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Vi digitaliserar  
fastighetsbranschen

Våra plattformar

• Heltäckande plattform för
fastighetsförvaltning

• Digitaliserar och automati  -
serar processer och
arbetssätt

• Öppna API:er för integration

• Modern plattform
• Webbaserad (100% SaaS)
• Byggd på best practice från

branschen

• Heltäckande plattform för
energiuppföljning

• Automatiserad insamling av
data

• Rollbaserad visualisering av
data för insikter

Momentum Fastighet Gemensamma fördelar Momentum Energi

+180 kunder
10 000 användare

+90 anställda
på tre orter

100% SaaS
abonnemangstjänster

100 miljoner
kvm förvaltad yta

20 miljarder
kronor aviseras varje år

120 miljoner
mätvärden per år

Momentum Soft ware är ett 
svenskt prop tech bolag med 
Sveriges ledande fastighets-
ägare som kunder. Våra system 
hjälper fastig  hets ägare att 
digitalisera sin verksamhet och 
skapa en bättre upplevelse för 
hyresgästerna.
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Året i korthet

17,0 mkr  

i ökning av avtalade 
årliga abonnemangs -
intäkter (CARR)

Nyckeltal 2021
2021 2020

Nettoomsättning (mkr) 96,3 81,3

Nettoomsättningstillväxt 18% 0%

Abonnemangsintäkter (mkr) 59,3 50,9

Tjänsteintäkter (mkr) 36,6 29,5

Justerad EBITDA (mkr) 31,8 27,1

Justerad EBITDA-marginal 33% 33%

Justerad EBITA (mkr) 26,4 22,2

Justerad EBITA-marginal 27% 27%

Periodens resultat (mkr) 10,6 12,1

Resultat per aktie (kr) 0,69 0,81

CARR (mkr) 78,8 61,8

CARR-tillväxt 28% 13%

Intäktsfördelning 2021

Tjänsteintäkter 
38 %

Abonnemangs - 
intäkter 62 %
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ÅRET I KORTHET
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VD:S KOMMENTAR

importer är några exempel på förbättringar som  
genomförts. Som en direkt effekt av dessa  
åtgärder har vi noterat en stigande CARR-tillväxt 
för Energiplattformen under framför allt andra 
halvåret 2021. 

Ett gemensamt tema för alla våra produkter är 
att vi vill förenkla för våra kunder. Att automati-
sera importer av energidata som nämns ovan är 
ett exempel. Ett annat är den lösning för digital 
signering som släpptes sent 2021. 

Kunder 
Allt fler fastighetsbolag upptäcker våra moderna 
och lättanvända produkter och under 2021 valde 
sammanlagt 16 nya kunder Momentum. Utöver 
våra produkter är våra befintliga kunder nyckeln 
till denna framgång. Word of mouth-effekten är 
stark inom fastighetsvärlden och vi vet att bolag 
som står inför att genomföra en förändring hör 
sig för med kollegor i branschen. Nöjda kunder 
blir därför en nyckel till tillväxt och vi kommer 
att fördjupa arbetet med att ytterligare höja 
kundnöjdheten under 2022. 

Noteringen
Den 8 december 2021 noterades Momentum 
Software Group AB på Nasdaq First North Growth  
Market. Vi är glada över det stora intresse vi 
mött såväl under som efter noteringsprocessen. 
Jag vill hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna 
att följa med på en resa med höga ambitioner.
Jag ser fram emot många spännande år tillsam-
mans med våra medarbetare, kunder och ägare!

Richard Durlow, VD

Tillväxt och resultat
Momentums CARR, eller avtalade årliga 
abonnemangsintäkter, uppgick 31 december 
2021 till 78,8 mkr jämfört med 61,8 mkr ett år 
tidigare. Det motsvarar en tillväxt på 28 procent 
och är ett resultat av flera års hårt arbete med 
målet att revolutionera branschen genom att 
utveckla en helt ny generation SaaS-produkter.  
I absoluta tal uppgick nettotillväxten i CARR  
under 2021 till 17,0 mkr jämfört med 7,3 mkr 2020. 

Justerad EBITDA 2021 uppgick till 31,8 mkr 
motsvarande en marginal på 33 procent. Den 
justerade EBITDA-marginalen landade på samma 
nivå som 2020 trots ett antal negativa faktorer 
relaterade till omställningen av vår affärsmodell 
från licens- till abonnemangsbaserad försäljning.  
I takt med att vår omställning slutförs finns 
förutsättningar för marginal förstärkningar och 
att därmed nå vårt mål om en EBITDA-marginal 
på över 45 procent på medel lång sikt. Ett  
exempel på en sådan marginal förstärkande  
åtgärd är att vi imple menterar och därmed 
påbörjar fakturering av de 15,7 mkr i avtalade 
abonnemangsintäkter som ännu inte startats.

Produkter
2021 var en viktig milstolpe för produktutveck-
lingen inom vårt största affärsområde Fastighet. 
I september lanserade vi den nya uthyrnings-
funktionaliteten som nu finns integrerad direkt i 
vårt fastighetssystem. Det innebär att vi nu som 
enda leverantör i vårt segment kan erbjuda en 
helt webbaserad SaaS-plattform för fastighets-
bolagets viktigaste processer. 

Även för vår Energiplattform togs viktiga steg 
under 2021. En större gränssnittsförändring, ny 
avläsningsapp och utökad automatisering av 

VD:s  
kommentar
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MOMENTUMS VERKSAMHET

förvaltad kvadratmeteryta (antalet användare är 
obegränsat). 

Med en molntjänst slipper kunden egna servrar 
med mjukvara som ska installeras. Momentum 
kontrollerar driftmiljön, vilket bidrar till kortare  
implementationstider, snabbare och mer frekventa 
uppdateringar samt enklare hantering av support. 
Momentums produkter är utvecklade för att 
passa SaaS-modellen men även bidra till enkel-
heten för kunden. Exempel på detta är genom 
löpande kostnadsfria uppdateringar, att guider 
och dokumentation är nåbara från gränssnittet 
samt plattformens tillgänglighet via webben. 

För att stötta sina kunder att komma i gång och 
använda produkterna på bästa sätt har Momentum 
en leveransavdelning. Den består av omkring  
45 produktspecialister och projektledare som är 
experter på bolagets produkter och förstår hur 
fastighetsbolag arbetar. 

Efter driftsättning lämnas kunden över till  
Momentums eftermarknadsavdelning där  
support- och CSM-team (Customer Success 
Management) finns vid kundens sida. 

Vision, mission och kärnvärden
Momentums vision är att vara den ledande SaaS- 
aktören för svenska fastighetsägare. Vår mission  
är att digitalisera och förenkla vardagen för 
svenska fastighetsägare och deras hyresgäster.

Kärnvärden
 • People first – Alla produkter Momentum  

utvecklar och levererar ska ha individen i 
fokus. bolaget vill vara en del i att göra det 
komplexa enkelt, för hyresgäster, användare 
och ägare.

 • Möjliggörare – Momentums produkter ska 
frigöra värden och flöden för kunden, inte 
stänga in data, fastna i processer eller  
begränsa möjligheter.

 • Ledare – Momentum vill utgöra en hållbar 
positiv påverkan på kundens verksamhet 
och hyresgästupplevelser i en komplex och 
föränderlig omvärld.

Erbjudande
Momentum utvecklar omfattande vertikala  
molntjänster för fastighetsbranschen. 

Momentum har idag två huvudprodukter:  
Momentum Fastighet och Momentum Energi. 
Gemensamt för dessa är att de bygger på modern  
webbaserad teknik med användarvänliga och 
tilltalande gränssnitt. Produkterna erbjuds enbart 
som molntjänster, vilket medför att användaren 
inte behöver någon installerad mjukvara utan 
endast en webbläsare. Till respektive produkt 
erbjuds ett antal tilläggsprodukter. 

Ekonomi &  
Administration

Kontrakts- 
signering & 

Uppsägning

Program & 
köhantering

Analys &  
rapportering

Inspektion, 
underhåll & 
reparation

Kundservice

Affärsmodell
I samband med lanseringen av den nya platt-
formen Momentum Fastighet under 2017 ställde 
Momentum om sin affärsmodell från licens-
baserad försäljning till abonnemangstjänst,  
Software as a Service (SaaS). 

Omställningen till abonnemangstjänster driver 
på sikt en bättre skalbarhet och lönsamhet genom 
att de återkommande intäkterna successivt växer 
snabbare än i den licensbaserade modellen.

För Momentum innebär abonnemangstjänster en 
förutsebarhet på intäktssidan, både när det  
kommer till nivån på faktiska abonnemangsintäkter 
samt i tillägg undertecknade avtal som ännu inte 
startats. Kostnaden för tjänsten beräknas utifrån 
kundens storlek baserat på antal objekt eller 

Momentums verksamhet
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Som navet i kundens IT-infrastruktur kopplas 
också Momentums produkter mot flertalet andra 
system. Några sådana exempel är ekonomisystem,  
IoT-sensorer och bokningstjänster. Även här 
ser Momentum goda möjligheter att expandera 
erbjudandet tillsammans med tredje part för att 
på så sätt skapa ett högre värde för Momentums 
kunder och deras hyresgäster. 

Nya kunder
Att öka antalet nya kunder utgör även fortsatt en 
central del i Momentums strategi eftersom en  
stor andel av Sveriges fastighetsägare alltjämt 
bedöms arbeta med omoderna On premise- 
lösningar. Tack vare att Momentum de senaste  
åren gjort betydande investeringar i både 
produkt och organisation ger nya intäkter hög 
skalbarhet, oavsett om de genereras från befint-
liga eller nya kunder.

Förvärv
Momentums tillväxtstrategi utgår i grunden från 
organisk tillväxt där produktinvesteringar succes - 
sivt får genomslag på marknaden. Momentum 
har dock identifierat möjligheter att addera 
selektiva förvärv. Det kan handla om produkter  
som kompletterar Momentums plattformar men 
även nya nischer eller vertikaler (det vill säga 
branschspecifik mjukvara som stödjer fastig - 
hets ägarens processer inom andra områden).  
Centralt är dock att eventuella förvärv ska stärka 
Momentums ställning som helhetsleverantör mot 
fastighetsägare och förvaltare. Tre huvudsakliga 
kriterier används vid identifiering av potentiella 
förvärvsobjekt:
 • Tilläggsprodukter: Nya produkter eller funk-

tioner som integreras i någon av de befintliga 
plattformarna Momentum Fastighet och  
Momentum Energi.

 • Nya vertikaler: Plattformar inom mjukvaru-
vertikaler riktade mot fastighetsägare som 
Momentum inte täcker per dagen för detta 
Prospekt.

 • Teknikförvärv: Ny teknik som kan inkorporeras 
i befintliga plattformar och tilläggsprodukter. 
 
 
 
 
 

Marknad
Fastighetsmarknaden i Sverige har länge  
kännetecknats av en hög efterfrågan och låga 
vakansgrader. I takt med den utvecklingen har 
fastighetsbolagen skiftat fokus mot kostnads-
effektivisering och värdet av digitalisering och 
automatisering av tids- och personalkrävande 
processer. 

Momentum har över 20 års erfarenhet från  
branschen och adresserar idag den svenska 
marknaden inom fastighetsförvaltning och  
energiuppföljning. Fastighetssystem är centrala  
i fastighetsbolagens verksamhet och hanterar  
stora mängder data som till exempel fastighets-
struktur, kundregister och avtalsinformation. 
Detta medför att systemet inte bara är verk - 
sam hetskritiskt utan i de flesta fall också navet 
vid integrationer mot andra system och  
leveran törer. 

Strategi
Fastighetssektorn har under lång tid legat efter  
i digitaliseringen jämfört med många andra  
branscher. De senaste åren har dock frågan  
hamnat alltmer i fokus och många bolag har 
påbörjat arbetet med att investera i mer moderna  
lösningar. För Momentum, vars strategi är att 
utveckla och investera i framtidssäkra SaaS-
platt formar, har utvecklingen varit positiv. 
Marknadsprognoser talar också för en fortsatt 
investeringsvilja i molntjänster inom fastighets-
branschen. 

Momentums position som central mjukvaru-
leverantör till fastighetsbolag skapar tre  
huvudsakliga vägar att tillvarata branschens  
tillväxtmöjligheter: Produktexpansion, nya 
kunder och förvärv.

Produktexpansion
Momentums investering i en helt ny grundplatt-
form, Momentum Fastighet, har skapat möjlighet 
till större tillväxt genom att kundens olika system 
flyttas från den äldre lösningen, ofta installerad 
på kundens server, till Momentums moderna 
webbaserade SaaS-plattform. 

I samband med skiftet från On-premise till SaaS 
uppstår möjligheter till ytterligare produktexpan-
sion genom skapandet av nya tilläggsprodukter. 
Några exempel på sådana, redan tillgängliga, 
produkter är BI (Business Intelligence), Mina 
sidor och Uthyrning samt CRM (Customer  
Relationship Management). Momentum avser att 
fortsätta utvecklingen av produktportföljen. 

MOMENTUMS VERKSAMHET



MOMENTUMS VERKSAMHET

kraftfull processmotor där de olika uthyrnings - 
processerna hanteras. Fastighet Uthyrning  
lanserades i september 2021 och är uppföljaren 
till Momentums Marknadssystem.

Fastighet Mina Sidor
Fastighet Mina Sidor lanserades i augusti 2020. 
Fokus har från början varit att skapa en  
modernare och enklare upplevelse för hyres-
gäster och sökande. Gränssnittet är framtaget 
för att fungera i både mobil- och desktopläge. 
De funktioner som erbjuds hyresgästen är 
exempelvis digital avtalssignering, felanmälan, 
översikt av hyresavier och annan information  
om boendet. Fastighet Mina Sidor är byggt på 
modern webbteknik och bidrar med enkla  
konfigurationsinställningar vilket låter fastighets-
ägarens medarbetare själva konfigurera gräns-
snittets utseende direkt från fastighetssystemet.
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Momentums plattformar

 • Riktad kommunikation

 • Köhantering

 • Digital signering

Uthyrning

 • Logga in genom Bank-ID

 • Hantera bokningar och  
arkivera viktiga dokument

 • Användarvänlig upplevelse

Mina sidor

Momentum Fastighet

Ett fastighetssystem hanterar stora mängder 
data som är affärskritisk för fastighetsbolag, 
exempelvis fastighetsstruktur, kundregister 
och avtalsinformation. Detta medför också att 
systemet är centralt vid integrationer mot andra 
system och leverantörer.

Momentum Fastighet är ett webbaserat fastighets - 
system med modern teknik och användarvänliga 
gränssnitt. Produkten lanserades år 2017 som en 
ersättare till det äldre systemet Momentum PM4. 
Momentum Fastighet fokuserar på att minimera 
behovet av externa konsulter efter implementa-
tion. Systemet är utvecklat baserat på best 
practice och erbjuder kunderna stora möjligheter 
till egen konfiguration och anpassning efter den 
egna verksamheten.

Fastighetsbolags verksamhet kretsar kring tre 
centrala delar:
 • Objekt – Ett uthyrningsbart objekt (till exempel 

en lägenhet, lokal eller parkeringsplats)
 • Kund – En person eller ett företag som önskar 

hyra ett objekt
 • Avtal – Avtalet som knyter en kund till ett objekt

Utifrån dessa tre delar kan exempelvis avier 
skapas och inbetalningar hanteras. Momentum  
Fastighet stödjer idag hela processen från 
uthyrning, annonspublicering, köhantering och 
digital signering vidare till felanmälan, underhåll, 
besiktningar och uppföljning. De flesta proces-
serna kan automatiseras vilket bidrar till en både 
effektivare och säkrare hantering för kunden. 
Momentums fastighetskunder har ofta andra  
system i sin verksamhet som är beroende av 
data från fastighetssystemet. Momentum har 
därför medvetet satsat på öppenhet genom att 
erbjuda öppna och dokumenterade API: er för 
att förenkla integrationen av andra system.

