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Delårsrapport för Netmore Group AB (publ), 
juli-september 2021 
 
Fortsatt positiv utveckling av nettoomsättning under kvartal som 
präglats av stort kundintresse och affärsdriv.  
 
Tredje kvartalet 2021 

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 11,9 MSEK (9,9)  
• Totala intäkter i koncernen uppgick till 14,3 (14,3) 
• De månatliga återkommande intäkterna ökade med 4 % procent under kvartalet varav IoT 

Networks ökade med 32 % 
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -9,7 MSEK (-9,3) 
• Periodens resultat uppgick till -15,6 MSEK (-13,8) 

9 månader 2021 
• Nettoomsättningen i koncernen uppgick under perioden till 33,4 MSEK (23,7) 	
• Totala intäkter i koncernen uppgick under perioden till 39,2 MSEK (33,2)	
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -38,1 MSEK (-27,7) 	
• Resultatet efter skatt uppgick till -56,7 MSEK (-39,7) 	

Händelser under tredje kvartalet 
• Netmore får order på 45 000 IoT-abonnemang när smarta vattenmätare installeras i 

nordvästra Skåne 
• Netmore bygger rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN®) i Storbritannien 
• Netmore tillsätter spetskompetens på nyckelposition inom fastighetsdigitalisering 
• Netmore lanserar marknadsplats för IoT - presenterar 30 nyckelfärdiga lösningar 
• Netmore Group AB (publ): SBB ny storägare i Netmore - Deltar tillsammans med Polar 

Structure i riktad nyemission om totalt 70 MSEK till teckningskurs om 1,90 SEK per aktie 

Händelser efter periodens utgång 
• CapMan väljer Netmore för digitaliseringsprojekt i Sollentuna 
• Diös Fastigheter väljer Netmores flaggskeppsprodukt i femårigt avtal 
• Med stöd av teckningsoptioner har 889 000 B-aktier tecknats av anställda inom Netmore 

koncernen. 

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 
väderpappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 klockan 08:30 (CET). 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Ove Anebygd, CEO + 46 70 519 57 98, ove.anebygd@netmoregroup.com  
Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com 
 
Rapporten hittas på följande länk: https://netmoregroup.com/investors/#filer 
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Om Netmore Group AB (publ) 
 
Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 
5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN. 
 
Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger 
vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och 
industrier på alla geografiska marknader. 
 
Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth 
Market. Redeye AB är företagets certified adviser. 

Certifiedadviser@redeye.se 
+46 (0)8 121 576 90 
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VD har ordet 
 
Verksamhetens omställning till den nya strategin och affärsmodellen fortlöper enligt 
plan. Koncernens resultat som helhet speglar ett kvartal där vi bibehållit den positiva 
omsättningsutvecklingen. Samtidigt har vi investerat i en kostnadseffektiv och 
fokuserad organisation som nu intensifierar arbetet med att etablera våra tre 
affärsområden inom respektive marknad. Noterbart är den mycket positiva 
utvecklingen och framstegen inom IoT Networks, där vi ser organisk tillväxt inom både 
månatligen återkommande intäkter, antal uppkopplade enheter och abonnemang.  
 
Därtill är det särskilt glädjande att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Polar 
Structure AB under kvartalet valde att investera i Netmore genom en riktad emission 
om 70 MSEK. Tillsammans med de nyligen tecknade avtalen med CapMan och Diös 
medför denna investering att vi står väl positionerade för framtiden. 
 

En period präglad av viktiga affärer inom flera affärsområden 
 
Vi har under kvartalet och efter kvartalets utgång genomfört ett antal affärer, där tre av dessa 
bedöms ha särskilt stor påverkan på verksamhetens långsiktiga utveckling. 
 
Dels kunde vi meddela att vi fått ytterligare en omfattande abonnemangsorder inom 
affärsområdet Netmore IoT Networks när 45 000 smarta vattenmätare ska kopplas upp i vårt 
nät. Affären som görs tillsammans med Dahl och Ambiductor kommer att inbringa växande 
månatligen återkommande intäkter över många år, och utgör ännu ett bevis på att vårt arbete 
med att bygga ett rikstäckande IoT-nät har tagits emot väl av marknaden. 
Vi har även fått tydliga bevis på att vårt erbjudande inom affärsområdet Netmore Property 
Networks möter en stark marknadsefterfrågan. Vi har inom affärsområdet tecknat två avtal 
med stor potential. 
 
