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SAMMANFATTNING AV Q3, DELÅRSRAPPORT 2021 
 
Med ”Bolaget” eller ”MoveByBike” avses MoveByBike Europe AB med organisationsnummer 556967–8674. 
 

NIO MÅNADER (2021-01-01 – 2021-09-30)  
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 20 298 (19 348) TSEK. 
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 873 (- 4 609) TSEK. 
• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,84 (-0,80) SEK.* 
• Koncernens kassa och bank uppgick till 7 811 (1 652) TSEK. 
• Koncernens soliditet uppgick till 50% (34%). 

 

TREDJE KVARTALET (2021-07-01 – 2021-09-30)   
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 100 (8 586) TSEK. 
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 330 (-939) TSEK. 
• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,17) SEK.* 
• Koncernens kassa och bank uppgick till 7 811 (1 652) TSEK. 
• Koncernens soliditet uppgick till 50% (34%). 

 

FINANSIELL ÖVERSIKT – KONCERN  

 
TSEK 2021-07-01 

2021-09-30 
2020-07-01 
2020-09-30 

2021-01-01 
2021-09-30 

2020-01-01 
2020-09-30 

2020-01-01 
2020-12-31 

Nettoomsättning 7 100 8 586 20 298 19 348 26 435 
EBITDA** -310 48 -2 635 -1 639 -3 192 
Rörelseresultat -1 272 -868 -5 520 -4 163 -6 724 
Periodens resultat före skatt -1 330 -939 -5 873 -4 609 -7 381 
Eget kapital vid periodens slut 13 480 8 789 13 480 8 789 6 017 
Soliditet vid periodens slut (%)*** 50 34 50 34 27 

 
Definitioner 
* Resultat per aktie baseras på perioden resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda 
genomsnittliga antalet aktier utestående under perioden. För jämförbarhet har tidigare års genomsnitt justerats för 
den under året genomförda splitt (5:1). 
** Resultat före räntor, skatt och avskrivningar. 
*** Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning.  
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VD ORD 
- VD LISETTE HALLSTRÖM HAR ORDET 
 
Det tredje kvartalet blev en arbetsintensiv och spännande fas för 

MoveByBike med nya viktiga avtal och fortsatt produktion av Starke-

cyklar. Vi har nu gått in i det sista kvartalet för 2021 och arbetar aktivt 

med att finna nya samarbetspartners för att fortsätta expandera vår 

verksamhet och öka vår kundbas. 

 

Det tredje kvartalet är nu avslutat och aktivitetsnivån har varit hög och vi 

fortsätter att jobba målmedvetet med att knyta nya samarbetsavtal med fokus 

på kundavtal inom e-handel samt utvecklingen av Bolaget i stort. Vi fortsätter 

att intensivt arbeta med vår löpande verksamhet där fortsatt expansion i 

Norden är i fokus. Omsättningen för perioden slutade på 7 100 TKR med en 

EBITDA på -310 TKR. Soliditeten uppgick till 50 procent, vilket är en ökning 

med 16 procentenheter gentemot föregående Q3 2020.  

 

Produktionen av vår Starke-cykel är i full gång. Hitintills är tre cyklar 

färdigproducerade och ytterligare sju cyklar är under produktion och väntas 

vara klara i november. Vårt mål för 2021 är att ha tio nya Starke-cyklar färdiga och redo för användning, vilket vi uppnår. 

Det finns en stor efterfrågan av cykelleveranser hos många av de stora e-handelsföretagen, vilket gör att vi har en 

fortsatt hög produktionstakt när det gäller utökning av antal cyklar. 

 

En viktig del i MoveByBikes tillväxtstrategi är att finna nya samarbetspartners där vi tillsammans kan göra 

logistikkedjan mer miljövänlig, samtidigt som vi expanderar Bolaget och ökar vår kundbas. Under tredje kvartalet 

tecknade vi två viktiga avtal med Budbee och DIPP-R. Samarbetsavtalet med Budbee innebär att vi, tillsammans med 

Budbee, går in med gemensamma krafter för att täcka de miljö-zoner som Budbee redan är verksamma inom. Budbee, 

likt oss, strävar efter att erbjuda fossilfria och miljövänliga leveranser till kunder på ett enkelt och smidigt sätt. Vi 

startade samarbetet i liten skala den 1 september i Malmö, vi  kommer utöka inför nästa kvartal att öka volymen för 

