgodose ett allt större intresse från amerikanska investerare samt att öka tillgänglighet 
till den amerikanska kapitalmarknaden. Vid ett eventuellt godkännande kommer M.O.B.A.s aktier att 
vara handlade med en amerikansk ticker-symbol och ett aktiepris i USD. 
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FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG 
Översikt koncernen 2022-07-01 2021-07-01 2022-01-01 2021-01-01 2020-10-01 

Belopp i TSEK där inte annat anges 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

Resultat           

Nettoomsättning 71 329 70 843 209 510 109 712 209 684 

EBITDA 7 231 8 850 24 530 15 856 36 146 

EBIT 5 827 8 189 20 972 14 088 29 026 

Resultat före skatt 5 490 8 345 19 342 14 152 27 745 

Periodens resultat 4 383 5 391 16 993 9 540 19 751 

Resultat per aktie (SEK) 
                                 

0,2  
                                 

0,2  
                                 

0,7  
                                 

0,4  0,9 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 4 418 6 625 23 541 12 567 26 330 

            

Finansiell ställning           

Balansomslutning 413 825 318 645 413 825 318 645 346 161 

Likvida medel 44 897 96 120 44 897 96 120 36 601 

Eget kapital 323 273 232 254 323 273 232 254 247 991 

Soliditet, % 78% 73% 78% 73% 72% 

Genomsnittligt antal anställda 10 9 9 5 6 

            
Aktie           

Eget kapital per aktie, SEK 
                               

14,3  
                               

10,4  
                               

14,3  
                               

10,4  
                                 

11,1  

Antal aktier vid periodens slut             22 682 820              22 385 820              22 682 820              22 385 820              22 385 820  
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VD HAR ORDET  

Fortsatt tillväxt och stabil vinst under Q3 i M.O.B.A 
Network, trots rådande omvärldsförhållanden 
M.O.B.A. Network omsatte 71,3 MSEK (+1%) med en EBITDA om 7,2 MSEK under årets tredje kvartal under 
utmanande marknadsförhållanden och med ett tufft jämförelsekvartal. Samtidigt är det positivt att vi ver-
kar inom gaming, en bransch som är attraktiv för annonsörer och som växer samt att vi fortsätter leve-rera 
tillväxt, vinst och positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.  

Under det tredje kvartalet blev de rådande makroekonomiska förhållandena kännbara även för M.O.B.A. 
Network vilket påverkat oss genom ökade kostnader. Vi gick också in i kvartal tre med en mycket tillfredsstäl-
lande order-bok men fick under sommaren avbokningar i ett av våra segment till ett värde av en miljon svenska 
kronor på marginalen vilket drog ner vår vinst i kvartalet. Inom samma segment är vi fullbokade i Q4 och har 
agerat för att mitigera sena avbokningar i framtiden.  
 
Trots denna händelse är det glädjande att vi fortsätter leverera vinst, positivt kassaflöde och vinst per aktie. Det 
ger oss kraft att fortsätta våra interna satsningar och vår förvärvsstrategi i syfte att leverera högklassigt innehåll 
till fans över hela världen. Vi upplever ingen direkt oro i branschen givet den globala ekonomin och vi kan fort-
sätta vår långsiktiga strategi vilken vi bedömer är hållbar även i mindre gynnsamma tider. 
 
Lyckad satsning på Mobafire LoL Fantasy 
Lyckad satsning på Mobafire LoL FantasyVi genomförde en efterlängtad satsning på Mobafire LoL Fantasy värl-
dens största League of Legends-turnering - Worlds, vilken vi ser som en mycket lyckad satsning och har för av-
sikt att fortsätta samarbetet med E-go App under nästa år. Vi har nu bra innehåll och data för införsäljningen 
gentemot sponsorer och annonsörer som i vår första turnering var mer försiktiga med sina satsningar.  
 
Stärkt organisation 
Vi har under kvartalet fortsatt att investera i organisationen som tidigare kommunicerats och har under peri-
oden rekryterat en Partner Manager till content creator-nätverket UFG och förra kvartalet förstärkte vi organisat-
ionen med en Head of Content/SEO Manager som arbetar centralt över alla våra varumärken i syfte att stärka 
vår SEO position ytterligare. Detta är ett långsiktigt arbete som vi bedömer kommer generera resultat längre 
fram. Vi kommer fortsatt löpande stärka organisationen i delar där vi ser potential att växa ytterligare och som 
på sikt kan öka vårt resultat.   
 