Fastighet Uthyrning
Fastighet Uthyrning möjliggör för fastighetsbolag  
att på ett enkelt och automatiserat sätt hyra 
ut sina objekt. Uthyrningen är helt integrerad i 
fastighetssystemet vilket innebär att användaren 
arbetar i samma gränssnitt under hela proces-
sen. Även användarupplevelsen för den sökande 
baseras på modern design, funktionalitet och ett 
mobilanpassat gränssnitt. I bakgrunden finns en 



MOMENTUMS VERKSAMHET

Fastighet Digital signering och verifiering
Fastighet Digital signering och verifiering är en 
tilläggstjänst som förenklar hanteringen av alla 
typer av digitala signaturer. Tjänsten lanserades i 
oktober 2021 och tillåter exempelvis hyresgäster 
och sökande att enkelt signera dokument via 
Mobilt BankID eller via länk. Den nya tjänsten 
ersätter en äldre motsvarighet med mer  
begränsad funktionalitet.

Fastighet CRM
Modern fastighetsförvaltning tar sin utgångs-
punkt i hyresgästupplevelsen. Med Momentum 
CRM kan hyresgäster kontakta hyresvärden  
direkt via Mina Sidor. Det kan gälla en felanmälan, 
frågor eller synpunkter. 

När ett ärende besvaras får hyresgästen en notis 
i mobilen och kan direkt läsa och ställa ytterligare 
frågor vid behov. Hela konversationen sparas så 
att både hyresgästen och hyresvärden har samma  
helhetsbild.

Fastighet API
Momentum Fastighet API är ett öppet doku-
menterat programmeringsgränssnitt (API) som 
möjliggör integrationer mot andra system.  
API:et utökas löpande och all dokumentation 
finns tillgänglig på Momentums webb.

 
Fastighet BI
Fastighetssystemet innehåller stora mängder 
data. För att analysera och visualisera denna 
data erbjuder Momentum Fastighet BI (Business 
Intelligence). Tjänsten medför att kunden enkelt 
kan skapa sig en överblick över verksamhetens 
utveckling. Visuella element visar till exempel 
vakansgrader, åldersfördelning på sökande, kost-
nader för planerat underhåll och åtgärdstider för  
felanmälan. Verktyget tillåter användaren att uti - 
 från en graf klicka sig ner i olika lager för att få mer  
detaljer. Användaren kan även skapa egna rappor - 
 ter för underlag exempelvis till en lednings grupp.

ÅRSREDOVISNING 2021 MOMENTUM SOFTWARE GROUP AB (PUBL) 9

 • Djupdykning i data

 • Personaliserade rapporter

 • Automatiserade rapporter

Business Intelligence

Hyr ut
Stöd för hela uthyrnings-

cykeln från marknadsföring, 
köhantering, kontakt med 
sökande, digital avtals-

signering till uppsägning  
och besiktning. 

Utveckla
Öka kundnöjdheten och  

fastigheternas värde genom 
inbyggd BI, benchmarking,  
visualisering, öppna API:er 
och dynamisk rapportering.  

Förvalta
Förvalta fastigheter och  

hantera all administration 
med faktu rering, betalningar, 

bokföring, kundservice,  
underhåll och kommunikation 

med hyresgäster.
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Bearbetning
All bearbetning av insamlade värden sker auto-
matiskt i systemet. Insamlad data omvandlas 
därigenom automatiskt till värdefull information 
som möjliggör analyser och skapar beslutsunder-
lag. Klimatkorrigering via SMHI, möjlighet att 
se köpt kontra använd energi samt fastighetens 
kostnads- samt miljöförbättring mätt i koldioxid 
är bara några av de användningsområden som 
automatiskt täcks av systemet.

Analys
Statistik visas i dashboards som kan ställas in 
och anpassas för det behov och den roll respek-
tive medarbetare har. På så vis blir det lätt att 
följa trender och avvikelser både på övergripande 
nivå och i djupgående detalj. Det gör att med-
arbetare på alla nivåer i företaget kan nyttja  
plattformen för att ta fram relevanta besluts- 
och åtgärdsunderlag.

Tjänster
Under 2020 och 2021 har Momentum utvecklat 
erbjudandet inom Energi till att utöver platt-
formen även omfatta ett flertal tjänstepaket. 
Kunder har på så vis möjlighet att få kontinuerligt 
stöd inom processer som mätvärdeskontroll,  
rimlighetsanalys, nyttjandegrad per användare 
och konkreta åtgärdsförslag. Tjänsterna inom 
Energi är utformade för att skapa mervärde 
för befintliga kunder men är även relevant för 
fastighetsutvecklare och fastighetsskötare vilket 
utökar den adresserbara marknaden.

MOMENTUMS VERKSAMHET

Momentum Energi

Momentum Energi är en webbaserad plattform 
för energi-, kostnads- och miljöuppföljning.  
Systemet hanterar både insamling, beräkning 
och analys av mätdata. I huvudsak följs media 
som el, fjärrvärme och vatten upp men det finns 
även möjlighet att följa upp valfria mätvärden som 
exempelvis temperaturer, transporter eller avfall.

Momentum Energi är byggt med modern teknik 
och attraktivt gränssnitt. De vyer och grafer som 
visas kan anpassas efter olika rollers behov. Dessa 
inställningar kan göras direkt i systemet i ett 
grafiskt gränssnitt utan krav på hjälp från externa 
konsulter.

Insamling
Grunden till alla beslutsstöd, rapporter och 
ana lyser i Momentum Energi är mätvärden. 
Systemet importerar automatiskt mätvärden 
via moderna, API-baserade webbtjänster, men 
har även stöd för manuell inläsning. Den till-
hörande avläsningsappen gör det möjligt att 
kvalitetssäkra insamlingen och spara både tid och 
kostnader. Momentum har utvecklat en modell för 
automatisk insamling som möjliggör kostnads-
besparingar för kunder till ett avtalat pris.

I Momentum Energi framgår alltid aktuell insam-
lingsstatus där eventuella fel som kräver åtgärd 
identifieras. Därtill har kunden möjlighet koppla 
larm som varnar för missade avläsningar eller 
avvikande förbrukning.

Samla in
Automatisk insamling av 

energidata från alla datakällor 
– energibolag, styrsystem och 

dina fastigheters mätare. 

Analysera
Visualisering av energistatistik  

för överblick och analys, rappor - 
tering och uppföljning. Redo att 
distribueras till rätt mottagare. 

Bearbeta
Automatisk bearbetning, 

strukturering, fördelning och 
normalårskorrigering av  

energidata. Klart för analys!

ÅRSREDOVISNING 2021 MOMENTUM SOFTWARE GROUP AB (PUBL) 11
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Falun, vilket ökar närheten till kunderna och för-
bättrar Momentums möjligheter att genomföra 
hållbara rekryteringar. 

Sedan utbrottet av Covid-19 har Momentum 
också gått över till helt digitala leveranser av 
sina system. Redan före pandemin samarbetade 
Momentum till största delen via digitala platt-
formar. Detta har förstärkts och utvecklats 
ytterligare.

Liten direkt miljöpåverkan men stora 
möjligheter via Momentums produkter
Eftersom Momentums arbetssätt och produkter 
är huvudsakligen digitala medför det en liten 
direkt påverkan på miljön. Däremot kan  
Momentums produkter bidra till stor påverkan  
genom att de skapar möjligheter för fastighets-
ägare att få kontroll över sin energianvändning 
och vidta åtgärder för att minska denna. Genom  
att automatisera och digitalisera manuella 
arbetssätt kan fastighetsbolagen minska sitt 
klimatavtryck genom färre resor, transporter och 
annat som bidrar till koldioxidutsläpp. 

Även om Momentums direkta miljöpåverkan är 
liten finns det områden där Momentum kan vara 
med och bidra till minskad energianvändning. 
Några exempel är de stordriftsfördelar som moln-
tjänster innebär då många kunders IT-miljöer  
delar på gemensamma resurser. Momentum 
optimerar också datamiljön löpande, exempelvis 
genom att sätta alla testmiljöer i viloläge då de 
inte används, för att sänka energiåtgången. 

Momentums medarbetare har historiskt genom-
fört många resor och besökt kunders kontor. 
Detta har minskat kraftigt, inte minst i och med 
pandemin, och både kundmöten och implemen-
teringar utförs numera till största delen digitalt. 
För de som behöver resa har Momentum en 
resepolicy som förordar att alltid välja det mest 
miljövänliga färdsättet samt en tjänstebilspolicy 
som förordar el- eller hybridbilar.

Planer framåt
Momentum vill ge hållbarhetsarbetet mer  
utrymme under kommande år. För att öka  
tempot avser Momentum under år 2022 etablera 
en hållbarhetsgrupp bestående av medarbetare 
från olika delar av organisationen. Momentum 
utvärderar bland annat att öka engagemanget  
i social hållbarhet i fastighetsägares boende-
miljöer, inte minst i utsatta områden, exempelvis 
genom att aktivt stötta läxhjälp, möjligheten till 
teknisk utbildning och trygghet i närområdet. 

Organisation
En av Momentums främsta styrkor är medarbe-
tarna. De är nyckeln till goda kundrelationer, 
starka produkter samt förmågan att anpassa sig 
till nya förutsättningar. Samspelet mellan kultur, 
organisation och affärsdriv är en av de stora 
framgångsfaktorerna till Momentums tillväxt. 
Momentums organisation är indelad i tre huvud-
sakliga funktionsområden: Utveckling, leverans 
och support. Därutöver finns en gemensam 
marknadsavdelning, försäljningsavdelning, 
ekonomiavdelning samt stödfunktioner i form  
av IT och drift samt HR/administration.

Momentum har en företagskultur baserad på 
initiativtagande, hjälpsamhet och kvalitetsfokus, 
vilket genomsyrar hela organisationen. Att ta 
initiativ till ständig förbättring, att vara både 
kunder och kollegor behjälplig samt att alltid 
sträva efter att leverera högsta kvalitet är något 
varje medarbetare tidigt får lära sig. Baserat på 
personalundersökningar är företagskulturen  
uppskattad och lyfts ofta som en trivselfaktor 
hos medarbetarna.

Hållbarhetsarbete
Momentums hållbarhetsarbete strävar efter 
att i största möjliga mån bidra till ett hållbart 
samhälle ur alla aspekter. En hållbar samhälls-
utveckling innebär att gemensamma resurser för - 
valtas på ett sätt som är långsiktigt, effektivt och  
stabilt för kommande generationer. Momentum 
är en del i utvecklingen och till grund ligger 
Momentums hållbarhetspolicy som sätter rikt-
linjerna för verksamhetens sociala, ekologiska 
och ekonomiska hållbarhetsarbete.

Produkter som hjälper  
fastighetsbranschen minska  
sitt klimatavtryck
Momentums produkter ska hjälpa kunder att 
digitalisera och automatisera processer och 
arbetssätt så att de kan arbeta mer klimatsmart, 
minska resursanvändningen, mäta och följa upp 
sin klimatpåverkan och vidta åtgärder för att 
förbättra sin hållbarhet. Momentums kunder är 
fastighetsägare som bygger framtidens hållbara 
samhälle och Momentums mål är att bidra med 
produkter som hjälper dem uppnå det.

Digitala processer, verktyg  
och leveranser
Momentum har kunder på många platser i 
Sverige. Bolaget har därför valt att satsa på tre 
större kontorshubbar i Malmö, Stockholm och 

MOMENTUMS VERKSAMHET
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Paul Rönnberg
Född: 1968 

Befattning: Styrelsens  
ordförande (sedan 2016)

Nationalitet: Svensk. 

Utbildning: Master of Business 
Administration från Handels-
högskolan i Stockholm och 
ekonomi studier vid  
Stockholms universitet. 

Nuvarande uppdrag: 
Styrelseledamot i och  
Investment Manager för 
JZ Capital Partners AB. 
Styrelseordförande i Bas 
Invest AB, Bas Invest II AB, 
Bas Invest V DB AB, Parkman 
i Sverige AB och Vingcar 
Holding AB. Styrelseledamot 
i Bas Invest IV AB, Paul  
Rönnberg AB, Musnez AB 
och Nystart Finans AB. 
Styrelsesuppleant i Upgrade 
Living AB, Målhammar gård 
AB och RZ Advisory AB. 

Tidigare uppdrag/erfarenhet:  
Styrelseordförande i Bas 
Invest III AB, Dental Focus 
Holding AB, Plackers Scandi-
navia AB och Iver Holding 
Öst AB. Styrelseledamot i 
Autoropa Aktiebolag, Liding 
AB och Bas Invest V AB. 

Aktieinnehav i Bolaget:  

7 087 aktier. 1)

Oberoende i förhållande  
till Bolaget och koncern-
ledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till 
större aktieägare: Nej.

Robert D’Agostino 
Född: 1982 

Befattning: Styrelseledamot 
(sedan 2016)

Nationalitet: Svensk. 

Utbildning: Magisterexamen i 
finansiering från Stockholms 
universitet. 

Nuvarande uppdrag: Partner 
i Bas Invest AB. Styrelseleda-
mot i Bas Invest II AB, Bas 
Invest IV AB, Bas Invest V DB 
AB och Parkman i Sverige 
AB. Partner och styrelseleda-
mot i RZ Advisory AB. 
Styrelsesuppleant i Musnez 
AB. 

Tidigare uppdrag/erfarenhet:  
Partner för JZ Capital Partners 
AB. Styrelseledamot i Bas 
Invest III AB, Bas Invest V AB 
och Iver Holding Öst AB. 

Aktieinnehav i Bolaget:  
5 000 aktier. 1)

Oberoende i förhållande  
till Bolaget och koncern-
ledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till 
större aktieägare: Nej.

Petra Weslien 
Född: 1977

Befattning: Styrelseledamot 
(sedan 2021)

Nationalitet: Svensk. 

Utbildning: Juristexamen 
från Lunds universitet. 

Nuvarande uppdrag: Chief 
Human Relations Officer 
för Truecaller AB (publ). 
Styrelseledamot för Cinode 
AB och IMR – Institutet för 
människor i rörelse AB. 

Tidigare uppdrag/erfarenhet: 
Chief Human Relations Officer 
för iZettle AB. Styrelseleda-
mot för Kund-o AB. Senior 
Konsult för Novare Executive 
Search AB. 

Aktieinnehav i Bolaget: Äger 
inga aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande  
till Bolaget och koncern-
ledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till 
större aktieägare: Ja.

Bengt Östling
Född: 1953 

Befattning: Styrelseledamot 
(sedan 2016)

Nationalitet: Svensk. 

Utbildning: Studier inom 
företagsekonomi. 

Nuvarande uppdrag: 
Styrelseledamot i Workly AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: 
Marketing Director för IBM 
Svenska AB. Styrelseledamot 
för Smörklimpen AB. 

Aktieinnehav i Bolaget:  
1 109 250 aktier.2)

Oberoende i förhållande  
till Bolaget och koncern-
ledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till 
större aktieägare: Ja.

1) Paul och Robert är verksamma i Bas Invest IV, som äger  
7 871 199 aktier vilket motsvarar 47,3 procent av aktierna och 
rösterna i Bolaget.

2) Bengt Östling kontrollerar Smörklimpen AB, som äger  
6,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Styrelse

Momentums styrelse: Robert D'Agostino, Paul Rönnberg, Bengt Östling och Petra Weslien.
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Richard Durlow
Född: 1980

Befattning: VD

Anställd sedan: 2016

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Master of Science in Finance 
från Handelshögskolan i Stockholm och 
universitetsstudier vid EM Lyon Business 
School.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i 
Stanwich AB. Styrelsesuppleant i Teolina 
Invest AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: CEO för 
Unlimited Travel Group UTG AB (publ). 
Styrelseledamot i Escape Travel Group AS.

Aktieinnehav i Bolaget: 1 846 200 aktier.

Gustav Bouvin
Född: 1982 

Befattning: Affärsområdeschef Fastighet

Anställd sedan: 2009

Nationalitet: Svensk. 

Utbildning: Filosofie kandidatexamen 
inom ekonomi och informationsteknologi 
från Mälardalens högskola. 

Tidigare uppdrag/erfarenhet: System-
ansvarig Affärssystem för Karolinska 
institutet. 

Aktieinnehav i Bolaget: 97 691 aktier.

Malin Helleryd
Född: 1982 

Befattning: Ekonomichef

Anställd sedan: 2021

Nationalitet: Svensk. 

Utbildning: Magisterexamen inom före-
tagsekonomi från Stockholms universitet. 
Turismprogrammet med inriktning före-
tagsekonomi vid Högskolan i Kalmar. 

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Redovis-
ningschef för Myrorna. Ekonomichef för 
Unlimited Travel Group UTG AB (publ). 
Project Accountant för Manpower AB. 