Malmö samt starta upp samarbetet i både Göteborg och Stockholm. Vidare tecknades ett avtal med DIPP-R, ett bolag 

som utvecklar, producerar och tillhandahåller leveranssystem i form av mobila micro-hubbar, som ska effektivisera den 

sista leveranssträckan i leveranskedjan (last-mile delivery). Samarbetsavtalet innebär att Bolaget erhåller ett DIPP-R 

last-mile leveranssystem skräddarsytt för MoveByBikes verksamhet samt att med gemensamma krafter verka för att 

etablera nästa generations last-mile delivery system för kostnadseffektiva och miljövänliga leveranser i städer och 

tätorter. De två avtalen är dels ett kvitto på att intresset för mer miljövänliga och hållbara leveranser är fortsatt stort 

och dels ett kvitto på att MoveByBikes löpande dialoger med potentiella samarbetspartners är affärsskapande.  

 

Jag vill passa på att tacka alla som har följt MoveByBike under året och hoppas på fortsatt förtroende och intresse när 

vi nu snart går in i 2022, med ett fortsatt fokus på att expandera i Norden och knyta nya viktiga samarbetspartners. 

Tillsammans kommer vi att fortsätta utveckla verksamheten och sträva efter ett mer grönt och hållbart samhälle – ett 

samhälle där MoveByBike spelar en central roll i logistikkedjan. 

 

 

 

Lisette Hallström 

Verkställande direktör, MoveByBike Europe AB 

 
 
 
 
 
 

  



4 
 

OM MOVEBYBIKE 
MoveByBike grundades 2012 och är ett transport- och logistikföretag med säte i Malmö. Med dess egenutvecklade 
transportcykel Starke fokuserar Bolaget på att möjliggöra en effektiv, hållbar och miljövänlig transport- och 
logistikverksamhet. MoveByBike har utvecklat en komplett infrastruktur för cykellogistik med flexibla, snabba, 
kostnadseffektiva och miljövänliga transporter med leveranser på tider och platser som mottagaren väljer. Leveranser 
utförs med hjälp av MoveByBikes egenproducerade eldrivna transportcykelfordon Starke vars kraftfulla motor, 
lastkapacitet, volym och vikt, enligt Bolaget, gör den marknadsledande jämfört med konkurrenter. Cykelns kraftfulla 
motor gör att den har en hög produktivitet i form av den kan hantera fler leveranser per timme och dess lastkapacitet 
och volym möjliggör att flera paket kan lastas på samma leveranssträcka. Vidare har Bolaget byggt upp en egen 
infrastruktur, så kallade city-hubbar. Vid city-hubbarna sköter Bolaget distribution- och logistikverksamhet i samarbete 
med andra logistikföretag, förser mikromobilitetföretags elsparkcyklar samt servar och producerar sina egna 
transportcyklar.  
 

VERKSAMHET 
Bolaget är idag verksamma inom tre olika verksamhetsgrenar; e-handel, logistik och mikromobilitet. MoveByBike har 
en bred kundbas med både stora och små aktörer som utgör en stark bas för tillväxt och etablering. Vidare har Bolaget 
ett antal samarbetsavtal med bolag inom sina verksamhetsgrenar. Arbetet med samarbetspartners har möjliggjort att 
MoveByBike har kunnat bygga upp en större volym av arbete som i sin tur har genererat en positiv tillväxt. Idag utgör 
mikromobilitetsverksamheten cirka 65 procent av Bolagets verksamhet och logistikverksamheten cirka 35 procent.  
 
Marknadssegment där MoveByBike är aktivt:  

• Livsmedel – distribuerar med leveranser till partners kunder. 

• Mikromobilitet – laddar och byter avtagbara batteri på el-sparkcyklar placerade i städer. 

• E-handel B2C – leverans av paket till kunder, returhantering av paket, kundkommunikation. 

• Distribution B2B – distribution av paket. 

• Offentlig sektor – leverans av skolmat, mat till äldreomsorg, renhållning i form av sophantering och städning 

på gågator, trånga områden och bilfria bostadsområden.  

 
E-handel  
MoveByBike har byggt upp en kundbas där Bolaget förser sina kunder med leveranser till konsumenter, returer från 
konsumenter samt insamling av varor. Bolaget har bland annat ett samarbete med Sellpy som är en e-handel för second 
hand och där Bolaget samlar in second hand produkter från privatpersoner för att sedan leverera det till Sellpy. Via 
Bolagets IT-system kan de kommunicera med kunder och företag och får på så sätt information om eventuella returer 
eller upphämtning av paket. Bolagets ambition är att etablera sig inom e-handeln och göra det möjligt för konsumenter 
att kunna välja MoveByBike som leveransalternativ i samband med ett köp. Bolagets ambition är att fortsätta 
utvecklingen och ha en komplett IT-plattform under 2022 där e-handlarna kan välja en hållbar leverans från 
MoveByBike. 
 