Nytt förvärv stärker vår produktportfölj 
Under kvartalet förvärvade bolaget LoLwiz. LoLwiz är en applikation som integrerar sig med spelet League of 
Legends och ger spelaren tips i realtid under spelets gång. LoLwiz distribueras via den största plattformen för in-
game applikationer, Overwolf. Affärsmodellen avser annonser i applikationen. Med över två miljoner nedladd-
ningar och under tillväxt, är LoLwiz en av de största applikationerna för League of Legends på Overwolf. Avsikten 
är att integrera mer League of Legends-data och funktioner för communityn i appen. LoLwiz är ett perfekt kom-
plement i produktportföljen då vi vill vara närvarande med våra tjänster och produkter på de plattformar där vår 
publik finns.  

Samarbeten och partnerskap 
Det operationella fokuset ligger på att växa vår publik, att optimera vår försäljning och att skapa starka förutsätt-
ningar för större andel direktförsäljning genom samarbeten och partnerskap. Vi har därför under en tid fört di-
alo-ger angående intressanta samarbeten. Under vårt fjärde kvartal avser vi att lansera en ny plattform via ett 
samar-bete för “content creators” som tar tillvara på streamers som finns på andra plattformar än Youtube, som 
exem-pelvis Twitch. Vi är också i nära dialog med ett antal partners som kan stärka vår direktförsäljning till våra 
“con-tent creators” och vi kommer lansera detta under fjärde kvartalet. Då vi under kvartal tre hade ett fåtal sena 
av-bokningar på annonsering till följd av marknadsläget, där vi initialt var fullbokade, så har vi säkrat upp ett av-
tal med en extern part som köper sena avbokningar vilket balanserar försäljningen framgent.  

Framåtblick 
Att i en skakig marknad vara lönsamma och ha en stark kassa på 45 MSEK gör att vi kan fokusera på det vi är 
bäst på, utveckla de bästa community-mötesplatserna för gamers över hela världen samt satsa på att ytterligare 
förstärka vår organisation och agera på intressanta förvärv som uppfyller våra förvärvskriterier. Hela det globala 
teamet är motiverade och jobbar hårt tillsammans för att leverera de bästa upplevelserna för gamers världen 
över. Jag och teamet ser fram emot de kommande kvartalen och åren med tillförsikt! 

Björn Mannerqvist  

VD, M.O.B.A. Network AB, 16 November, 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 nätverk av 
webbaserade gaming communities, såsom  
MOBAfire.com och ResetEra.com, samt YouTube-
nätverket Union For Gamers (UFG).  

Affärsområdena består av annonsförsäljning på bo-
lagets 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  
högkvalititiva förvärv utgör vår tillväxtstrategi. Utö-
ver detta präglas M.O.B.A.’s organisation av entre-
prenörsanda samt av att våra medarbetare ska ha 
goda möjligheter att växa inom koncernen.  

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 syn-
sätt 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 ver-
kar inom både M.O.B.A. Annonsförsäljning samt 
M.O.B.A. Videoförsäljning. 

M.O.B.A. Network driver för närvarande 23 väleta-
blerade communities samt Union For Gamers, ett 
YouTube-nätverk för gaming-innehåll. Enligt in-
terna 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 va-
rierande erfarenhetsnivåer. Såväl nybörjare som or-
ganiserade lagspelare besöker sajterna, som bland 
annat innehåller användarforum med tusentals dis-
kussioner (”trådar”), speltips, strategiresonemang, 
intervjuer med framgångsrika spelare och inform-
ation 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 förbätt-
rad gemensam annonsaffär, ökad direktförsäljning, 
utökning av streamers via M.O.B.A.’s communities 
samt nätverksfördelar inom trafik och publikdel-
ning. 

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 posit-
ion att generera tillväxt genom konsolidering samt 
genom att förflytta användargenererat innehåll till 
nya plattformar och distributionskanaler och via 
samarbeten. 