Aktieinnehav i Bolaget: 491 aktier.

Märta Falck
Född: 1993 

Befattning: Affärsområdeschef Energi

Anställd sedan: 2021

Nationalitet: Svensk. 

Utbildning: Bachelor of Science in  
Economics and Production Techniques 
från Chalmers tekniska högskola. 

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Product 
owner och Nuclear Technology Advisor 
för Vattenfall AB. Operation Planning 
Assistent för Borealis AB. 

Aktieinnehav i Bolaget: 491 aktier.

Åsa Lundborg-Ling
Född: 1969

Befattning: Chef Marknad,  
Kommunikation & IR

Anställd sedan: 2019

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Studier inom data- och  
systemvetenskap vid Stockholms  
universitet, copywriting vid Berghs 
School of Communication och examen i 
marknadsföring vid IHM Business School.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: CMO 
Nordics för Litium AB (publ). Marketing 
Manager Nordics för Nocom AB. Commu-
nications Manager för Interxion AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 26 591 aktier.

Andreas Kahr
Född: 1974

Befattning: Säljchef

Anställd sedan: 2016

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Lärarexamen från Högskolan 
Dalarna. Studier inom projektledning vid 
Umeå universitet, ekonomi vid Karlstads 
universitet och skogsbruk vid Växjö 
universitet.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Manager 
National Sales Officer för Manpower AB. 
Managementkonsult för Ledningskompa-
niet i Sverige AB. Projektledare för ALMI 
Företagspartner AB och Nesthood AS.

Aktieinnehav i Bolaget: 56 591 aktier.

Koncernledning

Momentums koncernledning: Märta Falck, Andreas Kahr, Gustav Bouvin, Åsa Lundborg-Ling, Malin helleryd och Richard Durlow.
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fattande stöd för bland annat hyresadministration, 
teknisk förvaltning, uthyrning, hyresgästkommu-
nikation och business intelligence. Till skillnad 
från konkurrerande system på marknaden är 
Momentum Fastighet byggt på en modern, web-
baserad plattform med stor flexibilitet. Systemet 
levereras som en SaaS-tjänst där allt kunden 
behöver för att nyttja tjänsten är en webbläsare. 

Energiuppföljning
Momentum Energi är det ledande systemet 
för energi- och miljöuppföljning. Anpassade 
dashboards, visualisering och en avancerad 
beräkningsmotor ger kunden full kontroll över 
förbrukning, kostnader och hållbarhets-KPI: er.

Omvärld och framtidsutsikter
Digitalisering är en aktuell fråga för fastighets-
branschen där många aktörer ser ett behov av 
att modernisera sina verksamhetsstöd. För flera 
av dessa har Momentums plattformar redan blivit 
det självklara valet och ett stort antal ytterligare 
dialoger pågår beträffande förbättrat verksam-
hetsstöd, såväl med befintliga som nya kunder. 

Marknad
Momentums marknad består huvudsakligen av 
bostads- och lokalförvaltande fastighetsbolag. 
Geografiskt fokus är Sverige med viss närvaro  
i övriga Norden.

Utvecklingen på marknaden går mot moln-
baserade lösningar och Momentum har aktivt 
drivit övergången från en traditionell licensmodell 
till SaaS. Genom övergången till SaaS standardi-
seras processerna för support, förvaltning och 
produktutveckling. För kunden ingår kostnad för 
underhåll, utveckling, drift, uppgradering och 
support i det löpande avtalet.

Hållbarhet
Momentum upprättar, i enlighet med ÅRL 6 kap 
11§, ingen hållbarhetsrapport. Som del av den 
publicerade årsredovisningen redovisas, avskilt 
från förvaltningsberättelsen, dock det hållbarhets-
arbete Momentum bedriver (se sidan 12).

Koncernstruktur
Momentum Software Group AB (publ), med säte 
i Stockholm, är moderbolag i en koncern med 
ett helägt dotterbolag; Momentum Software AB, 
org. nr 556474–2103. 

Momentum Software Group AB (publ) är noterat 
på Nasdaq First North Growth Market. 

Moderbolagets verksamhet består av koncern-
gemensam förvaltning, affärsverksamheten  
bedrivs i dotterbolaget Momentum Software AB.

Koncernen där Momentum Software Group AB 
(publ) är moderbolag kallas i fortsättningen för 
Momentum. 

Om Momentum
Momentum är ett svenskt mjukvarubolag med 
många av Sveriges ledande fastighetsägare som 
kunder. Momentum utvecklar, säljer och imple-
menterar system för fastighetsförvaltning och 
energiuppföljning som hjälper fastighetsägare 
att digitalisera sin verksamhet och skapa en  
bättre upplevelse för sina hyresgäster.

Affärsmodell
Momentum levererar sina produkter enligt model-
len Software as a Service (SaaS). SaaS-modellen 
innebär att kunden prenume rerar på en heltäck-
ande, webbaserad tjänst mot en fast månadsavgift.  
Genom att Momentum tar helhets  ansvaret upp-
står en mängd fördelar för kunden. Dessa inklu-
derar bland annat stabilare drift, enklare support, 
mindre belastning på egen IT-organisation samt 
lägre uppstarts- och förvaltningskostnader.

Produkter
De två huvudprodukterna utgörs av fastighets-
systemet Momentum Fastighet samt energi- och 
miljöuppföljningssystemet Momentum Energi. 

Fastighetssystem
Momentum Fastighet är det moderna och  
användarvänliga fastighetssystemet för bostads-  
och lokalförvaltning. Systemet erbjuder ett om - 

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Momentum Software Group AB (publ),  
org. nr 559036–9475, avger härmed års- och koncernredovisning för verksamhetsåret 2021.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Intäkter och resultatutveckling
Koncernen (Mkr) 2021 2020

Nettoomsättning 96,3 81,3

Abonnemangsintäkter 59,3 50,9

Tjänsteintäkter 36,6 29,5

Periodens resultat 10,6 12,1

EBITDA 26,3 27,1

EBITDA-marginal 27% 33%

EBITA 20,8 22,2

EBITA-marginal 22% 27%

EBIT 13,8 16,3

EBIT-marginal 14% 20%

Jämförelsestörande poster -5,5 0,0

Justerad EBITDA 31,8 27,1

Justerad EBITDA-marginal 33% 33%

Justerad EBITA 26,4 22,2

Justerad EBITA-marginal 27% 27%

Justerad EBIT 19,3 16,3

Justerad EBIT-marginal 20% 20%

 
Intäkter
Nettoomsättningen uppgick till 96,3 mkr (81,3), 
innebärande en organisk tillväxt på 18 procent. 
62 procent (63) av nettoomsättningen bestod av 
abonnemangsintäkter. 

Resultat
Året belastades av jämförelsestörande poster 
om 5,5 mkr hänförliga till kostnader för bolagets 
notering på Nasdaq First North Growth Market. 
Justerade tal exkluderar denna post. 

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA,  
uppgick till 26,3 mkr (27,1) motsvarande en  
EBITDA-marginal på 27 procent (33). 

Justerad EBITDA uppgick till 31,8 mkr (27,1) 
vilket innebär en justerad EBITDA-marginal på 
33 procent (33).

Rörelseresultatet före avskrivningar på  
immateriella tillgångar, EBITA, uppgick till  
20,8 mkr (22,2) motsvarande en EBITA-marginal 
på 22 procent (27). 

Justerad EBITA uppgick till 26,4 mkr (22,2) 
motsvarande en justerad EBITA-marginal på  
27 procent (27). 

Händelser under rapportperioden
Den 8 december 2021 noterades Momentum  
på Nasdaq First North Growth Market. Rörelse-
resultatet 2021 har belastats med kostnader för 
noteringen om 5,5 mkr.

Under verksamhetsåret 2021 lanserade Momentum 
bland annat:
 • Digitala Fastighetsindexet, en undersökning 

som regelbundet tar tempen på fastighets-
branschens digitala utveckling.

 • Publika API: er för alla som vill utveckla tjänster 
och integrationer mot företagets produkter. 
Syftet är att fastighetsägare enkelt ska kunna se  
vilka möjligheter som finns men också att andra 
aktörer inom fastighetsteknik ska få möjlighet 
att bidra med innovation till branschen.

 • En helhetslösning för fastighetsbolag tillsam-
mans med ekonomisystemet Akribi. Momentum 
och Akribi samarbetar kring ny paketering och 
integration mellan fastighets- och ekonomi-
systemet. 

 • Fastighet Uthyrning, en ny tilläggsprodukt 
som helt förändrar arbetet med uthyrning. 
Uthyrningsprocessen blir transparent och  
enkel att följa för hyresgästen. Den är också 
lätt att anpassa och har ett tydligt arbetsflöde 
för administratörer.

 • Ett öppet API för energiuppföljningsplattformen 
Momentum Energi med syfte att fler kan ta del 
av energidatan för att ta kontroll över energi-
användningen.

Händelser efter  
rapportperiodens utgång
Under verksamhetsåret 2022 har Momentum 
bland annat lanserat:
 • En helhetslösning för digital signering direkt 

integrerad i fastighetssystemet. Med Momentum 
Signering kan fastighetsägare och hyresgäster 
enkelt skicka och signera avtal, med BankID 
eller via länk, direkt via kundens Mina Sidor. 

 • Momentum CRM, en tilläggstjänst där fastig-
hetsägare kan hantera sina kundrelationer. 
Funktioner i urval är flexibel och strukturerad 
ärendehantering, kommunikation med kunder 
direkt inom ärendet och aktivitetslogg som 
ger en överblick över kundens aktiviteter.

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 13,8 mkr (16,3) 
motsvarande en EBIT-marginal på 14 procent (20). 

Justerad EBIT uppgick till 19,3 mkr (16,3) 
motsva  rande en justerad EBIT-marginal på  
20 procent (20).

Finansiell ställning
Likvida medel
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 
91,8 mkr (8,7).

Under 2021 amorterades sista delen av en tidigare 
förvärvskredit. Exklusive leasingskulder hade kon - 
cernen inga räntebärande skulder per 31 december.

Eget kapital
Koncernens eget kapital uppgick till 159,5 mkr 
vid rapportperiodens utgång (58,4 mkr per  
31 december 2020). Under perioden genom-
fördes en nyemission som tillförde bolaget  
100 mkr före emissionskostnader. 

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital uppgick under året 
till 23,0 mkr (24,8). 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
påverkades under året negativt av en extra-
ordinär slutamortering av tidigare förvärvskredit.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  
består av investeringar i produktutveckling. Dessa 
uppgick under året till 11,3 mkr (9,6). Totala  
utvecklingsutgifter uppgick till 19,8 mkr (16,4).

Avskrivningar på balanserade utvecklingsutgifter 
uppgick under året till 3,8 mkr (2,7).

Avskrivningar på förvärvad programvara uppgick 
under året till 3,2 mkr (3,2).

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på 
koncerngemensam förvaltning och finansiering. 
Moderbolaget hade vid utgången av perioden 2 
(0) anställda. Likvida medel uppgick till 80,3 mkr 
(0,1). 

Rörelseresultatet i moderbolaget 2021 uppgick 
till -5,6 mkr (0). Året belastades av jämförelse-
störande poster om 5,5 mkr hänförliga till  
kostnader för bolagets notering på Nasdaq First 
North Growth Market.

Medarbetare
Antalet anställda i koncernen var vid periodens 
utgång 97, jämfört med 82 vid samma tidpunkt 
föregående år. Ökningen är i princip uteslutande 
hänförlig till en förstärkt leveransorganisation 
där medarbetarna framöver förväntas bidra till 
ökade tjänsteintäkter genom implementationer 
av våra produkter. Medelantalet anställda under 
rapportperioden var 86 (80).

Risker och osäkerhetsfaktorer
Momentums mest påtagliga risker är minskad 
försäljning samt att inte lyckas behålla och  
rekrytera kompetent personal.

Nettoomsättningen om 96,3 (81,3) mkr utgjordes 
till 62 (63) procent av repetitiva abonnemangs-
intäkter. De repetitiva intäkterna har ökat 
över tid. Resterande intäkter består främst av 
tjänsteintäkter från leveransprojekt vilka har 
en större osäkerhetsfaktor då de påverkas av 
kortsiktig efterfrågan. Denna osäkerhetsfaktor 
minskas av att dessa tjänster är kopplade till de 
egna produkterna.

Momentums medarbetare är viktiga för verksam-
heten och tillgång till kompetenta medarbetare 
är en kritisk framgångsfaktor. Bolaget möter 
detta genom att erbjuda konkurrenskraftiga och 
marknadsmässiga anställningsvillkor. Tillgången 
på personal med rätt kompetens varierar dock 
över tid, vilket kan leda till kostnadsökningar.

Covid-19
Spridningen av Covid-19 har inte orsakat någon 
påverkan på utvecklingen av företagets verk-
samhet, ställning och resultat. Momentums 
affärsmodell som består av en hög andel repeti-
tiva intäkter ger en bra förutsättning att hantera 
yttre riskfaktorer som pågående pandemi. 

Forskning och utveckling
Momentum utvecklar webbaserade verksamhets - 
stöd för fastighetsbranschen. Utvecklingsarbetet 
som utförs är utredning, programutveckling och 
testning för nya produkter eller nya användnings-
områden. Under året har totalt 11,3 (9,6) mkr  
investerats i aktiverade utvecklingsutgifter. Totala 
utvecklingsutgifter uppgick till 19,8 mkr (16,4). 
Principen för aktivering beskrivs i not 2.

Aktie
Momentum Software Group AB (publ) är noterat 
på Nasdaq First North Growth Market. 
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående  
vinstmedel disponeras enligt följande:

Till bolagsstämmans förfogande  
i moderbolaget står: 
Överkursfond 90 441 303

Balanserat resultat 66 263 786

Årets resultat 16 283 870

Summa 172 988 960
    
Styrelsens förslag till vinstdisposition
- i ny räkning balanseras 172 988 960

Summa 172 988 960

 
Koncernens och moderbolagets resultat och 
ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- 
och balansräkningar med tillhörande noter. 

Totala antalet aktier uppgick vid periodens 
utgång till 16 639 345. Historiska nyckeltal har 
räknats om för att ta hänsyn till split (1:300) som 
genomfördes i september 2021.

Finansiella mål
Momentums långsiktiga finansiella mål är:
 • En organisk omsättningstillväxt omkring  

20 procent per år på medellång sikt och totala 
intäkter överstigande 300 mkr år 2026.

 • En EBITDA-marginal överstigande 45 procent 
på medellång sikt.