Logistik 
Den starkt växande e-handeln ritar om logistikkartan och efterfrågan om snabba, flexibla och hållbara citytransporter 
växer och förväntas växa än mer i takt med att andelen hemleveranser ökar.1 Konsumenters primära intresse är 
bekvämlighet och effektivitet och kunden är idag i många fall villig att betala extra för att få en miljövänlig och bekväm 
leverans. MoveByBike har idag en stor kundbas och ett flertal namnkunniga samarbetspartners som både är 
verksamma i Sverige och i andra nordiska länderna. Bolaget hanterar idag över 140 pallar gods per vecka och förser 
bland annat Linas Matkasse och Enkla Kassen med leveranser av matkassar direkt till kundens dörr. Bolagets 
samarbetspartners levererar gods direkt till Bolagets city-hubbar, där de utgör den sista leveranssträckan i 
leveranskedjan och levererar varor antingen direkt till kundens dörr, till närmsta utlämningsställe eller postskåp. 
Bolagets transportcykel möjliggör en högre produktivitet i innerstan än traditionella budbilar då transportcykeln inte 
har ett behov av att parkeras i samband med leverans. Vidare har transportcykeln möjlighet att korta ner körtider och 
kilometer per leverans då cykel kan jobba på dubbel infrastruktur då den både går att köra på bilvägar som cykelvägar. 
Via Bolagets befintliga datasystem får de information från samarbetspartners om transportbeställningar med 
information om leverans och slutkund. Informationen kommer i god tid innan godset har levererats till Bolagets hubbar 
vilket möjliggör för Bolaget att de i ett tidigt skede kan planera och optimera sina rutter. När Bolaget har mottagit gods 
och lastning av gods är klart meddelas mottagaren av antingen Bolaget eller dess samarbetspartner om förväntad 
leveranstid. Vid leverans använder sig föraren av förar- och leveransstöd genom mobiltelefon eller handdator och kan 
både kommunicera med trafikledning och mottagaren för att smidiggöra leveransen. När leveransen är fullgjord skickar 
föraren tillbaka data som bekräftar att uppdraget är slutfört till samarbetspartnern.  
 
 
 

 
1 PostNord (2020). E-handeln i Norden årsrapport 2019. Tillgänglig: PostNord | E-handeln i Norden (postnord.se) (2021-05-06) 
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Mikromobilitet 
MoveByBike har samarbete med mikromobilitetsföretagen Tier och Voi. Bolaget förser företagens elsparkcyklar genom 
att ladda avtagbara batteri på respektive hubbar och åker sedan ut och byter batterier och håller på så sätt 
scooterflottan i ständig tillgänglighet. Via olika system och appar har Bolaget tillgång till data om status på elsparkcyklar 
vilket effektiviserar planeringen av verksamheten. Vid ett påbörjat skift får föraren information om vilka områden och 
sparkcyklar som ska prioriteras. Via systemen kan både trafikledare och förare se exakt var sparkcyklarna befinner sig 
och statusen på deras batteri. Med hjälp av Bolagets transportcyklar har de möjlighet att lasta cyklarna med tillräcklig 
batterimängd samt operera lätt i de miljöer där scootrarna finns.  
 
Exempel på befintliga kunder inom B2C  
Livsmedel – Linas matkasse, Enkla kassen, MyllaMat 
E-handel – Sellpy 
 
Exempel på befintliga kunder inom B2B  
Distribution (last-mile delivery) – Instabox, Airmee, DIPP-R, Budbee, ISS 
Leverans av skolmat till förskolor och äldreboenden - Stockholm stad 
Mikromobilitet – Voi 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET  
 

• Den 20 augusti tecknar MoveByBike ett samarbetsavtal med DIPP-R AB. 

• Den 23 augusti tecknar MoveByBike ett samarbetsavtal med Budbee AB. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN  
 

• Den 8 oktober har MoveByBike färdigställt produktionen av 3 stycken Starke-cyklar och meddelar att 

ytterligare 7 stycken kommer att vara klara den 15 november.  
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
 

OMSÄTTNING 
Under årets tredje kvartal har Bolaget haft en nettoomsättning på 7 100 (8 586) TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick 
till 192 (310) TSEK. Under årets första nio månader har Bolaget haft en nettoomsättning på 20 298 (19 348) TSEK. 
Övriga rörelseintäkter uppgick till 320 (994) TSEK. Att övriga rörelseintäkter minskat under året beror till största del 
av att delar av Bolagets personal inte varit permitterade under 2021. 
 