Genomgående för tillväxten inom M.O.B.A.’s verk-
samhetsområden är drivkraften från fansen och  
besökarnas 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 annon-
sering på våra nätbaserade communities. Bolaget 
delar upp försäljning via UFG och våra communities 
i två affärsområden.  

AFFÄRSOMRÅDEN 

 

 

INTÄKTER OCH RESULTAT  
I TREDJE KVARTALET 2022 
Nettointäkterna för första kvartalet ökade med 1% 
procent jämfört med motsvarande kvartal förra året 
och uppgick till 71,3 MSEK (70,8 MSEK) och rörelse-
kostnaderna uppgick till 67,7 MSEK (64,6 MSEK).  

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) upp-
gick till 7,2 MSEK (8,9 MSEK), motsvarande en mar-
ginal om 10,1 procent (12,5 procent). Rörelseresulta-
tet (EBIT) uppgick till 5,8 MSEK (8,2 MSEK), motsva-
rande en marginal om 8,2 procent (10,9 procent). 
Resultat efter skatt uppgick till 5,5 MSEK (8,3 MSEK). 
Vinsten per aktie uppgick till 0,2 SEK, normaliserat 
för aktiespliten som ägde rum under föregående år 
uppgick vinst per aktie till 2 SEK (2 SEK).  

FINANSIELL STÄLLNING  
Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark. Det 
kan noteras i de finansiella rapporterna att bolagets 
totala tillgångar har ökat från 318 MSEK per 2021-
09-30 till 413 MSEK per 2022-09-30. Ökningen är 
främst hänförligt till tillgångsförvärvet av ResetEra 
samt LoLWiz App.  

Bolagets anläggningstillgångar uppgår till 332 
MSEK (211 MSEK). En ökning om 121 MSEK som 
främst tillskrivs förvärvet ResetEra samt LoLWiz 
App, samt väsentliga valutaförändringar mellan 
USD och SEK.  

Omsättningstillgångar har minskat med 25,7 MSEK 
till 81,8 MSEK (107,5 MSEK). Minskningen i huvudsak 
hänförlig till likvida medel, som minskat till följd av 
förvärvet av ResetEra och LoLWiz. Likvida medel 
uppgår till 44,9 MSEK och nettokassan uppgår till 
21,7 MSEK.  

Bolagets eget kapital uppgår till 323 MSEK (232 
MSEK). Den väsentliga ökningen är främst kopplat 
till en ökning av Reserver som i huvudsak avser om-
räkningsdifferenser kopplat till valutaförändringar 
under året.   

De långfristiga skulderna uppgår till 43 MSEK (30,2 
MSEK). Moderbolaget upptog ett nytt banklån om 
20 MSEK under förra räkenskapsåret. Bolagets kort-
fristiga skulder uppgår till 47,6 MSEK (56,2 MSEK).  

KASSAFLÖDEN I PERIODEN 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital under perioden upp-
går till 4,4 MSEK (6,6 MSEK). Efter förändringar i rö-
relsekapital uppvisar bolaget ett kassaflöde om 7,8 
MSEK (3,2 MSEK). Kassaflödet från investeringsverk-
samhet uppgår till -11,9 MSEK (0 MSEK). Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgår till – 1,3 
MSEK (-1,7 MSEK). Periodens kassaflöde uppgår 
summerat till -5,3 MSEK (1,5 MSEK).  

Ingående likvida medel uppgick till 34,8 MSEK 
(19,5MSEK) och utgående likvida medel, efter kurs-
differenser i likvida medel om 3,2 MSEK (2,1 MSEK), 
uppgår till 47,1 MSEK (92,5 MSEK). Utöver detta har 
bolaget en outnyttjad checkräkningskredit om 15 
MSEK hos banken Nordea.  

PERSONAL OCH ORGANISATION 
Antal anställda uppgick vid periodens slut till 10 (9). 
Medräknat externa resurser såsom dedikerade per-
soner hos kontraktsleverantörer och konsulter sys-
selsatte M.O.B.A. 29 (24) 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 genere-
ras via samarbeten med annons-brokers samt intäk-
ter som genereras genom direktförsäljning och part-
nerskap på våra nätbaserade communities. 

M.O.B.A. VIDEOFÖRSÄLJNING 
Inom affärsområdet redovisas intäkter som genere-
ras via varumärket Union For Gamers. Unionen For 
Gamers är vårt YouTube-nätverk där intäkter genere-
ras av digital annonsering kopplat till våra Content 
Creators videos. 