Fastighetsbolaget och stadsutvecklaren Diös Fastigheter AB, med mycket stark närvaro i 
norra Sverige, har valt oss som partner i ett digitaliseringsprojekt som fokuserar på att ta ett 
helhetsgrepp kring individuell mätning och debitering (IMD). Vi inleder samarbetet med att 
etablera vår digitaliseringsplattform, och implementerar därefter en lösning som kombinerar 
uppkoppling och datainsamling från elmätare. 
 
Nordiska fastighetsinvesteraren CapMan, med närvaro i flera nordiska länder, valde vår 
flaggskeppsprodukt Netmore Proptech Node för att initiera en digitaliseringsresa. Denna tar 
avstamp i ett mycket intressant pilotprojekt där våra produkter och lösningar ingår i en 
satsning med målbilden att fastigheten Städet i Häggvik ska öka sin attraktionskraft med hjälp 
av digitalisering. 
 
De båda avtalen utgör en tydlig markering att större fastighetsägare och fastighetsutvecklare 
ser nyttan med att investera i digitaliseringsinfrastruktur, och bekräftar att vårt kraftfulla 
erbjudande lägger en grund som skapar förutsättningar för en positiv utveckling av både 
driftnetto och hållbarhetsarbetet.  

SBB som nya storägare strategiskt betydelsefullt på flera plan 
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Under slutet av september kunde vi meddela att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 
tillsammans med Polar Structure AB deltog i en riktad nyemission där bolaget tillfördes 70 
MSEK till en teckningskurs om 1,9 SEK. Därmed kompletterar dessa aktörer vår befintliga 
storägare Buildroid, och formar en för verksamheten mycket betydelsefull ägargrupp som ger 
oss verktyg för att i ännu högre utsträckning etablera oss inom våra strategiska fokusområden. 
 
Att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tar plats som en av verksamhetens huvudägare 
tillför en ny strategisk dimension som medför fördelar för vårt långsiktiga arbete med att 
etablera vår digitaliseringsplattform för fastigheter på den svenska fastighetsmarknaden.  
 

Konkreta tillämpningar driver accelererad digitalisering som gynnar 
Netmores affär 
 
I takt med att våra accessteknologier för IoT etableras så ser vi att marknaden för 
applikationer, lösningar och digitaliseringstillämpningar växer och mognar. Marknaden har 
nu nått en position där det finns ett stort antal nyckelfärdiga IoT-lösningar att tillgå för 
fastighetsägare, företag och industrier, städer och kommuner.  
 
Vi ser att nyttan av konkreta digitala tillämpningar som skapar värde för dessa aktörer går 
hand i hand med ökad aktivitet i våra nät och gynnar vår affär. Därför har vi valt att sätta 
dessa lösningar i strålkastarljuset genom att erbjuda en marknadsplats (Netmore Market) som 
samlar alla de lösningsutvecklare, plattformsutvecklare och sensortillverkare som ingår i vårt 
ekosystem under ett och samma tak. 
 

En kraftfull och koncentrerad organisation med tydlig spetskompetens 
får verksamheten att utvecklas 
 
Tack vare företagets ökade attraktionskraft och spännande position har vi under kvartalet 
genomfört flera framgångsrika rekryteringar av nya kollegor som har utpräglad 
spetskompetens inom de områden där vi verkar. Vi har höjt marknadsbearbetningstakten 
genom en förstärkt säljavdelning och vi har knutit till oss viktig kompetens inom 
fastighetsdigitalisering, IoT-lösningar och kundnära affärsutveckling. Vi har dessutom på ett 
lyckat sätt etablerat en kostnadseffektiv produktutveckling som med utgångspunkt i Sverige 
och med hjälp av internationell talang utvecklar och förvaltar våra olika plattformar. 
 
 
Sammanfattningsvis summerar vi ett kvartal som varit framgångsrikt utifrån det 
affärsmässigt, strategiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Företaget har utvecklats i 
linje med den framtagna strategin, och vi ser en tydlig positiv respons från företagets 
viktigaste marknader. 
 
November 2021, Stockholm 
Ove Anebygd, VD 
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Verksamheten under tredje kvartalet 2021 uppdelat 
per affärsområde 
 

Netmore Property Network 
Produktutvecklingen av företagets flaggskeppsprodukt Netmore Proptech Node fortlöper i 
enlighet med den framtagna tidsplanen, och närmar sig nästa lanseringstillfälle där nya 
tjänster, funktioner kommer offentliggöras. Parallellt med denna utveckling sker ett 
strukturerat säljarbete som under och efter kvartalet burit frukt i form av två betydelsefulla 
kundavtal (CapMan och Diös Fastigheter). 