 • Bolagets styrelse avser främst att använda det 
kassaflöde som verksamheten genererar till 
fortsatta tillväxtinvesteringar, både organiskt 
och genom förvärv. Även om tillväxten priori-
teras ska styrelsen årligen utvärdera möjlighet 
till utdelning, med hänsyn tagen till verksam-
hetens utveckling samt rörelseresultat och 
finansiell ställning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nyckeltal och flerårsöversikt 

Koncernen (Mkr) 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 96,3 81,3 81,0 77,5

Nettoomsättningstillväxt 18% 0% 5% 13%

Abonnemangsintäkter 59,3 50,9 44,7 41,6

Tillväxt abonnemangsintäkter 16% 14% 7% 12%

Andel abonnemangsintäkter 62% 63% 55% 54%

Tjänsteintäkter 36,6 29,5 34,2 31,6

Periodens resultat 10,6 12,1 7,8 10,8

Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,69 0,81 0,52 0,72

Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,69 0,81 0,52 0,72

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,1 26,1 18,6 20,6

CARR 78,8 61,8 54,5 45,6

CARR-tillväxt 28% 13% 20% 16%

Orderbok 15,7 10,0 9,1 4,1

EBITDA 26,3 27,1 20,0 22,3

EBITDA-marginal 27% 33% 25% 29%

EBITA 20,8 22,2 15,9 18,8

EBITA-marginal 22% 27% 20% 24%

EBIT 13,8 16,3 11,0 15,0

EBIT-marginal 14% 20% 14% 19%

Jämförelsestörande poster -5,5 0,0 0,0 0,0

Justerad EBITDA 31,8 27,1 20,0 22,3

Justerad EBITDA-marginal 33% 33% 25% 29%

Justerad EBITA 26,4 22,2 15,9 18,8

Justerad EBITA-marginal 27% 27% 20% 24%

Justerad EBIT 19,3 16,3 11,0 15,0

Justerad EBIT-marginal 20% 20% 14% 19%

Justerat resultat efter skatt 14,9 12,1 7,8 10,8

Justerat resultat per aktie före och efter utspädning (kr) 0,98 0,81 0,52 0,72

Nettokassa (exklusive leasingskulder) 91,8 0,4 -11,1 -16,0

Balansomslutning 194,9 97,4 89,5 86,4

Soliditet 82% 60% 52% 45%

Kassalikviditet 485% 73% 66% 76%

Medelantal anställda 86 80 77 70

Se definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal på sida 60–64.
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FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN

Resultaträkning
Tkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 4 96 265 81 284

Övriga rörelseintäkter 5 0 111

Summa rörelsens intäkter 96 265 81 395

Drift- och produktkostnader -4 680 -4 861

Aktiverat arbete för egen räkning 11 327 9 597

Personalkostnader 6 -64 205 -51 705

Övriga externa kostnader 7 -12 454 -7 357

Av- och nedskrivningar på immateriella  
och materiella anläggningstillgångar 13,14 -12 473 -10 782

Summa rörelsens kostnader -82 485 -65 108

Rörelseresultat 13 780 16 287

Finansiella intäkter 9 17 13

Finansiella kostnader 9 -426 -905

Finansnetto -409 -892

Resultat efter finansiella poster 13 371 15 395

Skatt 11 -2 820 -3 308

Årets resultat 10 551 12 087

Resultat hänförligt till

moderbolagets aktieägare 10 551 12 087

Resultat per aktie (kr)

Resultat per aktie före och efter utspädning 12 0,69 0,81

Rapport över totalresultat
Tkr Not 2021 2020

Periodens resultat 10 551 12 087

Övrigt totalresultat 0 0

Periodens totalresultat 10 551 12 087

Periodens totalresultat hänförligt till

moderbolagets aktieägare 10 551 12 087

Finansiella rapporter 
koncernen
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FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN
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Balansräkning
Tkr Not 31/12/2021 31/12/2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 13

Balanserade utvecklingsutgifter 30 330 22 852

Programvara 13 067 16 267

Goodwill 29 249 29 249

Summa imateriella tillgångar 72 646 68 368

Materiella anläggningstillgångar 14

Inventarier 3 241 2 287

Nyttjanderättstillgångar 7 253 8 870

Summa materiella anläggningstillgångar 10 494 11 157

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 11 636 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 636 0

Summa anläggningstillgångar 83 776 79 525

Omsättningstillgångar 27

Kundfordringar 16 9 049 3 889

Aktuell skattefordran 2 789 0

Övriga fordringar 17 4 844 2 928

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 2 577 2 385

Summa kortfristiga fordringar 19 259 9 202

Likvida medel 19 91 838 8 654

Summa omsättningstillgångar 111 097 17 856

SUMMA TILLGÅNGAR 194 873 97 381
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Balansräkning
Tkr Not 31/12/2021 31/12/2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 20 555 50

Övrigt tillskjutet kapital 132 791 42 350

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 26 122 16 021

Summa eget kapital 159 468 58 421

Långfristiga skulder 27

Uppskjutna skatteskulder 21 8 962 8 055

Långfristiga leasingskulder 22 3 522 4 796

Skulder till kreditinstitut 23 0 1 750

Summa långfristiga skulder 12 484 14 601

Kortfristiga skulder 27

Skulder till kreditinstitut 23 0 6 500

Leverantörsskulder 1 863 2 436

Aktuell skatteskuld 0 9

Kortfristiga leasingskulder 22 3 971 4 318

Övriga skulder 25 3 529 1 582

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 13 558 9 514

Summa kortfristiga skulder 22 921 24 359

Summa skulder 35 405 38 960

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 194 873 97 381
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FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN

Rapport över förändringar i eget kapital

Tkr
Aktie- 

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserat  
resultat inkl peri-

odens resultat

Summa eget kapital,  
hänförligt till moder-
bolagets aktieägare

Ingående eget kapital 2020-01-01 50 42 350 3 934 46 334

Totalresultat

Årets resultat - - 12 087 12 087

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat - - 12 087 12 087

Utgående balans 2020-12-31 50 42 350 16 021 58 421

Ingående eget kapital 2021-01-01 50 42 350 16 021 58 421

Totalresultat

Årets resultat - - 10 551 10 551

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat - - 10 551 10 551

Transaktioner med aktieägare

Fondemission 450 - -450 -

Nyemission 55 99 945 - 100 000

Emissionskostnader efter skatt - -9 504 - -9 504

Summa transaktioner med aktieägare 505 90 441 -450 90 496

Utgående balans 2021-12-31 555 132 791 26 122 159 468
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FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN

Kassaflödesanalys
Tkr Not 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 28 13 371 15 395

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 12 473 10 782

Betald inkomstskatt -2 881 -1 348

Kassaflöde från löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital 22 963 24 829

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -7 268 657

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 5 418 656

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -1 850 1 313

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 113 26 142

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 14 -1 823 -932

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 13 -11 327 -9 597

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 150 -10 529

Finansieringsverksamheten

Nyemission 100 000 0

Emissionskostnader -11 970 0

Amortering av lån 23,28 -8 250 -6 500

Amortering av leasingskuld 28 -4 559 -4 106

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 75 221 -10 606

Årets kassaflöde 83 184 5 007

Likvida medel vid årets början 8 654 3 647

Likvida medel vid årets slut 91 838 8 654

Förändring likvida medel 83 184 5 007
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Resultaträkning
Tkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 30 1 349 0

Summa rörelsens intäkter 1 349 0

Personalkostnader 6 -1 419 0

Övriga externa kostnader 7 -5 570 -44

Summa rörelsens kostnader -6 989 -44

Rörelseresultat -5 640 -44

Resultat från andelar i koncernbolag 8 9 231 4 476

Finansiella kostnader 9 -77 -487

Finansnetto 9 154 3 989

Resultat efter finansiella poster 3 514 3 945

Bokslutsdispositioner 10 14 600 530

Resultat före skatt 18 114 4 475

Skatt 11 -1 830 0

Årets resultat 16 284 4 475

Rapport över totalresultat
Tkr Not 2021 2020

Periodens resultat 16 284 4 475

Övrigt totalresultat 0 0

Periodens totalresultat 16 284 4 475
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FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET

Balansräkning
Tkr Not 31/12/2021 31/12/2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernbolag 15 78 638 78 638

Uppskjuten skattefordran 11 636 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 79 274 78 638

Summa anläggningstillgångar 79 274 78 638

Omsättningstillgångar

Fordran koncernbolag 30 14 600 0

Aktuell skattefordran 91 0

Övriga fordringar 17 1 342 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 46 0

Summa kortfristiga fordringar 16 079 0

Likvida medel 19 80 272 96

Summa omsättningstillgångar 96 351 96

SUMMA TILLGÅNGAR 175 625 78 734
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FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET

Balansräkning
Tkr Not 31/12/2021 31/12/2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 20 555 50

Summa bundet eget kapital 555 50

Fritt eget kapital

Överkursfond 90 441 0

Balanserat resultat 66 264 62 239

Årets resultat 16 284 4 475

Summa fritt eget kapital 172 989 66 714

Summa eget kapital 173 544 66 764

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 23 0 1 750

Summa långfristiga skulder 0 1 750

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 23 0 6 500

Leverantörsskulder 728 0

Skulder till koncernbolag 24 0 3 720

Övriga skulder 25 271 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 1 082 0

Summa kortfristiga skulder 2 081 10 220

Summa skulder 2 081 11 970

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 175 625 78 734
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FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET

Rapport över förändringar i eget kapital

Tkr
Aktie- 

kapital
Överkurs- 

fond

Balanserat  
resultat inkl peri-

odens resultat
Summa  

eget kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01 50 - 62 239 62 289

Totalresultat

Årets resultat - - 4 475 4 475

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat - - 4 475 4 475

Utgående balans 2020-12-31 50 - 66 714 66 764

Ingående eget kapital 2021-01-01 50 - 66 714 66 764

Totalresultat

Årets resultat - - 16 284 16 284

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat - - 16 284 16 284

Transaktioner med aktieägare

Fondemission 450 - -450 -

Nyemission 55 99 945 - 100 000

Emissionskostnader efter skatt - -9 504 - -9 504

Summa transaktioner med aktieägare 505 90 441 -450 90 496

Utgående balans 2021-12-31 555 90 441 82 548 173 544
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FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET

Kassaflödesanalys
Tkr Not 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 28 3 514 3 945

Betald inkomstskatt -91 0

Kassaflöde från löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital 3 423 3 945

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -1 917 0

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -1 640 1 750

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -3 557 1 750

Kassaflöde från den löpande verksamheten -134 5 695

Finansieringsverksamheten

Nyemission 100 000 0

Emissionskostnader -11 970 0

Amortering av lån 23,28 -8 250 -6 500

Erhållna koncernbidrag 530 741

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 80 310 -5 759

Årets kassaflöde 80 176 -64

Likvida medel vid årets början 96 160

Likvida medel vid årets slut 80 272 96

Förändring likvida medel 80 176 -64
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NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Noter och  
tilläggsupplysningar
Not 1 Allmän information
Koncernredovisningen omfattar Momentum 
Software Group AB (publ) (Moderbolaget), 
och dess dotterbolag Momentum Software AB 
(sammantaget Koncernen). Moderbolaget är ett 
aktiebolag registrerat i Sverige med säte i  
Stockholm. Adressen till huvudkontoret är 
Sveavägen 31, 111 34 Stockholm. 
 

Koncernens huvudsakliga verksamhet är att  
utveckla, sälja och implementera system för  
fastighetsförvaltning och energiuppföljning.

Styrelsen har den 4 april 2022 godkänt denna 
koncernredovisning för offentliggörande. Årsredo-
visning och koncernredovisning läggs fram för 
antagande vid årsstämma den 26 april 2022.

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som 
tillämpats när denna koncernredovisning upp-
rättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats 
konsekvent för alla presenterade år, om inte 
annat anges.

Grund för rapporternas upprättande
Koncernen
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) samt IFRIC-tolkningar sådana de antagits 
av EU. Vidare har årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommenda-
tioner RFR 1 tillämpats. Koncernredovisningen 
har upprättats med tillämpning av fortlevande-
principen, samt enligt anskaffningsvärdemetoden  
förutom för vissa finansiella instrument där 
verkligt värde används.

Moderbolaget
Moderföretagets årsredovisning har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. Rekommen-
dationen innebär att moderbolaget tillämpar 
samma redovisningsprinciper som koncernen 
förutom i de fall årsredovisningslagen eller  
gällande skatteregler begränsar möjligheterna 
att tillämpa IFRS. 

Skillnader mellan moderbolagets och koncern-
ens redovisningsprinciper av väsentlig karaktär 
redogörs för nedan. 

Moderbolaget leasar inga tillgångar.

 • Andelar i koncernbolag: Andelar i koncern-
bolag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade 
kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar. 
När det finns indikation på att andelar i dotter - 
bolag minskat i värde görs en beräkning av  
återvinningsvärdet. Är återvinningsvärdet lägre  
än det redovisade värdet görs nedskrivning. I 
de fall en tidigare nedskrivning inte längre är 
motiverad sker återföring av denna.

 • Finansiella instrument: Moderbolaget tillämpar 
inte IFRS 9 Finansiella instrument. I moder-
bolaget värderas finansiella anläggnings-
tillgångar till anskaffningsvärde minus 
eventuella nedskrivningar och finansiella 
omsättningstillgångar till det lägsta av anskaff - 
ningsvärdet och verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader.

 • Intäkter från andelar i koncernbolag: Utdelning 
redovisas när rätten att erhålla betalning har 
fastställts. Intäkter från försäljning av koncern-
bolag redovisas då kontrollen av koncernbolag 
övergått till köparen.

 • Koncernbidrag: Moderbolaget redovisar  
koncernbidrag i enlighet med alternativregeln, 
vilket innebär att erhållna koncernbidrag från 
dotterföretag redovisas som bokslutsdisposi-
tion.

Nya och ändrade standarder som  
tillämpas av koncernen
Inga nya eller ändrade standarder har tillämpats 
av koncernen. 
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Nya standarder och tolkningar som ännu  
inte har tillämpats av koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar träder 
i kraft för räkenskapsår som börjar efter den 
1 januari 2021 och har ännu inte tillämpats vid 
upprättandet av denna årsredovisning. Inga IFRS 
eller IFRIC-tolkningar som ännu inte trätt i kraft 
förväntas få någon väsentlig påverkan på 
koncernen.

Koncernredovisning
Dotterbolag är alla bolag över vilka koncernen 
har bestämmande inflytande. Koncernen kon-
trollerar ett företag när den exponeras för eller 
har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i 
bolaget och har möjlighet att påverka avkast - 
ningen genom sitt inflytande i företaget.  
Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande  
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas  
ur koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet upphör. 
Förvärvsmetoden används för redovisning av 
koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för 
förvärvet av ett dotterbolag utgörs av verkligt 
värde på överlåtna tillgångar och skulder som 
koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det 
förvärvade bolaget och de aktier som emitterats  
av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt 
värde på alla tillgångar eller skulder som är en  
följd av en överenskommelse om villkorad 
köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar  
och övertagna skulder i ett rörelseförvärv 
värderas inledningsvis till verkliga värden på 
förvärvsdagen. Förvärvsrelaterade kostnader 
kostnadsförs när de uppstår.

För varje förvärv avgör koncernen om innehav 
utan bestämmande inflytande i det förvärvade 
bolaget redovisas till verkligt värde eller till 
innehavets proportionella andel i det redovisade 
värdet av det förvärvade företagets identifier-
bara nettotillgångar.

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt 
orealiserade vinster och förluster på transaktioner 
mellan koncernbolag elimineras. Redovisnings-
principerna för dotterbolag har i förekommande 
fall ändrats för att garantera en konsekvent 
tillämpning av koncernens principer.

Segmentsrapportering
Bolagets interna rapportering är primärt utformad  
utifrån kassagenererande enheter och har i dags-
l äget ingen övergripande segmentsrapportering, 
då samtliga enheter verkar inom försäljning och 
utveckling av system. Bolaget har kontor på tre 

olika orter men verksamheten bedrivs som en 
integrerad enhet och inom Sverige i sin helhet 
varför ingen segmentsredovisning lämnas.

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för 
de olika enheterna i koncernen är värderade i 
den valuta som används i den ekonomiska miljö 
där respektive bolag huvudsakligen är verksamt 
(funktionell valuta). I koncernredovisningen 
används svenska kronor (kr), som är koncernens 
rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan enligt de valutakurser som 
gäller på transaktionsdagen eller den dag då 
posterna omvärderas. Valutakursvinster och för-
luster som uppkommer vid betalning av sådana 
transaktioner och vid omräkning av monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta till  
balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. 
Förekommande valutakursdifferenser redovisas 
som finansiella poster.

Intäktsredovisning
Koncernens verksamhet består i att utveckla, 
sälja och implementera system. Huvuddelen av 
intäkterna består av abonnemangsintäkter och 
tjänsteintäkter. 

En intäkt redovisas när prestationsåtagandet  
uppfyllts genom att en tjänst överförts till 
kunden och kunden erhållit kontrollen över den 
sålda tjänsten och har möjlighet att använda och 
erhålla nyttan från tjänsten. 

Grundprincipen i IFRS 15 är att koncernen redo-
visar en intäkt på det sätt som bäst speglar 
överföringen av kontrollen av den utlovade varan 
eller tjänsten till kunden. Denna redovisning i 
koncernen sker med hjälp av en femstegsmodell 
som appliceras på alla kundkontrakt.

 • Identifiera kontraktet med kunden
 • Identifiera de olika prestationsåtagandena i 

kontraktet
 • Fastställa transaktionspriset
 • Fördela transaktionspriset på prestations-

åtaganden
 • Redovisa en intäkt när ett prestations-

åtagande uppfylls

Med hjälp av ovan femstegsmodell kan kon-
cernens avtal med kunder innehålla olika 
prestationsåtaganden som identifierats till 



ÅRSREDOVISNING 2021 MOMENTUM SOFTWARE GROUP AB (PUBL) 33

NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Abonnemangsintäkter (Software as a Service), 
Tjänsteintäkter, Licensintäkter samt Support- 
och underhållsavtal. En intäkt kan redovisas först 
när kontrollen över den sålda tjänsten eller varan 
kan anses ha överförts till kunden för respektive 
typ av intäktsslag/prestationsåtagande. 

Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas, och 
motsvarar de belopp som erhålls efter avdrag för 
rabatter och mervärdesskatt. 

Nedan framgår de redovisningsprinciper som 
koncernen tillämpar för dessa prestations-
åtaganden.

Abonnemangsintäkter (Software as a Service) 
Koncernen säljer system som tjänst genom att 
ge kunderna rätt att tillgå den. Denna tjänst,  
som inkluderar underhåll, utveckling, drift, upp-
gradering och support, erhåller kunden löpande 
under avtalstiden och den intäktsförs linjärt över 
kontraktstiden då kontrollen överförs till kunden 
löpande under avtalstiden.

Tjänsteintäkter
Koncernen säljer konsult- och utbildningstjänster  
som tillhandahålls, till övervägande del, på 
löpande räkning men även som fastprisavtal. 
Intäkter från avtal på löpande räkning redovisas 
till avtalade priser allt eftersom arbetade timmar 
levereras. Försäljningsintäkter från fastprisavtal 
avseende tjänstetjänster redovisas över tid, i takt 
med nedlagd tid enligt samma principer som 
beskrivits ovan. Försäljningsintäkter från fastpris-
avtal avseende konsulttjänster redovisas vanligen 
i den period då tjänsterna levereras, linjärt för-
delat under avtalsperioden.

Om några omständigheter uppstår som kan 
förändra den ursprungliga uppskattningen av 
intäkter, kostnader eller färdigställandegrad, om-
prövas uppskattningarna. Dessa omprövningar  
kan resultera i ökningar eller minskningar i  
uppskattade intäkter eller kostnader och påverkar  
intäkterna under den period då de omständig-
heter som föranledde ändringen kom till före-
tagsledningens kännedom.

Licensintäkter
Koncernen utvecklar och säljer system. Försälj-
ning av licensrättigheter, rätt att använda, 
intäktsförs vid fullgjord leverans enligt avtal och 
då kunden har erhållit kontroll över de köpta 
licenserna samt att inga väsentliga förpliktelser  
återstår efter leveransdatum. Koncernen har  
under de senaste åren aktivt drivit övergången  

från en traditionell licensmodell till Software as a  
Service och samtliga nya avtal utgörs sedan  
mitten av 2019 av Software as a Service-tjänster. 

Support- och underhållsavtal
Koncernen har pågående Support- och under-
hållsavtal för systemet. Sådana avtal har tidigare 
år tecknats i samband med försäljning av licenser.  
Intäkter från Support- och underhållsavtal 
faktureras i förskott och intäktsförs linjärt över 
kontraktstiden då kontrollen överförs till kunden 
löpande under avtalstiden.

Leasingavtal
Leasingavtal redovisas som nyttjanderätts-
tillgångar och leasingskulder i balansräkningen. 
Koncernen tillämpar lättnadsreglerna avseende 
korttidsleasingavtal och leasingavtal där den  
underliggande tillgången är av lågt värde. Utgifter  
som uppstår i samband med sådana leasingavtal  
redovisas linjärt över leasingperioden som 
rörelsekostnader i resultatet.

När ett avtal ingås bedömer koncernen om 
avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal. Ett 
avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal om 
avtalet överlåter rätten att under en viss period 
bestämma över användningen av en identifierad 
tillgång i utbyte mot ersättning.

Koncernen leasar kontorslokaler och bilar. 
Leasingavtalen skrivs normalt för fasta perioder 
mellan 3 och 5 år men möjligheter till förläng-
ning kan finnas.

Nyttjanderättstillgångar
Koncernen redovisar nyttjanderättstillgångar i 
balansräkningen på inledningsdatumet för  
leasingavtalet.

Nyttjanderättstillgångar värderas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar, samt justerat för  
omvärderingar av leasingskulden. Anskaffnings-
värdet för nyttjanderättstillgångar inkluderar det 
initiala värdet som redovisas för den hänförliga 
leasingskulden, initiala direkta utgifter, eventuella 
förskottsbetalningar som görs på eller innan  
inledningsdatumet för leasingavtalet efter avdrag 
av eventuella erhållna incitament, samt en upp-
skattning av eventuella återställningskostnader. 
Förutsatt att koncernen inte är rimligt säker på 
att äganderätten till den underliggande tillgången 
kommer att övertas vid utgången av leasing-
avtalet skrivs nyttjanderättstillgången av linjärt 
under leasingperioden.
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Leasingskulder
På inledningsdatumet för ett leasingavtal redo-
visar koncernen en leasingskuld motsvarande 
nuvärdet av de leasingbetalningar som ska  
erläggas under leasingperioden. Leasingperioden 
bestäms som den icke-uppsägningsbara perioden 
tillsammans med perioder att förlänga eller säga 
upp avtalet om koncernen är rimligt säker på att 
nyttja de optionerna. 
 
Leasingbetalningarna inkluderar fasta betalningar  
(efter avdrag för eventuella förmåner i samband 
med tecknandet av leasingavtalet som ska  
erhållas), variabla leasingavgifter som beror på  
ett index eller ett pris (till exempel en referens-
ränta) och belopp som förväntas betalas enligt  
restvärdesgarantier. Leasingbetalningarna inklu-
derar dessutom lösenpriset för en option att 
köpa den underliggande tillgången eller straff-
avgifter som utgår vid uppsägning i enlighet 
med en uppsägningsoption, om sådana optioner  
är rimligt säkra att utnyttjas av koncernen. 
Variabla leasingavgifter som inte beror på ett  
index eller ett pris redovisas som en kostnad i 
den period som de är hänförliga till. 

För beräkning av nuvärdet av leasingbetalningarna 
används den implicita räntan i avtalet om den 
kan fastställas, annars används den marginella 
upplåningsräntan per inledningsdatumet för 
leasingavtalet vilket har använts för koncernens 
leasingavtal. Efter inledningsdatumet av ett  
leasingavtal ökar leasingskulden för att åter-
spegla räntan på leasingskulden och minskar 
med utbetalda leasingavgifter. Dessutom  
omvärderas värdet på leasingskulden till följd av  
avtalsmodifieringar, förändringar av leasing-
perioden, förändringar i leasingbetalningar eller 
förändringar i en bedömning att köpa den  
underliggande tillgången.

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och 
eventuella realisationsvinster på finansiella till-
gångar. Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat 
över löptiden med tillämpning av effektivränte-
metoden. Effektivräntan är den ränta som 
diskonterar de uppskattade framtida in- och 
utbetalningarna under ett finansiellt instruments 
förväntade löptid till den finansiella tillgångens 
eller skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen  
innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits 
av avtalsparterna som är en del av effektivräntan,  
transaktionskostnader och alla andra över- och 
underkurser. Finansiella intäkter inkluderar  
valutakursvinster på finansiella poster. Finansiella  

intäkter redovisas i den period till vilken de  
hänför sig.

Erhållen utdelning redovisas när rätten till att 
erhålla utdelning fastställts.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader utgörs främst av ränte-
kostnader på skulder vilka beräknas med tillämp-
ning av effektivräntemetoden enligt beskrivning 
ovan och eventuella realisations- förluster på 
finansiella tillgångar. Finansiella kostnader inklu-
derar valutakursförluster på finansiella poster. 
Finansiella kostnader redovisas i den period till 
vilken de hänför sig.

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell skatt 
beräknad på periodens skattemässiga resultat 
enligt gällande skattesatser. Den aktuella skatte-
kostnaden justeras med förändringar i uppskjutna 
skattefordringar och skatteskulder som hänför 
sig till temporära skillnader och outnyttjade 
underskott.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis 
av de skatteregler som på balansdagen är beslu-
tade eller i praktiken beslutade i de länder där 
moderbolaget och dess dotterbolag är verksamma 
och genererar skattepliktiga intäkter. Koncernen 
är endast verksam i Sverige.

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan det skatte-
mässiga värdet på tillgångar och skulder och 
dess redovisade värden i koncernredovisningen. 
Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte 
om den uppstår till följd av första redovisningen 
av goodwill. Vidare beaktas inte heller temporära 
skillnader hänförliga till andelar i dotterbolag 
som inte förväntas bli återförda inom överskådlig 
framtid. 

Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämp-
ning av skattesatser och lagar som har beslutats 
eller aviserats per balansdagen och som förväntas 
gälla när den berörda uppskjutna skattefordran 
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden 
regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den  
omfattning det är troligt att framtida skatte-
mässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, 
mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Uppskjuten skatteskuld beräknas på skattepliktiga  
temporära skillnader som uppkommer på andelar 
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i dotterbolag förutom för uppskjutna skatte-
skulder där tidpunkten för återföring av den 
temporära skillnaden kan styras av koncernen och 
det är sannolikt att den temporära skillnaden inte  
kommer att återföras inom överskådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
kvittas när det finns en legal kvittningsrätt och 
när de uppskjutna skattefordringarna och skatte-
skulderna avser samma skattemyndighet.
 
Immateriella tillgångar
En immateriell tillgång redovisas om det är sanno - 
likt att de framtida ekonomiska fördelarna som  
kan hänföras till tillgången kommer tillfalla  
företaget samt att anskaffningsvärdet kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. En immateriell 
tillgång värderas till anskaffningsvärde då den 
tas upp för första gången i den finansiella  
rapporten. Immateriella tillgångar med bestämbar 
nyttjandeperiod redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Immateriella tillgångar med 
obestämbar nyttjandeperiod prövas årligen för 
nedskrivningsbehov samt i de fall det föreligger 
indikationer på ett nedskrivningsbehov.

Goodwill 
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterbolag och 
avser det belopp varmed köpeskillingen överstiger 
det verkliga värdet av tillgångar och skulder i 
det förvärvade bolaget. Goodwill redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med eventuella  
ackumulerade nedskrivningar.

Goodwill prövas för nedskrivning årligen eller 
oftare om händelser eller ändringar i förhållanden  
indikerar en möjlig värdeminskning. Det 
redo  visade värdet av goodwill jämförs med 
återvinningsvärdet, vilket är det högsta av 
nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus 
försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning  
redovisas omedelbart som en kostnad och 
återförs inte. Det återvinningsbara värdet har 
fastställts baserat på enhetens nyttjandevärde, 
som utgörs av nuvärdet av förväntade framtida 
kassaflöden. Vid beräkning av nyttjandevärde 
diskonteras framtida kassaflöden med en dis-
konteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den 
risk som är kopplad till den specifika tillgången. 
Bedömningen görs med utgångspunkt från 
bolagets verksamhetsplaner och annan relevant 
information.
 
Balanserade utvecklingsutgifter
Momentum utvecklar webbaserade verksamhets - 
stöd för fastighetsbranschen. Utvecklings-

kostnader som är direkt hänförliga till utveckling 
och testning av identifierbara och unika program-
varuprodukter som kontrolleras av koncernen, 
redovisas som immateriella tillgångar när följande 
kriterier är uppfyllda: 
 • det är tekniskt möjligt att färdigställa program - 

varan så att den kan användas, 
 • företagets avsikt är att färdigställa program-

varan och att använda eller sälja den, 
 • det finns förutsättningar att använda eller sälja 

programvaran, 
 • det kan visas hur programvaran genererar 

troliga framtida ekonomiska fördelar, 
 • adekvata tekniska, ekonomiska och andra 

resurser för att fullfölja utvecklingen och för 
att använda eller sälja programvaran finns 
tillgängliga, och 

 • de utgifter som är hänförliga till program varan 
under dess utveckling kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.  

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som 
en del av programvaran innefattar utgifter för 
anställda. Övriga utvecklingsutgifter, som inte 
uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de 
uppstår. Utvecklingskostnader som tidigare  
kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efter-
följande period. 

Aktiverat arbete för egen räkning redovisas som  
en kostnadsreduktion i koncernens resultaträkning. 

Utvecklingskostnader för programvara som  
redovisas som tillgång skrivs av under sin 
bedömda nyttjandeperiod (5–10 år).

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som 
tillgång i balansräkningen om det är sannolikt  
att framtida ekonomiska fördelar kommer att 
komma bolaget till del och anskaffningsvärdet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillgångarna  
redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 

Det redovisade värdet för en tillgång tas bort 
från balansräkningen vid utrangering eller  
avyttring eller när inga framtida ekonomiska för-
delar väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som 
uppkommer vid avyttring eller utrangering av en 
tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljnings-
priset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst 
och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/ 
-kostnad. 
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Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet 
endast om det är sannolikt att de framtida  
ekonomiska fördelar som är förknippade med 
tillgången kommer att komma koncernen till del  
och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett till-
förlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter 
redovisas som kostnad i den period de upp-
kommer. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Tillgångarnas restvärde och nyttjande-
period bedöms varje rapporttillfälle. För inven-
tarier tillämpas en avskrivningstid på 3–8 år.

Prövning av nedskrivningsbehov
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
De redovisade värdena för bolagets materiella 
och immateriella tillgångar prövas för att fast-
ställa eventuella nedskrivningsbehov när en 
indikator på värdenedgång har identifierats. 
Tillgångar med en obestämd nyttjandetid, i 
koncernens fall goodwill, prövas för nedskrivning 
årligen eller oftare om händelser eller ändringar i 
förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning.  
Det redovisade värdet av goodwill jämförs 
med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av 
nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus 
försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning  
redovisas omedelbart som en kostnad och  
åter förs inte. Det återvinningsbara värdet har 
fastställts baserat på den kassagenererande  
enhetens nyttjandevärde, som utgörs av nuvärdet  
av förväntade framtida kassaflöden. Vid beräk-
ning av nyttjandevärde diskonteras framtida 
kassaflöden med en diskonteringsfaktor som 
beaktar riskfri ränta och den risk som är kopplad  
till den specifika tillgången. Bedömningen görs 
med utgångspunkt från bolagets verksamhets-
planer och annan relevant information.

En ned skrivning görs med det belopp varmed 
tillgångens redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 
högre av tillgångens verkliga värde minskat med 
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas  
tillgångar på de lägsta nivåer där det finns  
separata identifierbara kassaflöden (kassa-
genererande enheter). 

För tillgångar, andra än finansiella tillgångar och 
goodwill, som tidigare har skrivits ner görs per 
varje balansdag en prövning av om återföring 
bör göras. 

Kundfordringar och avtalstillgångar skrivs av när 
det inte finns någon rimlig förväntan om åter-
betalning.

Finansiella anläggningstillgångar 
Koncernen bedömer de framtida förväntade 
kreditförluster som är kopplade till tillgångar 
redovisade till upplupet anskaffningsvärde. 
Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana 
förväntade kreditförluster vid varje rapporterings-
datum. 

För kundfordringar tillämpar koncernen den 
förenklade nedskrivningsmodellen och redovisar 
förväntade kundförluster för återstående löptid. 
För att mäta de förväntade kreditförlusterna  
har kundfordringar grupperats baserat på antal 
förfallna dagar. Koncernen använder sig av  
antaganden om framåtblickande information för 
att bedöma förväntade kreditförluster. Förväntade  
kreditförluster redovisas i koncernens resultat-
räkning i posten övriga kostnader.

Ersättningar till anställda
Skulder för löner och ersättningar inklusive  
betald frånvaro, som förväntas bli reglerad inom  
12 månader efter räkenskapsårets slut, redovisas  
som kortfristiga skulder till det belopp som 
förväntas bli betalt när skulderna regleras, utan 
hänsyn till diskontering. Ersättning till anställda  
såsom lön och pension redovisas under den 
period när de anställda utfört de tjänster som 
ersättningen avser.

Pensionsförpliktelser
Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner.  
I avgiftsbestämda pensionsplaner betalar bolaget 
fasta avgifter till en separat juridisk enhet. När 
avgiften är betald har företaget inga ytterligare 
förpliktelser. 

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning redovisas i samband med upp-
sägningar av personal endast om företaget är 
förpliktigat att avsluta en anställning före den 
normala tidpunkten. I sådana fall belastas  
resultaträkningen med hela beloppet direkt.