 

HÅLLBARHET  
GENERELLA PRINCIPER 
På M.O.B.A. Network eftersträvar vi att driva vår 
verksamhet på ett hållbart sätt. Vi vill ha liten miljö-
påverkan och ett positivt socialt avtryck som speg-
lar vår moraliska kompass, våra värderingar samt vi-
sar 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 fö-
rebild 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: kun-
der/partners, leverantörer, anställda, investerare 
och samhället i stort. För att kunna arbeta struktu-
rerat med hållbarhet har vi identifierat ett antal 
områden där vår verksamhet påverkar dessa intres-
senter 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 fram-
gång. Vi arbetar med olika områden som hörnste-
nar i vårt hållbarhetsarbete; Partnerkännedom, 
Kundkännedom, Integritet och Antikorruption. 

LEVERANTÖRER 
M.O.B.A.’s huvudsakliga leverantörer är inom digi-
tala tjänster, IT och kontor. Som med kunder och 
partners tror M.O.B.A. att långsiktiga relationer 
grundade i gemensamma intressen leder till hälso-
sam, hållbar tillväxt för alla inblandade parter. 
M.O.B.A. har ett antal leverantörer inom olika områ-
den som till exempel 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 lo-
kala samhället samtidigt som det ska vara affärs-
mässigt och miljömässigt försvarbart. 

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

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till inno-
vation 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 organi-
sation med mångfald och unika kompetenser där 
professionella kvalitéer inte kompromissas mot 
andra faktorer som kulturell bakgrund, kön eller 
funktionsvariationer. 
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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 ut-
jämna 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 le-
dare 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 rol-
ler och ansvarsområden och mål. Vi arbetar också 
med att etablera en kultur där vi utmanar hur vi 
jobbar idag och kreativitet och innovation upp-
muntras samtidigt som vi stärker våra arbetspro-
cesser. 

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 aktieä-
gare. 

INVESTERARRELATIONER: 
Som ett företag noterat på Nasdaq First North 
Growth Market arbetar M.O.B.A. med att bibehålla 
en rättvisande aktiekurs genom förutsägbarhet ba-
serad på tydlig och relevant finansiell information. 
Rutiner och innehåll för finansiell rapportering för-
bättras löpande och med utgångspunkt i återkopp-
ling från kapitalmarknaden och företaget identifie-
rar 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 av-
tryck vi gör miljömässigt och från onlineindustrin 
som helhet. 

MILJÖMÄSSIG PÅVERKAN 
Som online-verksamhet har M.O.B.A. relativt be-
gränsad miljöpåverkan. Oavsett detta arbetar vi be-
slutsamt 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 i stället 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 ef-
fektivare 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 rappor-
ten” för mer utförliga beskrivningar av tillämpade redovisningsprinciper. 

KONTAKTINFORMATION 
Emittent 
M.O.B.A. Network AB  
Birger Jarlsgatan 2 
114 34 Stockholm 
Email: info@wearemoba.com  
hemsida: www.wearemoba.com 

Revisor 
Grant Thornton  
Carl Niring  
Kungsgatan 57 
103 94 Stockholm 

Certified Advisor  
FNCA Sweden AB  
Kungsgatan 57 
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN 
Styrelse och VD bekräftar härmed att denna delårsrapport avseende juli – september 2022, ger en riktig och 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att den 
beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som finns i moderbolaget och koncernens ingående bo-
lag. 

Stockholm, 16 november 2022  

 

FREDRIK BURVALL 
Styrelseordförande 
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OFFENTLIGGÖRANDE 
Denna information är sådan information som M.O.B.A. Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark-
nadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för of-
fentliggörande den 16 november 2022 kl. 07:30 CET. 

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

JURIDISK FRISKRIVNING 
Denna rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig vä-
sentligt 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, valuta-
kurs- och räntefluktuationer samt politiska beslut med negativ påverkan på bolagets verksamhet. 