Netmores kund Akelius kommunicerade under det tredje kvartalet 2021 en avyttring av sitt 
svenska, danska och tyska bestånd till Heimstaden Bostad AB. Detta innebär att 
förutsättningarna för det gemensamma projektet mellan Netmore och Akelius kan komma att 
förändras, och att en ny dialog kommer inledas med Heimstaden Bostad AB. 

Netmore IoT Network  
Vi har under kvartalet sett en positiv utveckling av den organiska abonnemangstillväxten och 
de månatligen återkommande löpande intäkterna från abonnemang. Detta är en effekt utav 
strategiska samarbetsavtal som slutits med viktiga partners tidigare under året, vilket under 
föregående kvartal konkretiserades genom ytterligare en omfattande order motsvarande 
45 000 IoT-abonnemang. Detta innebär att vi i skrivande stund har en total order backlog 
(IoT-abonnemang) motsvarande cirka 100 000 abonnemang. 

Utbyggnaden av vår nätinfrastruktur följer en utrullningsplan som är anpassad efter det 
geografiska behovet av uppkoppling. Vi konstaterar att nätutbyggnadstakten under kvartalet 
är i linje med målsättningen att under slutet av 2021 täcka 80 procent av Sveriges befolkning. 

Vidare har vi under kvartalet påbörjat satsningen på att bygga ett rikstäckande IoT-nät 
(LoRaWAN) i Storbritannien. 

 
Netmore Open Access 5G Network 
 
Arbetet med att etablera Netmores öppna 5G-infrastruktur i fastigheter runt om i Norden har 
under kvartalet fortlöpt enligt plan. Projekteringen sker inom ramarna för de olika 
samarbetsavtal som företaget tidigare tecknat med fastighetsägare och fastighetsutvecklare.  
 
Vidare har slutleverans av 5G-lösning till University of Limerick genomförts under kvartalet 
met gott resultat.  
 

Netmore M2M  
Antalet SIM-kort var 37 038 per sista september, vilket innebär en ökning med cirka 14 
procent under det tredje kvartalet. Netmores M2M-abonnemang, som är specialanpassade 
för IoT-enheter, levererar nu uppkoppling till över 280 kunder i 26 länder.  
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Netmore Polar  
Partnerskapet med infrastrukturinvesteraren tillika delägaren Polar Structure sker i det 
gemensamt ägda nätbolaget Netmore Polar AB. Verksamheten i detta bolag skapar 
förbättrade etablerings- och kommersialiseringsförutsättningar för Netmores huvudsakliga 
affärsområden Netmore Property Network, Netmore Open Access 5G Network och Netmore 
IoT Network.  

Ett exempel som på ett bra sätt illustrerar samarbetet är att vi inom affärsområdet IoT 
Networks bygger Sveriges första nationella IoT-nät baserat på LoRaWAN-teknologi, med 
vilket ambitionen är att täcka 80 procent av Sveriges befolkning vid slutet av 2021.  

Netmore Polar nätbolaget innehåller även en lönsam mastverksamhet som förvärvades 
under första kvartalet 2021.  

De totala infrastrukturtillgångarna i Netmore Polar-koncernen, innehållande i huvudsak ett 
IoT-nät och kommunikationsmaster, hade per sista september ett bokfört värde om närmare 
40 MSEK.  
 
 
Medarbetare 
 
Koncernen hade vid periodens utgång 32 (29) medarbetare. 
 
Händelser efter periodens utgång 

• Ett strukturerat säljarbete har medfört att två betydande kundavtal tecknats efter 
kvartalets utgång (Capman & Diös Fastigheter). Mer om dessa finns att läsa i vd-
ordet tillhörande denna rapport. 

 
• Med stöd av teckningsoptioner som givits ut inom incitamentsprogram 2019/2021 har 

889 000 B-aktier tecknats av anställda inom Netmore koncernen. 

 
Framtidsutsikter  
 
Fastighetsdigitaliseringen accelererar i takt med att antalet värdeskapande IoT-tillämpningar 
ökar, 5G-teknologin håller på att etableras globalt, och både kommuner, företag och hela 
städer ser nyttan i den resurseffektivisering som kan uppnås med IoT som verktyg. Samtidigt 
växer intresset för operatörsneutral nätverksinfrastruktur (Netutral Host Networks), ett 
område inom vilket Netmore är pionjärer. 
 