RESULTAT 
Kvartalets rörelseresultat för Bolaget uppgick till -1 272 (-868) TSEK. Bolagets kostnader för personal uppgick för 
kvartalet till 5 580 (6 029) TSEK. Övriga externa kostnader uppgick för kvartalet till 1 509 (1 405) TSEK. Kvartalets 
avskrivningar uppgick till 962 (916) TSEK. Rörelseresultatet för första nio månader uppgick till -5 520 (-4 163) TSEK. 
Kostnader för personal under de första nio månaderna uppgick till 16 649 (14 567) TSEK. Övriga externa kostnader 
uppgick för första nio månaderna till 4 825 (4 407) TSEK. Avskrivningar för första nio månader uppgick till 2 885 (2 
524) TSEK. 
 

FINANSIELL STÄLLNING 
Den 30 september 2021 uppgick Bolagets soliditet till 50 (34) procent. Eget kapital uppgick till 13 480 TSEK jämfört 
med 8 789 TSEK vid samma tidpunkt föregående år. Per den 30 september 2021 uppgick Bolagets likvida medel till 7 
811 (1 652) TSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 27 162 TSEK jämfört med 26 141 TSEK 
föregående år.  
 

AKTIEN 
MoveByBike Europe AB:s aktie noterades på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) den 16 juni 2021. Aktiens kortnamn 
är ”MBBAB” och ISIN-kod är SE0015988100. Per den 30 september 2021 uppgick antalet aktier i MoveByBike till 8 185 
700 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. 
 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Förutom sedvanlig ersättning till ledande befattningshavare har inga transaktioner skett med närstående under 
perioden.  
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
 

TSEK 
2021-07-01 
2021-09-30 

2020-07-01 
2020-09-30 

2021-01-01 
2021-09-30 

2020-01-01 
2020-09-30 

2020-01-01 
2020-12-31 

Rörelsens intäkter           

Nettoomsättning 7 100 8 586 20 298 19 348 26 435 

Aktiverat arbete för egen räkning 200 0 200 1 402 1 623 

Övriga rörelseintäkter 192 310 320 994 1 409 

Summa intäkter 7 492 8 896 20 818 21 744 29 467 

            

Rörelsens kostnader           

Råvaror och förnödenheter -713 -1 414 -1 979 -4 319 -5 510 

Övriga externa kostnader -1 509 -1 405 -4 825 -4 407 -6 194 

Personalkostnader -5 580 -6 029 -16 649 -14 657 -20 955 

Avskrivningar -962 -916 -2 885 -2 524 -3 532 

Nedskrivning av goodwill 0 0 0 0  0 

Summa rörelsekostnader -8 764 -9 764 -26 338 -25 907 -36 191 

            

Rörelseresultat -1 272 -868 -5 520 -4 163 -6 724 

            

Resultat från finansiella poster           

Räntekostnader -58 -71 -353 -446 -657 

Resultat efter finansiella poster -1 330 -939 -5 873 -4 609 -7 381 

            

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 

Periodens resultat -1 330 -939 -5 873 -4 609 -7 381 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
 

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

        

Tillgångar       

        

Anläggningstillgångar       

Immateriella tillgångar 7 931 10 677 9 991 

Materiella anläggningstillgångar 3 697 4 433 4 254 

Finansiella anläggningstillgångar 340 147 340 

Summa anläggningstillgångar 11 968 15 257 14 585 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager 1021   0 

Kundfordringar 3 266 5 534 2 810 

Övriga fordringar 156 162 77 

Förutbet kostn o upplupna intäkter 2 940 3 536 2 984 

Likvida medel 7 811 1 652 1 564 

Summa omsättningstillgångar 15 194 10 884 7 434 

        

S:a Tillgångar 27 162 26 141 22 019 

        

Eget kapital och skulder       

        

Eget kapital        

Aktiekapital 819 100 100 

Pågående Nyemission        

Övrigt tillskjutet kapital 52 955 40 338 40 338 

Ansamlad förlust -34 421 -27 040 -27 040 

Periodens resultat -5 873 -4 609 -7 381 

Summa eget kapital 13 480 8 789 6 017 

        