Bonusplaner
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för 
bonus. Koncernen redovisar en avsättning när 
det finns en legal förpliktelse eller en informell 
förpliktelse.
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Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter att  
utdel ningen fastställts av årsstämman eller vid 
extrastämma.

Avsättningar 
Avsättningar för omstruktureringskostnader och 
rättsliga krav redovisas när koncernen har en  
legal eller informell förpliktelse som en följd av 
tidigare händelser och det är troligt att ett utflöde  
av ekonomiska resurser kommer att krävas för att  
reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig upp-
skattning av beloppet kan göras. Där effekten av  
när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas 
avsättningar genom diskontering av det för-
väntade framtida kassaflödet till en räntesats före  
skatt som återspeglar aktuella marknads-
bedömningar av pengars tidsvärde och, om det 
är tillämpligt, de risker som är förknippade med 
skulden. Avsättningar omprövas vid varje bok-
slutstillfälle.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns en 
möjlig förpliktelse beroende av om osäkra fram-
tida händelser kommer att inträffa, eller när det 
finns en befintlig förpliktelse där betalning inte 
är trolig eller beloppet inte kan uppskattas på ett 
tillförlitligt sätt.

Finansiella instrument 
Finansiella instrument är varje form av avtal som 
ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag 
och en finansiell skuld eller ett eget kapital-
instrument i ett annat företag. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp 
i balansräkningen när bolaget blir part enligt  
instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella  
tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rättig heterna i avtalet realiseras, förfaller eller 
bolaget på annat sätt förlorar kontrollen över dem.  
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen  
när förpliktelsen i avtal fullgörs eller på annat  
sätt bortfaller. En finansiell tillgång och en 
finansiell skuld kvittas och redovisas med ett 
netto belopp i balansräkningen endast när det 
föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt 
att reglera posterna med ett nettobelopp eller 
att samtidigt realisera tillgången och reglera 
skulden.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar och värderar sina finan-
siella tillgångar utifrån syftet med tillgångens 
kontrakterade kassaflöden samt karaktären på 
tillgången. Koncernen klassificerar sina finansiella  

tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar  
och skulder värderade till verkligt värde via  
resultaträkningen och finansiella tillgångar och  
skulder värderade till upplupet anskaffnings-
värde. Klassificeringen av finansiella tillgångar 
är beroende av för vilket syfte den finansiella 
tillgången förvärvades. Ledningen fastställer 
klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid 
det första redovisningstillfället. 

Finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras som och redo-
visas till upplupet anskaffningsvärde såvida de 
inte är derivat. Derivat redovisas till verkligt 
värde med verkliga värdeförändringar redo-
visade i resultaträkningen. Koncernen har inga 
derivatinstrument per balansdagen. 

Finansiella tillgångar och skulder som  
värderas till upplupet anskaffningsvärde
Koncernens finansiella tillgångar innehas med 
syfte att erhålla avtalsenliga kassaflöden och 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det sker  
inga försäljningar av fordringar och fordringarna 
utvärderas inte på verkligt värdebasis. De avtals-
enliga kassaflödena utgörs enbart av kapital-
belopp och ränta. De utgörs av kundfordringar, 
övriga fordringar och likvida medel i balans-
räkningen och ingår i omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än  
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar.

Finansiella skulder som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde utgörs av upplåning samt  
leverantörsskulder i balansräkningen, där anskaff-
ningsvärdet utgör det verkliga värdet vid  
anskaffningstidpunkten. För upplåning motsvarar  
detta erhållet belopp reducerat för eventuella 
transaktionskostnader. 

Finansiella tillgångar och skulder som värderas 
till upplupet anskaffningsvärde redovisas efter 
anskaffningstidpunkten till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivränte-
metoden.

Finansiella tillgångar och skulder värderade  
till verkligt värde via resultaträkningen
Koncernen har inga finansiella tillgångar och 
skulder värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod vilket innebär att rörelseresultatet justerat  
med sådana transaktioner som inte medfört 
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in- eller utbetalningar. Med likvida medel avses 
kassa och bankmedel samt kortfristiga placer-
ingar med förfall inom tre månader från anskaff-
ningstidpunkten.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden 
och övriga kortfristiga placeringar med förfallo-
datum inom tre månader från anskaffningstid-
punkten. Likvida medel omfattas av kraven på 
förlustreservering för förväntade kreditförluster.
 
Aktiekapital
Företagets aktier består av stamaktier, vilka redo - 
visas som aktiekapital. Aktiekapitalet redovisas 
till dess kvotvärde och överskjutande del redo-
visas som övrigt tillskjutet kapital. Transaktions-
kostnader som direkt kan hänföras till emission 
av nya aktier redovisas, netto efter skatt, i eget 
kapital som ett avdrag från emissions likviden.

Viktiga uppskattningar och bedömningar  
för redovisningsändamål
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redo - 
 visningsprinciper baseras ofta på koncernens  
bedömningar, uppskattningar och antaganden  
som anses vara rimliga vid tidpunkten bedöm-
ningen görs. Uppskattningar och bedömningar är  
baserade på historiska erfarenheter och ett antal 
andra faktorer som under rådande omständig-
heter anses vara rimliga. Resultatet av dessa 
används för att bedöma de redovisade värdena  
på tillgångar och skulder, som inte annars tydligt 
framgår från andra källor. Det verkliga utfallet  
kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar. 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskatt-
ningar och antaganden på balansdagen bedöms 

kunna innebära en betydande risk för en väsentlig 
justering av redovisade tillgångar och skulder 
under nästa räkenskapsår. Nedan redogörs för 
de viktigaste antagandena om framtiden, och 
andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar 
per balansdagen.

Balanserade utvecklingsutgifter 
Koncernen har gjort bedömningar om nyttjande-
perioder avseende balanserade utgifter, vilket 
påverkar redovisade kostnader för avskrivningar 
i resultaträkningen samt värderingen av tillgångar 
i balansräkningen.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknas 
återvinningsvärdet för varje tillgång eller kassa-
genererande enhet baserat på förväntade 
framtida kassaflöden och med användning av 
en lämplig ränta för att kunna diskontera kassa-
flödet. Osäkerheter ligger i antaganden om 
framtida rörelseresultat och fastställandet av en 
lämplig diskonteringsränta. 

Nyttjandeperioder för avskrivningsbara tillgångar 
Per varje balansdag sker en genomgång av 
bedömda nyttjandeperioder för avskrivnings-
bara tillgångar, baserat på hur länge koncernen 
väntas utnyttja tillgångarna. När leasingavtalets 
längd fastställs, beaktas all tillgänglig informa-
tion som ger ett ekonomiskt incitament att i 
förekommande fall, utnyttja en förlängnings-
option, eller att inte utnyttja en option för att 
säga upp ett avtal. Möjligheter att förlänga ett 
avtal inkluderas endast i leasingavtalets längd 
om det är rimligt säkert att avtalet förlängs. 
Individuella bedömningar avseende förlängningar 
görs löpande, kontrakt för kontrakt.
 
 

Not 3 Finansiell riskhantering
Koncernen har övergripande en låg riskprofil, 
företagets resultat och kassaflöde påverkas 
dock både av förändringar i omvärlden och av 
koncernens eget agerande. Koncernens över-
gripande riskhanteringspolicy, vilket fastställs av 
styrelsen, syftar till att tydliggöra och analysera 
de risker som koncernen möter samt, att så långt 
det är möjligt, förebygga och begränsa eventuella 
negativa effekter. 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för 
olika finansiella risker varav de mest väsentliga 
bedöms vara marknadsrisk, kreditrisk och  
likviditetsrisk. 

Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för att verkligt värde på 
eller framtida kassaflöden från ett finansiellt 
instrument varierar på grund av förändringar i 
marknadspriser. Marknadsrisker indelas av IFRS i  
tre typer; valutarisk, ränterisk och andra prisrisker.  
De marknadsrisker som påverkar koncernen utgörs  
främst av ränterisker. Koncernen innehar inga 
poster i utländsk valuta eller placeringar i aktier 
och är inte heller exponerad för någon prisrisk 
avseende rå- eller stapelvaror. 
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Ränterisk är risken för att verkligt värde eller 
framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument 
varierar på grund av förändringar i marknads-
räntor. Koncernen är främst utsatt för ränterisk 
avseende koncernens rörliga lån till kreditinstitut.  
Följaktligen är koncernens målsättning är att inte  
vara utsatt för framtida fluktuationer i ränte-
förändringar som påverkar koncernens kassaflöde  
och resultat i en större omfattning än vad  
koncernen klarar av. Ränteriskens påverkan anses  
låg då koncernens räntekostnader är låga i för-
hållande till totalt resultat. En betydande faktor 
som påverkar ränterisken är räntebindningstiden.

Kreditrisk
Kreditrisk är risken att koncernens motpart i 
ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sin 
skyldig het och därigenom förorsaka koncernen 
en finansiell förlust. Kreditrisk uppstår genom 
likvida medel och tillgodohavanden hos banker 
och finansinstitut samt kreditexponeringar  
gentemot kunder, inklusive utestående fordringar 
och avtalade transaktioner. 

Koncernens kreditrisk uppstår i första hand 
genom fordringar på kunder. Förluster avseende 
kundfordringar har historiskt varit små. Det finns 
ingen hög koncentration av kreditrisker, vare sig 
genom exponering mot enskilda kategorier av 
kunder eller regioner.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att ett företag får 
svårigheter att fullgöra förpliktelser som samman - 
hänger med finansiella skulder som regleras med 
kontanter eller annan finansiell tillgång. Företaget 
hanterar likviditetsrisken genom kontinuerlig  
uppföljning av verksamheten och genom att 
prognostisera löpande framtida kassaflöden  
utifrån olika scenarion för att säkerställa att 
finansiering sker i tid. 

Nedanstående tabell analyserar koncernens  
finansiella skulder, uppdelade efter den tid som 
på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga 
förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är 
de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. 
 
 
 Löptidsanalys

Koncernen 2021-12-31
Mindre än

3 mån

Mellan  
3 mån  

och 1 år

Mellan  
1 och  

2 år

Mellan  
2 och  

5 år Summa 

Leasingskuld 1 004 2 967 2 564 958 7 493

Leverantörsskulder 1 863 0 0 0 1 863

Övriga skulder och övriga uppl kostnader 3 921 0 0 0 3 921

Summa 6 788 2 967 2 564 958 13 277
 
 
Hantering av kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstruktur, 
definierad som eget kapital, är att trygga bolagets  
förmåga att fortsätta sin verksamhet för att 
kunna genererar avkastning till aktieägarna och 
nytta till andra intressenter samt att kapital-
strukturen är optimal med hänsyn till kostnaden 
för kapitalet. 

Utdelning till aktieägarna, inlösen av aktier,  
utfärdande av nya aktier eller försäljning av till-
gångar är exempel på åtgärder som bolaget kan 
använda sig av för att justera kapitalstrukturen.

Koncernens skuldsättningsgrad 31/12/2021

Totalt räntebärande skulder 0

Avgår: räntebärande tillgångar 91 838

Nettoskuld -91 838

Totalt eget kapital 159 468

Nettoskuldsättningsgrad -57,6%

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskat med ränte-
bärande tillgångar (inkl. likvida medel).

Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld i förhållande till eget kapital.
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Not 4 Intäkter från avtal med kunder och segmentsinformation

Segmentsinformation
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som 
överensstämmer med den interna rapportering 
som lämnas till den högste verkställande besluts-
fattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren 
är den funktion som ansvarar för tilldelning av 
resurser och bedömning av rörelsesegmentens 
resultat. I koncernen har denna funktion identi-
fierats som ledningsgrupp.

Denna funktion har fastställt att bolaget som 
helhet utgör ett segment baserat på den infor-
mation som behandlas i samråd med styrelsen 
och används som underlag för att fördela resurser 
och utvärdera resultat. 

Samtliga kunder och anläggningstillgångar finns 
i Sverige.

Fördelning av intäkter  
från avtal med kunder
Samtliga kunder finns i Sverige. Det finns ingen 
kund där försäljningen uppgår till 10 procent 
eller mer av företagets intäkter. 

Koncernens nettoomsättning fördelas på  
intäktsslagen enligt tabell nedan.
 
Tidpunkt för intäktsföring
Koncernens intäkter avser nästan uteslutande 
intäkter från avtal med kunder. Majoriteten av 
avtalen innehåller ett flertal komponenter och 
olika prestationsåtaganden varav intäktsredo-
visningen sker genom fyra olika intäktsslag där 
tidpunkten för intäktsredovisningen kan skiljas 
åt mellan intäktsslagen. Avtalen bryts ned för att 
definiera de olika intäktsslagen för att fördela  
intäkterna till korrekt komponent och prestations-
åtagande enligt avtalet och därmed säkerställa 
att intäktsredovisningen sker vid korrekt tidpunkt. 
De respektive intäktsslagen beskrivs närmare i 
not 2 under avsnitt Intäktsredovisning.

Nedan visas de fyra olika intäktsslagen och vid 
vilken tidpunkt intäktsredovisningen sker:

Abonnemangsintäkter (SaaS) Över tid
Support- och underhållsavtal Över tid
Tjänsteintäkter Vid en tidpunkt
Licensintäkter Vid en tidpunkt

Koncernen har under de senaste åren övergått 
från en traditionell licensmodell till Software as a 
Service. Koncernen har pågående Support- och 

underhållsavtal vilka historiskt har tecknats i 
samband med försäljning av licenser.

Intäktsslagen Abonnemangsintäkter (Software 
as a Service) och Support- och underhållsavtal 
där kontrollen överförs till kunden linjärt över 
avtalstiden faktureras huvudsakligen 0–3 månader 
i förskott, vilka i balansräkningen redovisas som 
en kortfristig avtalsskuld i balansposten förut-
betalda intäkter.

I de fall då tjänsteintäkterna skiljer sig åt mot 
den avtalade faktureringsmodellen reserverar 
koncernen en intäkt i samband med levererad 
timme och i balansräkningen bygger upp en 
kortfristig fordran under balansposten upplupna 
intäkter.

Koncernen har inga långfristiga fordringar eller 
skulder hänförligt till något av intäktsslagen. 

Avtalstillgångar
Avtalstillgångar innefattar koncernens upplupna 
intäkter och uppstår primärt när koncernen har 
rätt till intäkter baserat på utförda tjänster. Dessa 
tillgångar omklassificeras sedermera till kund-
fordringar i samband med att faktura ställs ut. 

Avtalsskulder
Avtalsskulder avser koncernens förutbetalda 
intäkter, det vill säga de fordringar som kunderna  
betalat i förskott för tjänster som ännu inte  
levererats till kund. 

Koncernen förskottsfakturerar alla Abonnemangs-
intäkter och Support- och underhållsintäkter. 
Viss förskottsfakturering sker avseende konsult-
timmar som sedan avräknas mot levererade 
timmar under årets gång. All förskottsfakturering 
klassificeras som kortfristig då ingen väsentlig 
långfristig förskottsfakturering sker inom  
koncernen. 

Avtalsskulder redovisas som intäkt när presta-
tionsåtaganden i avtalet har uppfyllts. Av de  
förskottsfakturerade intäkterna som utgör  
koncernens avtalsskuld vid ingången av räken-
skapsåret har, i all väsentlighet samtliga intäkts-
förts under 2021 respektive 2020. 

Prestationsåtaganden
Koncernens försäljning sker mot faktura, normalt 
med betalningsvillkor om 30 dagar. Koncernens 
prestationsåtaganden är del av avtal som har en 
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ursprunglig förväntad löptid om högst ett år.  
För ytterligare information om koncernens 

prestationsåtaganden se Not 2 under avsnitt 
Intäktsredovisning.