Dessa förutsättningar skapar en marknad med ett tydligt behov av en dedikerad aktör vars 
affärsmodell, produkter och lösningar utgör grunden för den digitaliseringsinfrastruktur som 
behövs för att frigöra kraften i de många tillämpningar som marknaden tillhandahåller.  
 
Detta är en roll som Netmore tack vare en förstärkt ägarstruktur, starka 
investeringssamarbeten och ett antal nya kundavtal har alla möjligheter att ta. 
 



Netmore Group AB (publ) delårsrapport för juli - september 2021 

Netmore Group AB (publ), org. nr 556830-1351, www.netmoregroup.com 
 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen - 
kvartal 3 2021 
 
Intäkter och resultat 
 
Koncernens intäkter uppgick till 14,3 MSEK under det tredje kvartalet 2021 (14,3), fördelat 
på nettoomsättning 11,9 MSEK (9,9), övriga intäkter 1,2 MSEK (2) och aktiverade 
utvecklingskostnader 1,1 MSEK (2,4). 74 procent av nettoomsättningen under kvartalet 
består av återkommande intäkter. Sekventiellt ökade de återkommande intäkterna med 4 
procent under det tredje kvartalet jämfört med årets andra kvartal.   
 

                  Kv2-21   Kv3-21     Utveckling kvartalsvis (%)        
MRR (monthly recurring revenue, MSEK)          8,5*        8,8*          +4 %  

 
 
 
Samtliga områden visar på tillväxt av återkommande intäkter vid jämförelse mellan kvartalen 
2021.  
 

 
              
Bruttoresultatet uppgick till 6,1 MSEK under kvartalet (6,5). 
 
Rörelsekostnaderna uppgick till 28,0 MSEK under kvartalet (27,8). 
Rörelsekostnaderna under kvartalet ligger i nivå med motsvarande kvartal föregående år.  
 
Sekventiellt har rörelsekostnaderna minskat med ca -1 MSEK under tredje kvartalet jämfört 
med årets andra kvartal vilket i huvudsak beror på lägre konsultkostnader 
 
Rörelseresultatet uppgick till -13,7 MSEK under kvartalet (-13,5). 
 
EBITDA uppgick till -9,7 MSEK under kvartalet (-9,3). 
 
 
Netmore IoT Networks  Kv1 - 2021 Kv2 - 2021 Kv3 - 2021  Förändring 
Antal provisionerade sensorer 15 869 19 087 24 863 30% 
Order backlog (avtal/ramavtal) 70 000 70 000 105 000 50% 

       

* Summa av 3 månaders MRR 

Nettoomsättning Kv1 - 21 Kv2 - 21 Utv kv % Kv3 - 21 Utv kv % 2021 totalt
IoT Network Services 935 655 - 1 237 - 2 827
varav MRR* 356 499 40% 657 32% -

Property Network Services 5 734 6 732 - 6 589 - 19 055
varav MRR* 5 611 6 586 17% 6 589 0% -

Open Access 5G Network Services 2 173 4 116 - 3 388 - 9 678
varvav MRR* 242 958 297% 1 064 11% -

Övrig Omsättning 453 634 - 722 - 1 809
varav MRR* 453 470 4% 525 12% -

Total Nettoomsättning 9 295 12 137 - 11 937 - 33 369
varav MRR* 6 661 8 512 28% 8 835 4% -
% MRR 72% 70% 74% -
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Netmore Property Networks Kv 1 2021 Kv 2 2021 Kv3 - 2021  Förändring 
Antal anslutna fastigheter  40 40 40 - 
Order backlog (avtal/ramavtal) 720 720 720 - 

 
 

Netmore Property Network 
Under det tredje kvartalet uppgick totala intäkter till 6,6 MSEK. Samtliga intäkter var av 
återkommande karaktär 

Netmore IoT Network  
Återkommande intäkter under kvartalet uppgick till cirka 0,7 MSEK, en ökning med 0,2 
MSEK jämfört med andra kvartalet 2021. Totala intäkter uppgick till ca 1,2 MSEK under 
kvartalet.  
 
Netmore Open Access 5G Network  
Återkommande intäkter under kvartalet uppgick totalt till cirka 1,1 MSEK, en ökning med 0,1 
MSEK jämfört med föregående kvartal 2021. Totala intäkter uppgick till ca 3,4 MSEK under 
kvartalet, varav systemleverans till svensk fastighetskund uppgick till ca 2 MSEK 
 
Övrig nettoomsättning 
Intäkterna, samtliga av återkommande karaktär, uppgick under kvartalet till cirka 0,5 MSEK. 
 