Räntebärande skulder 3 680 5 000 4 220 

Uppskjutna skatteskulder 0 0 0 

Summa långfristiga skulder 3 680 5 000 4 220 

        

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder 1 012 1 568 1 163 

Räntebärande skulder 733 3 102 3 045 

Övriga skulder 5 796 4 802 4 508 

Upplupna kostnader 2 461 2 880 3 066 

Summa kortfristiga skulder 10 002 12 352 11 782 

        

S:a Eget kapital & skulder 27 162 26 141 22 019 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
 

TSEK 
 2021-07-01 
2021-09-30 

2020-07-01 
2020-09-30 

2021-01-01 
2021-09-30 

2020-01-01 
2020-09-30 

2020-01-01 
2020-12-31 

            

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat -1 330 -868 -5 520 -4 163 -6 724 

Erlagd ränta -58 -71 -353 -446 -657 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet m.m. 

962 916 2 885 2 524 3 532 

Kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapitalet 

-426 -23 -2 988 -2 085 -3 849 

            

Förändring av varulager -570 0 -1021 654 654 

Förändring av kortfristiga fordringar 678 -2 876 -480 -5 135 -1 773 

Förändring av kortfristiga skulder -2 435 2 097 -1 783 2 713 2 144 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-2 753 -802 -6 272 -3 853 -2 824 

            

Investeringsverksamheten           

Förändring i immateriella tillgångar 0 0 0 -362 -363 

Förändring i materiella tillgångar -267 0 -267 -1 325 -1 467 

Förändring i finansiella tillgångar 0 -50 0 -50 -243 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-267 -50 -267 -1 737 -2 073 

            

Finansieringsverksamheten           

Pågående nyemission  0 0 0 0 0 

Genomförd emission 0 2 000 13 326 2 000 1 999 

Förändring finansiella skulder/fordringar -240 0 -540 5 000 4 220 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheteten 

-240 2 000 12 786 7 000 6 219 

            

Periodens kassaflöde -3 260 1 148 6 247 1 410 1 322 

            

Likvida medel vid periodens början  11 071 504 1564 242 242 

Förändring av likvida medel -3 260 1 148 6 247 1 410 1 322 

Likvida medel vid periodens slut  7 811 1 652 7 811 1 652 1 564 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
 

TSEK 
2021-07-01 
2021-09-30 

2020-07-01 
2020-09-30 

2021-01-01 
2021-09-30 

2020-01-01 
2020-09-30 

2020-01-01 
2020-12-31 

Rörelsens intäkter           

Nettoomsättning 7 108 8 476 19 935 19 238 26 435 

Övriga rörelseintäkter 192 310 320 961 1 375 

Summa intäkter 7 300 8 786 20 255 20 199 27 810 

           

Rörelsens kostnader          

Råvaror och förnödenheter -718 -1 411 -1 979 -3 516 -4 705 

Övriga externa kostnader -1 479 -1 152 -4 335 -3 850 -5 417 

Personalkostnader -5 636 -6 024 -16 630 -14 446 -20 746 

Avskrivningar -563 -508 -1 689 -1 330 -1 938 

Nedskrivning av immateriella och 
finansiella anläggningstillgångar 

-  -  -  -  - 

Summa rörelsekostnader -8 396 -9 095 -24 633 -23 142 -32 806 

            

Rörelseresultat -1 096 -309 -4 378 -2 943 -4 996 

            

Resultat från finansiella poster           

Resultat från andelar i intresseföretag - - - - - 

Ränteintäkter och liknande finansiella 
poster 

- - - - - 

Räntekostnader och liknande finansiella 
poster 

-53 -105 -351 -443 -651 

Resultat efter finansiella poster -1 149 -414 -4 729 -3 386 -5 647 

            

Skatt på årets resultat - - - - - 

Periodens resultat -1 149 -414 -4 729 -3 386 -5 647 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 

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

        

Tillgångar       

        

Anläggningstillgångar       

Immateriella tillgångar 3 613 4 787 4 494 

Materiella anläggningstillgångar 3 455 4 367 4 195 

Finansiella anläggningstillgångar 9 241 9 048 9 241 

Summa anläggningstillgångar 16 309 18 202 17 930 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager 921 0 0 

Kundfordringar 3 266 5 534 2 810 

Övriga fordringar 577 62 168 

Förutbet kostn o upplupna intäkter 2 828 3 427 2 874 

Likvida medel 7 656 1 539 1 558 

Summa omsättningstillgångar 15 248 10 562 7 410 

        