 

GRANSKNING AV REVISOR 
Kvartalsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 

 

 



 

 
FINANSIELLA 
RAPPORTER 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
    2022-07-01 2021-07-01 2022-01-01 2021-01-01 2020-10-01 

Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

               

Nettoomsättning 4 71 329 70 843 209 510 109 712 209 684 

Aktiverat arbete för egen räkning   1 813 1 379 5 197 3 188 5 310 

Övriga rörelseintäkter   420 565 988 562 792 

Summa   73 562 72 786 215 696 113 462 215 786 

              

Rörelsens kostnader             

Direkta kostnader   -57 644 -57 615 -167 337 -81 810 -157 302 

Övriga externa kostnader   -5 843 -4 272 -16 141 -11 008 -17 589 

Kostnader för ersättningar till anställda   -2 655 -1 987 -7 432 -4 092 -7 088 

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar   -1 404 -661 -3 558 -1 768 -3 262 

Övriga rörelsekostnader   -189 -62 -256 -696 -1 519 

Summa rörelsens kostnader   -67 735 -64 597 -194 724 -99 374 -186 759 

Rörelseresultat   5 827 8 189 20 972 14 088 29 026 

              

Finansiella intäkter   716 307 1 132 698 1 840 

Finansiella kostnader   -1 053 -151 -2 762 -634 -3 122 

Finansiella poster - netto   -336 156 -1 630 64 -1 282 

              

Resultat före skatt   5 490 8 345 19 342 14 152 27 744 

Inkomstskatt   -1 107 -2 954 -2 349 -4 612 -7 994 

Periodens resultat   4 383 5 391 16 993 9 540 19 751 

              
Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföre-
tagets stamaktieägare:             

Resultat per aktie före utspädning (SEK)   0,2 0,4 0,8 1,9 0,9 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)   0,2 0,2 0,7 0,4 0,9 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
    2022-07-01 2021-07-01 2022-01-01 2021-01-01 2020-10-01 

 Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

              

Periodens resultat   4 383 5 391 16 993 4 149 19 751 

Övrigt totalresultat             
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträk-
ningen:             

Omräkningsdifferenser 
 

23 684 6 206 52 290 9 266 17 346 

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt   23 684 6 206 52 290 9 266 17 346 

Summa totalresultat för perioden   28 067 11 597 69 283 13 416 37 097 

              

Summa total resultat hänförligt till:             
M.O.B.A. Networks aktieägare innehav utan bestämmande infly-
tande   28 067 11 597 69 283 13 416 37 097 

              

Antal aktier vid periodens utgång   22 682 820 22 385 820 22 682 820 22 385 820 22 385 820 

Genomsnittligt antal aktier   22 389 048 14 940 102 22 389 048 5 079 559 8 563 533 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

          

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter för utvecklingskostnader   13 900 6 811 7 899 

Varumärke   172 704 58 948 141 694 

Goodwill   140 439 143 739 114 308 

Teknisk plattform   4 973 1 660 5 190 

Summa anläggningstillgångar 6 332 015 211 158 269 091 

          

Omsättningstillgångar         

Kundfordringar    11 654 7 621 13 300 

Övriga fordringar   23 151 2 317 25 105 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2 108 1 429 2 064 

Likvida medel   44 897 96 120 36 601 

Summa omsättningstillgångar   81 811 107 487 77 070 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   413 825 318 645 346 161 

          

Belopp i tusentals kronor (TSEK)   2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

          

EGET KAPITAL         

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare         

Aktiekapital   2 268 2 239 2 239 

Övrigt tillskjutet kapital   203 616 197 646 197 646 

Reserver   66 246 5 515 13 957 

Balanserat resultat   34 150 14 399 14 399 

Periodens resultat   16 993 12 455 19 751 

Summa eget kapital   323 273 232 254 247 991 

          

SKULDER         

Långfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut   12 500 17 500 16 250 

Uppskjutna skatteskulder   30 487 12 660 23 058 

Summa långfristiga skulder   42 987 30 160 39 308 

          

Kortfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut   5 000 5 833 5 417 

Leverantörsskulder    39 793 19 438 51 140 

Aktuella skatteskulder   1 635 3 535 691 

Övriga kortfristiga skulder   423 26 728 439 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   715 696 1 175 

Summa kortfristiga skulder   47 565 56 231 58 861 

          

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   413 825 318 645 346 161 
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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 - - - 16 993 16 993 

Övrigt totalresultat för perioden - - 52 290 - 52 290 

Summa Totalresultat 0 0 52 290 16 993 69 283 

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:         