Övriga intäkter och aktiverade utvecklingskostnader 
Aktiverade utvecklingskostnader under tredje kvartalet uppgick till cirka 1,1 MSEK (2,4). 
Övriga intäkter uppgick till ca 1,2 MSEK under kvartalet (2,0) och avsåg i huvudsak 
projektintäkter (bidrag) från Vinnova 
 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Per sista september 2021 uppgick totala tillgängliga likvida medel till cirka 101,8 MSEK 
(15,7), fördelat på 96,8 MSEK i likvida medel och tillgängligt genom befintlig 
checkräkningskredit på 5 MSEK.  
 
Under september genomförde Netmore en riktad emission, vilket totalt tillförde 70 MSEK före 
emissionskostnader. 
 
Kassaflödet från verksamheten var -10,3 MSEK (-10,7) under kvartalet 
 
Soliditeten vid periodens utgång uppgick vid periodens slut till 68 procent (64).  
 
 
Moderbolaget 
Under tredje kvartalet uppgick moderbolagets intäkter till 0,0 MSEK (2,8). 
Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 MSEK (-3,0).  
 
 
Riktad nyemission 
Styrelsen i Netmore beslutade den 28 september, med stöd av bemyndigande från 
årsstämman den 1 juni 2021, om en riktad nyemission av 36 842 104 B-aktier. 
Teckningskursen uppgick till 1,90 SEK per B-aktie. Genom den riktade nyemissionen 
tillfördes Netmore 70 MSEK före emissionskostnader. 
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Resultaträkning i sammandrag, koncernen
2021 2020 2021 2020 2020

kkr Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår

Nettoomsättning 11 937 9 887 33 369 23 711 32 092
Övriga intäkter 1 238 2 000 1 319 2 954 5 387
Aktiverade utvecklingskostnader 1 107 2 425 4 495 6 566 9 608
Totala intäkter 14 282 14 312 39 183 33 231 47 087

Kostnad för såld vara -8 214 -7 801 -21 855 -17 869 -25 245
Övriga externa kostnader -7 676 -8 459 -29 510 -22 744 -34 974
Personalkostnader -8 094 -7 388 -25 890 -20 274 -29 178
Avskrivningar -4 004 -4 144 -11 919 -10 427 -14 747
Rörelseresultat -13 706 -13 480 -49 991 -38 083 -57 057
EBITDA -9 702 -9 336 -38 072 -27 656 -42 310

Finansiella intäkter 4 12 5 31 19
Finansiella kostnader -779 -558 -4 242 -2 161 -3 695
Resultat från andelar i intressebolag -1 033 0 -2 237 0 0
Resultat före skatt -15 514 -14 026 -56 465 -40 213 -60 733
Skatt på periodens resultat -119 180 -244 538 718
Periodens resultat -15 633 -13 846 -56 709 -39 675 -60 015

Nyckeltal
2021 2020 2021 2020 2020
Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår

EBITDA-marginal, % -68% -92% -97% -97% -90%
Soliditet, % 68% 64% 68% 64% 30%
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,06 -0,08 -0,27 -0,14 -0,38
Resultat per aktie efter full utspädning, kr -0,05 -0,08 -0,20 -0,14 -0,32
Genomsnittligt antal aktier, tusental 249 664 150 282 208 831 135 141 158 096
Antal aktier vid periodens slut, tusentals 286 506 181 259 286 506 181 259 183 826
Antal aktier vid full utspädning, tusentals 287 506 182 259 287 506 182 259 184 826
Antal anställda vid periodens utgång 32 29 32 29 33
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Koncernens balansräkning i sammandrag
2021 2020 2020

kkr 30-sep 30-sep 31-dec
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 49 904 51 245 50 697
Materiella anläggningstillgångar 7 011 5 480 5 103
Finansiella anläggningstillgångar 790 40 90
Varulager 2 947 1 660 2 472
Kundfordringar 7 410 6 113 4 876
Övriga kortfristiga fordringar 3 998 9 117 7 362
Kassa och bank 96 761 10 736 25 016
SUMMA TILLGÅNGAR 168 821 84 391 95 616

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 115 020 44 958 28 406
Minoritetsintressen 77 71 71
Avsättningar 819 755 559
Långfristiga skulder 24 772 15 759 41 315
Leverantörsskulder 9 822 14 292 13 179
Övriga kortfristiga skulder 18 311 8 556 12 086
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 168 821 84 391 95 616