S:a Tillgångar 31 557 28 764 25 340 

        

Eget kapital och skulder       

        

Eget kapital        

Aktiekapital 819 100 100 

Pågående emission  -  - 0 

        

Balanserat resultat       

Överkursfond 52 955 40 338 40 338 

Balanserat resultat -31 055 -25 408 -25 408 

Periodens totalresultat -4 729 -3 386 -5 647 

Summa eget kapital 17 990 11 644 9 383 

        

Långfristiga skulder       

Långfristiga räntebärande skulder 3 680 5 000 4 220 

Summa långfristiga skulder 3 680 5 000 4 220 

        

Kortfristiga skulder       

Kortfristiga räntebärande skulder 733 3 102 3 045 

Övriga skulder 9 154 9 018 8 692 

Summa kortfristiga skulder 9 887 12 120 11 737 

        

S:a Eget kapital & skulder 31 557 28 764 25 340 
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 
 

TSEK 
2021-07-01 
2021-09-30 

2020-07-01 
2020-09-30 

2021-01-01 
2021-09-30 

2020-01-01 
2020-09-30 

2020-01-01 
2020-12-31 

            

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat -1 096 -340 -4 378 -2 943 -4 996 

Erhållen ränta         0 

Erlagd ränta -53 -74 -351 -443 -651 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet m.m. 

563 508 1689 1330 1938 

Kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapitalet 

-586 94 -3 040 -2 056 -3 709 

            

Förändring av varulager -470 0 -921 0 - 

Förändring av kortfristiga fordringar 293 -2 904 -819 -4 986 -1 961 

Förändring av kortfristiga skulder -2 337 1 927 -1 852 3 136 2 898 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-3 100 -883 -6 632 -3 906 -2 772 

            

Investeringsverksamheten           

Förändring i immateriella tillgångar 0 0 0 -363 -363 

Förändring i materiella tillgångar -63 0 -66 -1 325 -1 467 

Förändring i finansiella tillgångar 0 -50 0 -50 -243 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-63 -50 -66 -1 738 -2 073 

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission 0 1 999 13 336 1 999 1 999 

Förändring finansiella skulder -240 0 -540 5 000 4 220 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheteten 

-240 1 999 12 796 6 999 6 219 

            

Periodens kassaflöde -3 403 1 066 6 098 1 355 1 374 

            

Likvida medel vid periodens början  11 059 473 1 558 184 184 

Förändring av likvida medel -3 403 1 066 6 098 1 355 1 374 

Likvida medel vid periodens slut  7 656 1 539 7 656 1 539 1 558 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR  
 

ÄGARFÖRTECKNING 
För MoveByBikes ägarförteckning hänvisas till Spotlight via följande länk: 
MoveByBike (MBBAB) | Spotlight (spotlightstockmarket.com) 
 

ANTAL ANSTÄLLDA 
Per 2021-09-30 uppgick antalet anställda till 46 (64). 
 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Ett antal risker kan ha negativ inverkan på MoveByBikes verksamhet. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta 
risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. För utförlig beskrivning av risker hänförliga till Bolaget och dess 
aktier hänvisas till memorandum utgivet av styrelsen i maj 2021.  
 

GRANSKNING AV REVISOR 
Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 
 

PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE 
Delårsrapporten har upprättats enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3) och Årsredovisningslagen.  
 

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER 
• Bokslutskommuniké 2022-02-10 
• Delårsrapport 1 2022-05-03 

 

AVLÄMNANDE AV DELÅRSRAPPORT 
Malmö, den 29 oktober 2021 
MoveByBike Europe AB 
Styrelsen 
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
Lisette Hallström, VD 
Tel: +46 760 202 096 
E-mail: lisette.hallstrom@movebybike.se 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Styrelsen och verkställande direktör intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av MoveByBike 
Europe AB:s verksamhet. 
 
 
 
Malmö, den 29 oktober 2021 
MoveByBike Europe AB 
Styrelsen och verkställande direktör 
 
  

https://sharkcomab-my.sharepoint.com/personal/ellinor_sharkcom_se/Documents/Dokument/MoveByBike/Delårsrapporter/2021/Q3/211006%20MBB%20delårsrapport%20Q3.docx
https://sharkcomab-my.sharepoint.com/personal/ellinor_sharkcom_se/Documents/Dokument/MoveByBike/Delårsrapporter/2021/Q3/211006%20MBB%20delårsrapport%20Q3.docx
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