Nyemission 29 5 970 - - 6 000 

Emissionskostnader - - - - - 

Summa Transaktioner med aktieägare 29 5 970 0 0 6 000 

Utgående balans per 2022-09-30 2 268 203 616 66 247 51 142 323 273 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 
  2022-07-01 2021-07-01 2022-01-01 2021-01-01 2020-10-01 

Belopp i tusentals kronor (TSEK) 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

            

Kassaflöde från den löpande verksamheten           

Rörelseresultat 5 827 8 189 20 972 14 088 29 026 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet           

- Återläggning av avskrivningar 1 404 661 3 558 1 768 3 262 

- Övriga poster ej kassapåverkande -2 668 -1 587 -643 -1 509 1 454 

Erhållen ränta – – – – 2 

Erlagd ränta -144 5 -345 -305 -560 

Betald skatt – -642 – -1 475 -6 854 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 418 6 625 23 541 12 567 26 330 

före förändring av rörelsekapital           

            

Förändringar i rörelsekapital           

Ökning/minskning kundfordringar 72 1 771 1 646 3 876 -4 054 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -2 234 -506 1 910 -2 305 -5 234 

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 2 916 -259 -910 234 9 467 

Ökning/minskning leverantörsskulder 2 614 -4 411 -11 348 -11 678 -1 575 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 787 3 220 14 839 2 694 24 934 

            

Kassaflöde från investeringsverksamheten           

Förvärv av dotterföretag, exkl. förvärvade likvida medel – – – -46 083 -70 919 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -11 858 – -15 243 -1 583 -66 324 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 858 – -15 243 -47 666 -137 243 

            

Kassaflöde från finansieringsverksamheten           

Nyemission/emissionskostnader - -115 6 000 105 214 105 214 

Upptagna lån – – – 20 000 20 000 

Amortering av lån -1 250 -1 599 -4 167 -5 000 -8 333 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 250 -1 714 1 833 120 214 116 881 

            

Periodens kassaflöde -5 322 1 506 1 430 75 242 4 571 

Likvida medel vid periodens början 47 062 92 540 36 601 16 555 30 838 

Kursdifferens i likvida medel 3 157 2 074 6 867 4 323 1 192 

Likvida medel vid periodens slut  44 897 96 120 44 897 96 120 36 601 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
 

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

Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

          

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning   20 181 6 440 12 195 

Övriga rörelseintäkter   988 130 206 

Summa rörelsens intäkter   21 170 6 569 12 401 

          

Rörelsens kostnader         

Handelsvaror   -2 167 -791 -1 513 

Övriga externa kostnader   -5 648 -4 861 -7 622 

Personalkostnader   -3 151 -2 623 -4 251 

Avskrivningar av anläggningstillgångar   -7 575 -2 017 -1 850 

Övriga rörelsekostnader   -248 -85 -148 

Summa rörelsens kostnader   -18 789 -10 376 -15 385 

Rörelseresultat   2 381 -3 807 -2 984 

          

Finansiella poster         

Resultat från andelar i koncernföretag   – 10 797 10 797 

Ränteintäkter och liknande resultatposter   1 132 780 1 958 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -2 847 -634 -3 105 

Resultat från finansiella poster   -1 715 10 943            9 650  

          

Resultat före skatt   666 7 136            6 666  

Övriga skatter   – -558 -558 

Periodens resultat   666 6 578            6 108  
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 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
  Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not 2022-09-30 2021-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar       

Varumärke   51 118 48 648 

Summa immateriella anläggningstillgångar   51 118 48 648 

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag   179 189 179 189 

Summa finansiella anläggningstillgångar   179 189 179 189 

Summa anläggningstillgångar   230 307 227 837 

        

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   3 176 4 016 

Fordringar hos koncernföretag   392 – 

Övriga fordringar    63 95 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   314 414 

Summa kortfristiga fordringar   3 944 4 526 

        

Kassa och bank   1 948 1 998 

Summa omsättningstillgångar   5 893 6 524 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   236 200 234 361 

        

Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not 2022-09-30 2021-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital        

Bundet eget kapital       

Aktiekapital   2 268 2 239 

        