Koncernens kassaflöde i sammandrag
2021 2020 2021 2020 2020

kkr Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -11 554 -7 721 -41 419 -26 666 -45 923
Förändringar i rörelsekapital 1 271 -3 016 5 231 -4 623 3 552
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 283 -10 737 -36 188 -31 289 -42 371

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 836 -2 758 -15 548 -30 336 -34 150

Nyemission 69 998 0 145 927 45 933 46 232
Lån 0 0 24 000 0 30 000
Minskning finansiella skulder 0 -238 -43 179 -715 -1 453
Amortering -238 0 -715 0 0
Emissionskostnader -965 -951 -2 487 -951 -1 260
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 68 795 -1 189 123 546 44 267 73 519

Periodens kassaflöde 55 676 -14 684 71 810 -17 358 -3 002

Likvida medel vid periodens början 41 085 25 367 25 016 28 055 28 055
Kursdifferenser i likvida medel 0 53 -65 39 -37
Likvida medel vid periodens slut 96 761 10 736 96 761 10 736 25 016
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Förändringar i koncernens eget kapital 
2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01

kkr 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
Ingående balans 28 406 39 832 39 832
Nyemission 143 440 44 982 44 972
Omräkningsdifferens -117 -181 -91
Konvertibelt förlagslån 0 0 3 708
Resultat -56 709 -39 675 -60 015
Summa eget kapital 115 020 44 958 28 406

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
2021 2020 2021 2020 2020

kkr Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår

Nettoomsättning 0 1 566 180 1 635 2 424
Övriga intäkter 0 1 217 73 2 035 2 791
Aktiverade utvecklingskostnader 0 0 0 0 0
Totala intäkter 0 2 783 253 3 670 5 215

Kostnad för såld vara 0 -317 -89 -798 -878
Övriga externa kostnader -2 996 -2 900 -9 555 -8 475 -12 368
Personalkostnader -2 353 -1 990 -8 354 -6 239 -8 814
Avskrivningar -9 -9 -26 -26 -35
Rörelseresultat -5 358 -2 433 -17 771 -11 868 -16 880
EBITDA -5 349 -2 424 -17 745 -11 842 -16 845

Finansiella poster -537 -544 -4 169 -2 052 -4 240
Resultat från andelar i intressebolag -209 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 -32 659
Resultat före skatt -6 104 -2 977 -21 940 -13 920 -53 779
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0
Periodens resultat -6 104 -2 977 -21 940 -13 920 -53 779
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Övrigt 
 
Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid 
upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2012:1 (K3) vilket påverkar jämförelsetal 
rörande uppskjuten skatt, avskrivningar samt eget kapital. Utförligare information redovisas i 
årsredovisningen för 2020, som finns att ladda ned på bolagets hemsida.  
 
Operativa och finansiella risker 
Bolagets operativa- och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i bolagets 
årsredovisningar. På bolagets hemsida finns därtill material från tidigare emissioner i form av 
exempelvis emissionsprospekt.  
 
 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
2021 2020 2020

kkr 30-sep 30-sep 31-dec
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 56 100 82
Finansiella anläggningstillgångar 47 926 39 800 39 849
Kundfordringar 368 530 528
Övriga kortfristiga fordringar 53 145 36 645 26 916
Kassa och bank 91 610 22 253 20 628
SUMMA TILLGÅNGAR 193 105 99 328 88 003

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 161 948 80 533 40 446
Långfristiga skulder 24 397 14 544 40 940
Leveranstörsskulder 1 384 2 026 1 419
Övriga kortfristiga skulder 5 376 2 225 5 198
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 193 105 99 328 88 003
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

 
 

Stockholm 2021-11-09 
 
 
 
 

Ove Anebygd   Rolf Norberg 
Verkställande direktör    Styrelseordförande 

 
 

Petra Scharin   Roberto Rutili 
Ledamot    Ledamot 

 
 

Fredrik Berglund   Sara Röste 
Ledamot    Ledamot 

 
 
 

Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer 
 
 
 
 
Kommande rapporter 2022 
Bokslutskommuniké januari-december  17 februari 
Delårsrapport januari-mars  12 maj 
Årsstämma    12 maj 
Halvårsrapport april-juni   11 augusti 
Delårsrapport jul-september  10 november 
  

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets 
hemsida under https://netmoregroup.com/investors/ 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com 