Koncernen 2021 2020

Fördelning nettoomsättning

Abonnemangsintäkter 59 277 50 892

Tjänsteintäkter 36 624 29 470

Övrigt 364 922

Summa 96 265 81 284

Tidpunkt för intäktsföring

Prestationsåtaganden som uppfylls över tid 59 277 50 892

Prestationsåtaganden som uppfylls vid en viss tidpunkt 36 988 30 392

Summa 96 265 81 284

Kontraktsbalanser

Kundfordringar 9 049 3 889

Avtalstillgångar 223 116

Avtalsskulder 1 414 40

Not 5 Övriga rörelseintäkter
Koncernen 2021 2020

Erhållet statligt stöd avseende kompensation för höga sjuklönekostnader 0 111

Summa 0 111
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Not 6 Personalkostnader
Koncernen 2021 2020

Medelantalet anställda

Män 60 59

Kvinnor 26 21

Summa 86 80

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Styrelsen andel kvinnor 25% 0%

Övriga ledande befattningshavare andel kvinnor 50% 25%

Löner och ersättningar

Styrelse, verkställande direktör och andra ledande  
befattningshavare 10 st (7 st) 5 475 3 896

Övriga anställda 37 761 30 947

Summa 43 236 34 843

Sociala kostnader

Pensionskostnader verkställande direktör och andra  
ledande befattningshavare 917 724

Pensionskostnader övriga anställda 3 436 2 602

Sociala avgifter enligt lag och avtal 14 767 11 525

Summa 19 120 14 851

Ersättningar och övriga förmåner  
2021

Styrelse- 
arvode

Lön och 
ersättningar

Rörlig 
ersättning

Pensions- 
kostnader

Andra 
förmåner

Paul Rönnberg, ordförande 150 0 0 0 0

Robert D'Agostino 50 0 0 0 0

Bengt Östling 50 0 0 0 0

Petra Weslien 50 0 0 0 0

Richard Durlow, VD 0 1 452 0 333 95

Andra ledande befattningshavare (5 st) 0 3 151 572 584 157

Summa 300 4 603 572 917 252



ÅRSREDOVISNING 2021 MOMENTUM SOFTWARE GROUP AB (PUBL) 43

NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Moderbolaget 2021 2020

Löner och ersättningar

Löner och andra ersättningar 711 0

Sociala avgifter 245 0

Summa 956 0

Moderbolaget
Under 2021 har moderbolaget haft i genomsnitt 
0 (0) anställda. För ersättningar till styrelsen 
och koncernledning se not för koncernen ovan. 
Kostnad för pension redovisas i dotterbolaget 
Momentum Software AB.

Uppsägning och avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller 
en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. 
Om uppsägning sker från arbetsgivarens sida  
utgår, utöver lön och övriga anställningsförmåner 
under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag 
motsvarande sex gånger den kontanta månads-
lönen vid tidpunkten för uppsägningen. 

För andra ledande befattningshavare varierar 
uppsägningstiden mellan anställningsavtalen. 
Antingen gäller en ömsesidig uppsägningstid om 
3–4 månader, eller så följer uppsägningsperioden 
av tillämpligt kollektivavtal. Vid uppsägning från 
ledande befattningshavarens sida utgår inget 
avgångsvederlag.

Ersättning till styrelsen utgick under 2021 med 
150 tkr till styrelsens ordförande och 50 tkr till 
övriga ledamöter. Från 2022 utgår ersättning till 
styrelsen med 300 tkr till styrelsens ordförande 
och 150 tkr till övriga ledamöter.

Not 7 Ersättning till revisor
Koncernen 2021 2020

Dalrev Revision & Redovisning

Revisionsuppdraget 0 14

Övriga tjänster 0 7

Summa 0 21

Ernst & Young

Revisionsuppdraget 315 141

Övriga tjänster 1 649 0

Summa 1 964 141

Moderbolaget 2021 2020

Ernst & Young

Revisionsuppdraget 175 0

Övriga tjänster 1 649 0

Summa 1 824 0

Med revisionsuppdrag avses granskning av  
årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens  
och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 

revisor att utföra samt rådgivning och biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan  
granskning eller genomförandet av sådana  
arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
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Not 8 Resultat från andelar i koncernbolag
Moderbolaget 2021 2020

Utdelning, Momentum Software AB 9 231 4 476

Summa 9 231 4 476

Not 9 Finansiella intäkter och kostnader
Koncernen 2021 2020

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 17 13

Summa finansiella intäkter 17 13

Finansiella kostnader

Räntekostnader till kreditinstitut -77 -487

Räntekostnad leasingskuld -337 -409

Övriga räntekostnader -12 -9

Summa finansiella kostnader -426 -905

Finansnetto -409 -892

Moderbolaget 2021 2020

Finansiella kostnader

Räntekostnader till kreditinstitut -77 -487

Summa finansiella kostnader -77 -487

Finansnetto -77 -487

Not 10 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget 2021 2020

Mottagna koncernbidrag, Momentum Software AB 14 600 530

Summa 14 600 530
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Not 11 Inkomstskatt
Koncernen 2021 2020

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt -1 913 -2 567

Uppskjuten skatt -907 -741

Total redovisad skatt -2 820 -3 308

Avstämning av skatt

Resultat före skatt 13 375 15 395

Skatt enligt gällande skattesats -2 755 -3 295

Ej avdragsgilla kostnader -65 -42

Omvärdering av uppskjuten skatt (avser den nya skattesatsen på 20,6%) 0 29

Summa -2 820 -3 308

Moderbolaget 2021 2020

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt -1 830 0

Uppskjuten skatt 0 0

Total redovisad skatt -1 830 0

Avstämning av skatt

Resultat före skatt 18 114 4 475

Skatt enligt gällande skattesats -3 731 -958

Ej skattepliktiga intäkter 1 902 958

Summa -1 830 0

För 2020 uppgick skattesatsen till 21,4% för att 
från 2021 uppgå till 20,6%. Med hänsyn till detta 
har uppskjuten skatt omräknats.

Uppskjutna skattefordringar avseende skatte-
mässiga underskottsavdrag redovisas i den 
utsträckning som det är sannolikt att de kommer 
att utnyttjas mot framtida skattepliktiga resultat.

Not 12 Resultat per aktie
Före utspädning
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets 
aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden.

Koncernen 2021 2020

Före utspädning

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 10 551 12 087

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental)* 15 328 15 000

Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,69 0,81

Efter utspädning
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet  
ute stående stamaktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella stamaktier.
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Koncernen 2021 2020

Efter utspädning

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 10 551 12 087

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental)* 15 328 15 000

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental)* efter utspädning 15 328 15 000

Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,69 0,81

*Antal aktier har omräknats efter split i september 2021, 1:300

Not 13 Immateriella tillgångar
Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Balanserade utvecklingutgifter

Ingående anskaffningsvärde 27 934 18 337

Årets anskaffningar – internt utvecklade 11 327 9 597

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 39 261 27 934

Ingående avskrivningar -5 082 -2 364

Årets avskrivningar – internt utvecklade -3 849 -2 718

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde -8 931 -5 082

Utgående redovisat värde 30 330 22 852

Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Programvara

Ingående anskaffningsvärde 32 000 32 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 32 000 32 000

Ingående avskrivningar -15 733 -12 533

Årets avskrivningar -3 200 -3 200

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde -18 933 -15 733

Utgående redovisat värde 13 067 16 267

Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Goodwill

Ingående anskaffningsvärde 29 249 29 249

Redovisat värde 29 249 29 249

Kassagenererande enheter
Goodwill som förvärvats via rörelseförvärv har allokerats till en kassagenererande enhet med redovisat 
värde enligt nedan.
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Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Momentum Software AB 29 249 29 249

Summa 29 249 29 249

Nedskrivningsprövning
Redovisad goodwill prövas årligen mot beräknat 
återvinningsvärde, vilket är det högsta av 
nyttjandevärdet eller nettoförsäljningsvärdet. 

Nyttjandevärdet utgår från uppskattade bedöm-
ningar av framtida kassaflöden före skatt, vilka 
baseras på rimliga och verifierbara antaganden  
som utgör bästa uppskattningar av de ekonomiska 
förhållanden som beräknas råda. Bedömningen 
av framtida kassaflöden baseras på budget och 
prognoser för den kommande femårsperioden. 
Den årliga tillväxten bortom prognosperioden är 
bedömd efter uppgifter i nedan tabell. Den årliga 
tillväxttakten är en försiktig bedömning. 

Den nedskrivningsprövning som genomfördes  
31 december 2021 visar att återvinningsvärdet 
för den kassagenererande enheten överstiger 
det redovisade värdet vilket resulterade i att 
inget nedskrivningsbehov föreligger.

Känslighetsanalysen visar på goda margi-
naler. Företagsledningen har testat och gjort 
bedömningen att en rimlig och möjlig förändring 
(+/- 1 procentenhet) i de kritiska variablerna 
nedan inte skulle få så pass stor effekt att de var 
och en för sig eller tillsammans skulle reducera 
återvinningsvärdet till ett värde som är lägre än 
redovisat värde.

Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Långsiktig tillväxttakt 2,5% 2,5%

Diskonteringsränta före skatt 8,0% 8,0%

Not 14 Materiella anläggningstillgångar
Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 4 504 3 573

Årets investeringar 1 823 931

Utrangerade inventarier 0 0

Utgående anskaffningsvärde 6 327 4 504

Ingående avskrivningar -2 217 -1 561

Utrangerade inventarier 0 0

Årets avskrivningar -869 -656

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 086 -2 217

Redovisat värde 3 241 2 287
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Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Nyttjanderättstillgångar*

Ingående anskaffningsvärde 19 345 14 311

Tillkommande avtal 3 054 4 840

Avslutade avtal -138 0

Omvärdering 22 194

Utgående anskaffningsvärde 22 283 19 345

Ingående avskrivningar -10 475 -6 267

Årets avskrivningar -4 555 -4 208

Utgående ackumulerade avskrivningar -15 030 -10 475

Redovisat värde 7 253 8 870

*Se not 21 för fördelning per tillgångsslag

Not 15 Specifikation andelar i koncernbolag

Moderbolaget 31/12/2021 31/12/2020

Ingående anskaffningsvärde 78 638 78 638

Utgående redovisat värde 78 638 78 638

Namn, org nr, säte
Kapital- 

andel
Eget  

kapital

Redovisat  
värde  

2021-12-31

Redovisat  
värde  

2020-12-31

Momentum Software AB 
556474-2103, Stockholm 100% 770 78 638 78 638

Summa 770 78 638 78 638

Ovanstående förteckning omfattar av moderföretaget direkt ägda aktier och andelar i koncernbolag. 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal 
aktier.

Not 16 Kundfordringar
Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Kundfordringar

Kundfordringar 9 049 3 889

Reserv för osäkra fordringar 0 0

Summa 9 049 3 889

Förfallna kundfordringar 

Ej förfallna 8 026 2 895

Mindre än 3 månader 568 878

Mer än 3 månader 455 116

Summa 9 049 3 889
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Koncernen har inga långfristiga kundfordringar. 
Verkligt värde avseende kundfordringar överens-
stämmer med redovisat värde.

Per den 31 december 2021 har koncernen reser-
verat 0 (0) tkr för befarade kundförluster. I övriga  
kategorier av kundfordringar och övriga ford-
ringar ingår inte några tillgångar för vilka 
nedskrivningsbehov föreligger. 

Förluster avseende kundfordringar har historiskt 
varit små. Koncernen har under året bokfört 

kundförluster om 0 (148) tkr. De förfallna ford-
ringarna avser ett antal kunder vilka tidigare inte 
haft några betalningssvårigheter. 

Koncernens kundfordringar är spridda på flertalet 
olika kunder, det finns ingen kund där försäljningen 
uppgår till 10 procent eller mer av företagets 
intäkter. Det föreligger inte någon betydande 
kreditriskkoncentration till enstaka motparter 
eller geografiska regioner. Nedskrivning av ford-
ringar sker när det finns objektiva bevis för att 
förfallna belopp inte kommer att betalas.

Not 17 Övriga fordringar
Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Skattekonto 49 680

Mervärdesskatt 1 342 0

Övriga poster 3 453 2 248

Summa 4 844 2 928

Moderbolaget 31/12/2021 31/12/2020

Mervärdesskatt 1 342 0

Summa 1 342 0

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Förutbetald hyra 926 1 086

Förutbetalda IT-kostnader 1 244 1 066

Övriga förutbetalda kostnader 184 117

Upplupna intäkter 223 116

Summa 2 577 2 385

Moderbolaget 31/12/2021 31/12/2020

Övriga förutbetalda kostnader 46 0

Summa 46 0

Not 19 Likvida medel
Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Banktillgodohavanden 91 838 8 654

Summa 91 838 8 654

Moderbolaget 31/12/2021 31/12/2020

Banktillgodohavanden 80 272 96

Summa 80 272 96
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Not 20 Aktiekapital
Kr Antal aktier Aktiekapital Kvotvärde

Per 31 december 2020 50 000 50 000 1,00

Per 31 december 2021 16 639 345 554 645 0,03

Alla aktier har samma rätt till utdelning och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman 
med en röst per aktie.

Not 21 Uppskjuten skatteskuld

Koncernen
Obeskattade 

reserver

Balanserade 
utvecklings-

utgifter

Nyttjande-
rätts- 

tillgångar
Program- 

vara Summa

Per 1 januari 2020 44 3 290 -30 4 010 7 314

Redovisat i resultaträkningen 2 1 418 -20 -659 741

Per 31 december 2020 46 4 708 -50 3 351 8 055

Per 1 januari 2021 46 4 708 -50 3 351 8 055

Redovisat i resultaträkningen 25 1 541 0 -659 907

Per 31 december 2021 71 6 249 -50 2 692 8 962

Not 22 Leasing

Koncernen Bilar Lokaler
Totalt  

tillgång
Leasing- 

skuld

Ingående balans 1 januari 2020 1 279 6 765 8 044 8 187

Tillkommande avtal 0 4 840 4 840 4 839

Avslutade avtal 0 0 0 0

Avskrivningar -626 -3 582 -4 208

Omvärdering avtal 3 191 194 197

Räntekostnader 0 409

Leasingavgifter 0 -4 518

Utgående balans 31 december 2020 656 8 214 8 870 9 114

Ingående balans 1 januari 2021 656 8 214 8 870 9 114

Tillkommande avtal 1 146 1 908 3 054 3 045

Avslutade avtal -138 0 -138 -143

Avskrivningar -603 -3 952 -4 555

Omvärdering avtal -4 26 22 25

Räntekostnader 0 337

Leasingavgifter 0 -4 885

Utgående balans 31 december 2021 1 057 6 196 7 253 7 493
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Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Redovisad leasingskuld

Kortfristig 3 971 4 318

Långfristig 1-5 år 3 522 4 796

Summa 7 493 9 114

Koncernen 2021 2020

Belopp som redovisas i resultaträkningen

Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar -4 555 -4 208

Räntekostnader på leasingskulder -337 -409

Kostnad avseende korttidsleasingavtal -141 -178

Kostnad för leasingavtal där den underliggande tillgången är av lågt värde -548 -280

Summa -5 581 -5 075

Not 23 Skulder till kreditinstitut
Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Banklån

Vid årets ingång 8 250 14 750

Amortering kassaflödespåverkande -8 250 -6 500

Vid årets utgång 0 8 250

Långfristig del 0 1 750

Kortfristig del 0 6 500

Summa 0 8 250

Moderbolaget 31/12/2021 31/12/2020

Banklån

Vid årets ingång 8 250 14 750

Amortering kassaflödespåverkande -8 250 -6 500

Vid årets utgång 0 8 250

Långfristig del 0 1 750

Kortfristig del 0 6 500

Summa 0 8 250

Not 24 Skulder till koncernbolag
Moderbolaget 31/12/2021 31/12/2020

Momentum Software AB 0 3 720

Summa 0 3 720

Interna skulder består huvudsakligen av interna lån.