Fritt eget kapital       

Överkursfond   203 616 197 646 

Balanserat resultat   -1 427 -7 535 

Årets resultat   666 6 108 

Summa fritt eget kapital   202 855 196 219 

Summa eget kapital   205 123 198 458 

        

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut   12 500 16 250 

Skulder till koncernbolag   12 482 12 336 

Summa långfristiga skulder   24 982 28 586 

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut   5 000 5 417 

Leverantörsskulder   160 302 

Skulder till koncernbolag   – – 

Övriga skulder   261 424 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   675 1 175 

Summa kortfristiga skulder   6 095 7 317 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   236 200 234 361 
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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 nät-
verksbaserade 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 Con-
tent Creators videos. 

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

3. VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV KONCERNENS RE-
DOVISNINGSPRINCIPER 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förvänt-
ningar 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 änd-
ringar 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 besö-
kare till våra plattformar. Utöver detta så utvecklar bolaget även Multi Channel Nätverket (MCN) Unionen for Gamers. De varu-
märken 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 un-
der 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 upp-
skattningar göras.  
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4. SEGMENTSRAPPORTERING 
Koncernens rörelsesegment identifieras utifrån den interna rapporteringen som görs till företagets högsta verk-
ställande beslutsfattare. Verkställande direktören utgör koncernens högsta verkställande beslutsorgan. Koncer-
nen 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.  

YTD - 2022 

  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 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 

Intäkter 37 208 27 970 173 290 82 304 – – 210 498 110 274 

Aktiverat arbete 5 197 3 188 – – – – 5 197 3 188 

Direkta kostnader -7 165 -6 410 -160 172 -75 400 – – -167 337 -81 810 

Rörelsekostnader -13 019 -8 830 -5 154 -1 754 -5 656 -5 212 -23 829 -15 796 

Av- och nedskrivningar -3 558 -1 768 – –   – -3 558 -1 768 

Rörelseresultat 18 663 14 149 7 965 5 150 -5 656 -5 212 20 972 14 088 

Finansiella poster, 
netto -1 130 470 – – -500 -406 -1 630 64 

Resultat före skatt 17 533 14 619 7 965 5 150 -6 155 -5 617 19 342 14 152 

 

KVARTAL 3 - 2022 

  Annonsintäkter Videointäkter Koncernengemensamt Koncernen 

  2022-07-01 2021-07-01 2022-07-01 2021-07-01 2022-07-01 2021-07-01 2022-07-01 2021-07-01 

Belopp i TSEK 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 

Intäkter 11 710 10 673 60 038 60 731 – – 71 749 71 404 

Aktiverat arbete 1 813 1 379 – – – – 1 813 1 379 

Direkta kostnader -1 982 -1 990 -55 662 -55 626 – – -57 644 -57 616 

Rörelsekostnader -4 658 -3 754 -2 024 -1 158 -2 006 -1 405 -8 687 -6 317 

Av- och nedskrivningar -1 404 -661 – – – – -1 404 -661 

Rörelseresultat 5 479 5 646 2 353 3 947 -2 006 -1 405 5 827 8 189 

Finansiella poster, 
netto -158 310 – – -178 -154 -336 156 

Resultat före skatt 5 321 5 956 2 353 3 947 -2 184 -1 559 5 490 8 345 
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5. NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 
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 

2022-09-30 - Koncernen Balanserade      Teknisk    

(TSEK) utvecklingsarbeten Varumärken Goodwill plattform Summa 

            

Koncernen           

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

Investeringar 5 197 10 045 – – 15 243 

Omräkningsdifferenser 4 680 20 964 26 130 492 52 266 

Utgående anskaffningsvärde 20 666 172 704 140 439 8 862 342 671 

            

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

Omräkningsdifferenser -1 500 – – 472 -1 028 

Årets avskrivningar -2 376 – – -1 182 -3 558 

Utgående avskrivningar -6 767 – – -3 890 -10 656 

            

Utgående redovisat värde, netto 13 900 172 704 140 439 4 973 332 015 

            

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 re-
kommendation RFR 2 Redovisning för Juridiska personer. Samma redovisningsprinciper som för koncernen till-
lämpas utom i de fall som anges under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper” i Årsredovisningen da-
terad 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 

EBIT Rörelseresultat 

EBITDA-marginal 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