52 ÅRSREDOVISNING 2021 MOMENTUM SOFTWARE GROUP AB (PUBL) 

NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 25 Övriga kortfristiga skulder
Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Personalrelaterade skulder (skatter och avgifter) 1 486 884

Mervärdesskatt 2 043 526

Övriga poster 0 172

Summa 3 529 1 582

Moderbolaget 31/12/2021 31/12/2020

Personalrelaterade skulder (skatter och avgifter) 271 0

Summa 271 0

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Upplupna löner 6 539 5 694

Upplupna sociala avgifter 5 213 3 193

Upplupna revisionskostnader 175 150

Övriga upplupna kostnader 217 437

Förutbetalda intäkter 1 414 40

Summa 13 558 9 514

Moderbolaget 31/12/2021 31/12/2020

Upplupna löner 443 0

Upplupna sociala avgifter 331 0

Upplupna revisionskostnader 175 0

Övriga upplupna kostnader 133 0

Summa 1 082 0

Not 27 Finansiella instrument per kategori
Koncernen 
2021-12-31

Värderat till upplupet  
anskaffningsvärde

Värderat till verkligt värde 
via resultaträkningen Summa

Tillgångar i balansräkningen

Kundfordringar 9 049 0 9 049

Övriga fordringar 4 844 0 4 844

Likvida medel 91 838 0 91 838

Summa 105 731 0 105 731

Skulder i balansräkningen

Leverantörsskulder 1 863 0 1 863

Övriga kortfristiga skulder 3 529 0 3 529

Summa 5 392 0 5 392
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Koncernen 
2020-12-31

Värderat till upplupet  
anskaffningsvärde

Värderat till verkligt värde 
via resultaträkningen Summa

Tillgångar i balansräkningen

Kundfordringar 3 889 0 3 889

Övriga fordringar 2 928 0 2 928

Likvida medel 8 654 0 8 654

Summa 15 471 0 15 471

Skulder i balansräkningen

Långfristiga skulder till kreditinstitut 1 750 0 1 750

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 6 500 0 6 500

Leverantörsskulder 2 436 0 2 436

Övriga kortfristiga skulder 1 582 0 1 582

Summa 12 268 0 12 268

Not 28 Specifikation till rapport över kassaflöden
Koncernen 2021 2020

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar immateriella tillgångar 7 049 5 918

Avskrivningar inventarier 869 657

Avskrivningar nyttjanderättstillgångar 4 555 4 207

Summa 12 473 10 782

Erhållna och betalda räntor som ingår i resultat före skatt

Erhållna räntor 17 13

Betalda räntor -426 -905

Summa -409 -892

Förändring av skulder i finansieringsverksamheten

Amortering av lån kreditinstitut -8 250 -6 500

Amortering av leasingskuld -4 559 -4 106

Summa -12 809 -10 606

Moderbolaget 2021 2020

Erhållna och betalda räntor som ingår i resultat före skatt

Betalda räntor -77 -487

Summa -77 -487

Förändring av skulder i finansieringsverksamheten

Amortering av lån kreditinstitut -8 250 -6 500

Summa -8 250 -6 500
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Not 29 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen 31/12/2021 31/12/2020

Säkerheter ställda för egna skulder och krediter

Företagsinteckningar 11 600 11 600

Spärrade bankmedel 850 850

Summa 12 450 12 450

Not 30 Transaktioner med närstående
Med närstående avses:
 • Företag som direkt eller indirekt genom en 

eller flera mellanhänder utövar ett bestäm-
mande inflytande över bolaget.

 • Fysiska personer direkt eller indirekt innehar 
en sådan andel av rösterna i bolaget som 
medför ett betydande inflytande i företaget 
samt nära familjemedlemmar till sådana  
enskilda personer.

 • Nyckelpersoner som har ansvar för planering  
och styrning av verksamheten såsom styrelse-
ledamöter, vd och övriga ledande befattnings-
havare. 

Bolaget har inga transaktioner med närstående 
enligt definitionen i IAS 24 upplysningar om 
närstående (se ovan) att rapportera utöver det 
som anges i not 6 Personalkostnader.

Moderbolaget 2021 2020

Försäljning till koncernbolag 1 349 0

Inköp från koncernbolag -2 012 0

Utdelning från koncernbolag 9 231 4 476

Koncernbidrag från koncernbolag 14 600 530

Fordran koncernbolag 14 600 0

Skulder till koncernbolag 0 3 720

Not 31 Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.
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Annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information 
än årsredovisningen och koncernredovisningen 
och återfinns på sidorna 1-15 och 60-66. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna  
information och vi gör inget uttalande med  
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att  
läsa den information som identifieras ovan och  
överväga om informationen i väsentlig utsträck-
ning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga  
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts  
avseende denna information, drar slutsatsen att 
den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi 
har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-
lagen och, vad gäller koncernredovisningen, 
enligt IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Momentum Software Group AB, org.nr 559036-9475 

REVISIONSBERÄTTELSE

1 (4)

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen  
och koncernredovisningen för Momentum  
Software Group AB för räkenskapsåret 2021-01-01  
– 2021-12-31. Bolagets årsredovisning och 
koncern redovisning ingår på sidorna 16–59 i  
detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp - 
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande  
bild av moderbolagets finansiella ställning per 
den 31 december 2021 och av dess finansiella  
resultat och kassaflöde för året enligt årsredo vis-
nings lagen. Koncern redovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger  
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild  
av koncernens finansiella ställning per den  
31 december 2021 och av dess finansiella resultat  
och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom 
de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncern redovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för  
moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International  
Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.  
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felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

 • skaffar vi oss en förståelse av den del av  
bolagets interna kontroll som har betydelse 
för vår revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till  
omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 • drar vi en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen och verkställande direktören använder  
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de  
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 • utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, däribland upp-
lysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift  
tillämpas dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet  
om att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen som helhet inte innehåller några  
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en  
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i års-
redovisningen och koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen.  
Dessutom:  
 • identifierar och bedömer vi riskerna för väsent - 

liga felaktigheter i årsredo-visningen och  
koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån  
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig  
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Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och 
risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation är utformad  
så att bokföringen, medelsförvaltningen och  
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och  
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga  
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig  
grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i 
något väsentligt avseende:
 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 

till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med  
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och 
därmed vårt uttalande om detta, är att med 

 • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella infor-
mationen för enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar 
för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för 
våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också infor-
mera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen har vi även utfört en revi-
sion av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av Momentum Software Group AB 
för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31  
samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar  
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
och beviljar styrelsens ledamöter och verk stäl - 
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.
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rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktie-
bolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisions-
sed i Sverige använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvalt-
ningen och förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår  
professionella bedömning med utgångspunkt  
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi  
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situa-
tion. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 1 april 2022

Ernst & Young AB

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor
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Nyckeltal Definition
Anledning till att  
nyckeltalet används

Nettoomsättningstillväxt Den procentuella ökningen av  
nettoomsättning i förhållande till  
motsvarande period före gående år

För jämförelse av tillväxt mellan 
olika perioder och mot den 
övergripande marknaden

Abonnemangsintäkter Intäkter av årligen återkommande 
karaktär, avser SaaS-intäkter samt 
support- och underhållsintäkter

Är relevant för bransch jämförelse 
och ger en indikation på hur stor 
del av bolagets intäkter som är 
återkommande

Tillväxt 
abonnemangsintäkter

Den procentuella ökningen av åter-
kommande intäkter i förhållande till 
motsvarande period föregående år

För jämförelse av tillväxt mellan 
olika perioder och mot den 
övergripande marknaden

Andel 
abonnemangsintäkter

Återkommande intäkter i procent 
av nettoomsättning

Ger en indikation på hur stor del  
av Bolagets intäkter som var 
återkommande intäkter

Tjänsteintäkter Intäkter från konsulttjänster, avser 
implementation och löpande arbete

Ger en indikation på främst imple-
mentationstakten för perioden

CARR Contracted Annual Recurring 
Revenue, värdet av avtalade års - 
normaliserade abonne mangsintäkter 
med avdrag för uppsagda avtal 

Är relevant för bransch jämförelse 
och visar värdet av summan för alla 
avtalade kundkontrakt 

CARR-tillväxt Den procentuella ökningen av  
CARR i förhållande till motsva rande 
period föregående år

Nyckeltalet är relevant för att visa 
ökningen av värdet av summan för 
alla avtalade kundkontrakt mellan 
olika tidpunkter

Orderbok Avtalade årliga abonnemangs-
intäkter från SaaS-avtal som ännu 
inte implementerats

Ger en indikation på framtida 
abonnemangsintäkter och tjänste - 
intäkter från implementa tioner

EBITDA Rörelseresultat exklusive 
avskrivningar på materiella och 
immateriella anläggnings tillgångar

Nyckeltalet anges för att bedöma  
Bolagets operationella aktivi teter.  
EBITDA är ett komplement till  
rörelseresultat som indikerar 
Bolagets kassamässiga verk sam-
hetsresultat

EBITDA-marginal EBITDA i procent av 
nettoomsättning

Är ett användbart mått för att 
översiktligt bedöma lönsamhet i 
förhållande till omsättning

EBITA Rörelseresultat exklusive 
avskrivningar på immateriella 
tillgångar

Nyckeltalet anges för att bedöma  
Bolagets operationella aktivi teter.  
EBITA är ett komplement till rörelse - 
resultat som indikerar Bolagets 
kassamässiga verksam  hetsresultat, 
med avdrag för avskrivningar på 
immateriella tillgångar

Definitioner och 
avstämning nyckeltal

DEFINITIONER OCH AVSTÄMNING NYCKELTAL
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DEFINITIONER OCH AVSTÄMNING NYCKELTAL

Nyckeltal Definition
Anledning till att  
nyckeltalet används

EBITA-marginal EBITA i procent av nettoomsättning Är ett användbart mått för att 
översiktligt bedöma lönsamhet i 
förhållande till omsättning

EBIT Rörelseresultat Syftet är att ge en indikation på 
Bolagets underliggande resultat 
som genereras av den löpande 
verksamheten

EBIT-marginal EBIT i procent av nettoomsättning EBIT-marginal är ett användbart 
mått tillsammans med netto-
omsättningstillväxt för att 
översiktligt bedöma lönsamhet i 
förhållande till omsättning

Jämförelsestörande 
poster

Avser poster som särredovisas 
då de är av väsentlig karaktär, 
försvårar jämförelsesyftet och 
anses främmande från den 
ordinarie kärnverksamheten

Exempelvis förvärvsrelaterade 
poster, kostnader för börsnotering 
eller omstruktureringsposter

Nyckeltalet jämförelsestörande 
poster används för att få en rättvis 
jämförelse av den underliggande 
utvecklingen i den operativa 
verksamheten

Justerad EBITDA EBITDA justerat för påverkan av 
jämförelsestörande poster

Syftet är att visa EBITDA exklusive 
poster som stör jämförelsen med 
andra perioder

Justerad  
EBITDA-marginal

Justerad EBITDA i procent av 
nettoomsättning

För att översiktligt bedöma lönsam - 
het i förhållande till omsättning 
exklusive poster som stör 
jämförelsen med andra perioder

Justerad EBITA EBITA justerat för påverkan av 
jämförelsestörande poster

Syftet är att visa EBITA exklusive 
poster som stör jämförelsen med 
andra perioder

Justerad EBITA-marginal Justerad EBITA i procent av 
nettoomsättning

För att översiktligt bedöma lönsam - 
het i förhållande till omsättning 
exklusive poster som stör 
jämförelsen med andra perioder

Justerad EBIT Rörelseresultat justerat för 
påverkan av jämförelsestörande 
poster

Syftet är att ge en indikation på 
Bolagets underliggande resultat 
som genereras av den löpande 
verksamheten exklusive poster 
som stör jämförelsen med andra 
perioder

Justerad EBIT-marginal Justerad EBIT i procent av 
nettoomsättning

För att översiktligt bedöma lönsam - 
het i förhållande till omsättning 
exklusive poster som stör 
jämförelsen med andra perioder

Justerat resultat efter 
skatt

Resultat efter skatt enligt 
resultaträkningen justerat för 
påverkan av jämförelsestörande 
poster inklusive skatteeffekter 

Måttet är ett komplement till 
justerad EBIT med syfte att visa 
resultat efter skatt utan poster som 
påverkar jämförelse med andra 
perioder
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Nyckeltal Definition
Anledning till att  
nyckeltalet används

Justerat resultat per aktie 
före och efter utspädning 
(kr)

Periodens resultat efter avdrag för 
jämförelsestörande poster inklusive 
skatteeffekter, per aktie före och 
efter utspädning

Justerat resultat per aktie visar 
den underliggande operativa 
vinstgenereringsförmågan per aktie

Nettokassa (exklusive 
leasingskulder)

Likvida medel och räntebärande 
fordringar med avdrag för 
räntebärande skulder (exklusive 
leasingskulder)

Visar bolagets skuldsättning

Medelantal anställda Genomsnittligt antal heltids-
anställda under perioden

Anges för att visa hur antalet 
anställda utvecklas över tid

Organisk tillväxt Den procentuella ökningen av 
nettoomsättning i förhållande till 
motsvarande period föregående år 
justerat för exempelvis effekter av 
förvärv, avyttringar och förändrade 
redovisningsprinciper 

Måttet visar tillväxt i nettoomsätt-
ning justerat för förvärv under 
de senaste tolv månaderna. 
Förvärvade verksamheter inkluderas 
i organisk tillväxt när de har varit en  
del av Koncernen under fyra kvartal.  
Måttet används för att analysera  
underliggande nettoomsättnings-
tillväxt i befintlig verksamhet.

Churn Värdet av uppsagda intäkter från  
kunder som sagt upp avtal de 
senaste tolv månaderna dividerat 
med kontrakterade årliga återkom-
mande intäkter i början av perioden

Nyckeltalet är relevant för att 
visa den procentuella andelen av 
uppsagda värden av kundkontrakt 
mellan olika tidpunkter, nyckel talet är 
även relevant för branschjämförelse

DEFINITIONER OCH AVSTÄMNING NYCKELTAL
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DEFINITIONER OCH AVSTÄMNING NYCKELTAL

Avstämningstabeller nyckeltal
Avstämning nettoomsättningstillväxt (Mkr) 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning perioden 96,3 81,3 81,0 77,5

Nettoomsättning samma period fg år 81,3 81,0 77,5 68,9

Nettoomsättningstillväxt 18% 0% 5% 13%

Avstämning tillväxt och andel  
abonnemangsintäkter (Mkr) 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning perioden 96,3 81,3 81,0 77,5

Abonnemangsintäkter perioden 59,3 50,9 44,7 41,6

Abonnemangsintäkter samma period fg år 50,9 44,7 41,6 37,1

Tillväxt abonnemangsintäkter 16% 14% 7% 12%

Andel abonnemangsintäkter 62% 63% 55% 54%

Avstämning EBIT/EBITA/EBITDA och justerad  
EBIT/EBITA/EBITDA (Mkr) 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 96,3 81,3 81,0 77,5

EBIT (Rörelseresultat) 13,8 16,3 11,0 15,0

EBIT-marginal 14% 20% 14% 19%

Avskrivningar på immateriella tillgångar 7,0 5,9 4,9 3,8

EBITA 20,8 22,2 15,9 18,8

EBITA-marginal 22% 27% 20% 24%

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 5,4 4,9 4,0 3,5

EBITDA 26,3 27,1 20,0 22,3

EBITDA-marginal 27% 33% 25% 29%

Jämförelsestörande poster 5,5 0,0 0,0 0,0

Justerad EBIT 19,3 16,3 11,0 15,0

Justerad EBIT-marginal 20% 20% 14% 19%

Justerad EBITA 26,4 22,2 16,0 18,8

Justerad EBITA-marginal 27% 27% 20% 24%

Justerad EBITDA 31,8 27,1 20,0 22,3

Justerad EBITDA-marginal 33% 33% 25% 29%
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DEFINITIONER OCH AVSTÄMNING NYCKELTAL

Avstämning justerat resultat efter skatt (Mkr)  
och justerat resultat per aktie (kr) 2021 2020 2019 2018

Resultat efter skatt 10,6 12,1 7,8 10,8

Jämförelsestörande poster efter skatt 4,4 0,0 0,0 0,0

Justerat resultat efter skatt 14,9 12,1 7,8 10,8

Genomsnittligt antal utestående aktier 15 327 869 15 000 000 15 000 000 15 000 000

Justerat resultat per aktie  
före och efter utspädning (kr) 0,98 0,81 0,52 0,72

Avstämning CARR-tillväxt (Mkr) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

CARR vid utgången av perioden 78,8 61,8 54,5 45,6

CARR vid motsvarande period fg år 61,8 54,5 45,6 39,2

CARR-tillväxt 28% 13% 20% 16%

Avstämning nettokassa exklusive leasingskulder 
(Mkr) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Likvida medel 91,8 8,7 3,6 5,3

Räntebärande långfristiga skulder -3,5 -6,5 -13,5 -18,3

- Avgår långfristiga leasingskulder 3,5 4,7 5,3 3,5

Räntebärande kortfristiga skulder -4,0 -10,8 -9,4 -9,8

- Avgår kortfristiga leasingskulder 4,0 4,3 2,9 3,3

Nettokassa (exklusive leasingskulder) 91,8 0,4 -11,1 -16,0
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