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Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2021

Perioden 1 januari – 30 september 2021

Händelser under perioden 1 januari – 30 september 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 5 222 (4 439) tkr, vilket innebar en ökning med 18 (18) procent. 
• Rörelseresultatet uppgick till -240 (-1 328) tkr.
• EBITDA uppgick till 359 (-1 015) tkr, med en EBITDA-marginal om 7 (-23) procent.
• Kvartalets resultat uppgick till  -282 (-1 343) tkr och resultat per aktie före utspädning uppgick till 

-0,04 (-0,18) kronor. 

• Nettoomsättningen uppgick till 14 331 (13 642) tkr, vilket innebar en ökning med 5 (25) procent. 
• Rörelseresultatet uppgick till -5 449 (-2 231) tkr.
• EBITDA uppgick till -3 780 (-1 292) tkr, med en EBITDA-marginal om -26 (-9) procent.
• Periodens resultat uppgick till  -5 511 (-2 284) tkr och resultat per aktie före utspädning uppgick till 

-0,76 (-0,32) kronor. 
• Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick per 30 september till 17 850 (14 390) tkr, vilket 

är en tillväxt om 24 (2) procent jämfört med samma period föregående år. 

• Den 22 september 2021 hölls en extra bolagsstämma varvid bland annat följande beslutades:
• Förändring av styrelse
• Varje aktie delades upp till tio (10) aktier, varvid även kvotvärdet förändrades från 1 krona till 0,1 

krona.
• Bolagskategori byttes från privat till publikt bolag.

• Den 30 september ingicks ett nytt kundavtal med kommunala fastighetsbolaget SISAB (Skolfastigheter 
i Stockholm AB). Avtalet har ett totalt kontraktsvärde om cirka 1 000 tkr, varav cirka 420 tkr avser årliga 
(repetitiva) abonnemangsintäkter.

Resultatutveckling i sammandrag

Belopp i tusentals kronor, tkr 2021-07-01 
2021-09-30 

 2020-07-01 
2020-09-30 

2021-01-01 
2021-09-30 

2020-01-01 
2020-09-30 

2020-01-01 
2020-12-31 

Nettoomsättning  5 222  4 439  14 331  13 642  19 045 
Nettoomsättningstillväxt, % 18% 18% 5% 25% 14%
Rörelseresultat -240 -1 328 -5 449 -2 231 -5 919 
EBITDA  359 -1 015 -3 780 -1 292 -3 954 
EBITDA-marginal, %  7% -23 % -26% -9% -21% 
Periodens resultat -282 -1 343 -5 511 -2 284 -5 984 
Contracted annual recurring revenue 
(CARR), per bokslutsdagen  17 850  14 390  17 850  14 390  15 198 

Tillväxt CARR, % 24% 2% 24% 2% 3%

Sammanfattning
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BAKGRUND
Bolagets motto lyder “Spend less energy” (Sv. ”Använd mindre energi”). Mestro 
som grundades 2005, har som syfte är att förenkla och skapa översikt över kom-
plicerade insamlingssystem, att säkerställa korrekt data och förse kunder med en 
bred svit av produkter för minskade utsläpp, kostnadsbesparingar och lägre ener-
gianvändning. Genom Mestros mjukvaruplattform kan företag och organisationer 
snabbt och enkelt komma igång och spara energi samt minska sina kostnader och 
sitt klimatavtryck redan från första året som tjänsten implementeras.

Idag hjälper Mestro fastighetsägare att få bättre kontroll på både kostnader och 
utsläpp samt minskad energianvändning. Bolagets huvudsakliga verksamhet be-
drivs i Sverige. Utöver verksamheten i Sverige har bolaget kunder i Norge, Dan-
mark, Finland, Polen och Nederländerna och Bolaget ska nu fortsätta växa i dessa 
länder såväl som till andra geografiska marknader, primärt norra Europa.

AFFÄRSIDÉ
Mestro hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energian-
vändning och sina utsläpp. Med hjälp av Bolagets produktsvit kan kunderna au-
tomatiskt samla in, analysera och visualisera energidata i realtid, vilket bidrar till 
välgrundat beslutsfattande avseende energianvändningen i fastighetsbestånd. 
Produkterna är molnbaserade och designade för att vara användarvänliga så att 
fler – oavsett verksamhet, typ av fastighet eller roll inom företaget – kan nyttja 
dem och bidra till minskad energianvändning.

MESTROS VISION
Visionen är att bli den gyllene standarden som förändrar mänsklighetens klima-
tavtryck.

MESTROS MISSION
Missionen är att vara kärnan i ekosystemet för energianalys som synliggör 
hur kundernas beslut påverkar deras energianvändning. Mestro bearbetar  
automatiskt stora mängder komplex data till lätthanterliga och visuellt  
tilltalande beslutsunderlag. Beslutsunderlaget hjälper sedan kunderna att fat-
ta välinformerade beslut som bidrar till ett bättre klimat och en mer kostnads-  
och energieffektiv framtid.
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KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Mestro utvecklar och säljer ett molnbaserat system för automatiserad och visuali-
serad energiuppföljning. Genom att hämta in energidata till Mestros plattform 
kan Mestro hjälpa kunder att ta kontroll över sin energianvändning, spara energi 
och minska sin miljöpåverkan. Mestros produkter riktar sig främst till fastighets-
förvaltare, detaljhandel och industri. Bolaget bedriver även tillhörande konsult-
verksamhet.

Bolagets intäkter delas upp i abonnemangsintäkter, uppsättning/implemente-
ring samt tjänsteintäkter. Intäkterna består främst av de repetitiva abonnemangs-
intäkterna kopplade till Mestros plattform, så kallade SaaS-intäkter.  Abonne-
mangsintäkterna redovisas under de månader som abonnemanget löper, 
vanligtvis en  12 månaders period.  Tjänsten inkluderar normalt sett support, un-
derhåll och drift samt löpande rapporter.

Uppsättning och implementering betalas av kunden i samband med tecknandet 
av avtalet och abonnemanget erläggs årligen i förskott. Tjänsteintäkter redovisas 
löpande under projektets gång.

KOMMENTARER TILL NYCKELTAL 
PERIODEN 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2021
Nettoomsättning
Bolaget delar upp nettoomsättningen i Abonnemangsintäkter, Uppsättning och 
implementering samt Tjänsteintäkter, där abonnemangsintäkter avser repetitiva 
intäkter. Repetitiva intäkter stod för 84 (87) procent av nettoomsättningen. Net-
toomsättningen ökade med 5 (25) procent jämfört med samma period föregåen-
de år. Den förhållandevis låga tillväxten beror på att Bolaget under perioden tap-
pat cirka 560 tkr i abonnemangsintäkter, där en enskild kund stod för 87 procent 
av detta (se kommentar till Contracted annual recurring revenue på sidan 5). En 
relativt svag försäljning, med start under Q2 2020 fram till och med Q1 2021, har 
även inneburit att tillväxten av nettoomsättningen och de repetitiva intäkterna 
varit lägre än normalt. Bolagets bedömning är att den relativt svaga försäljningen 
beror på pandemin.

Nyförsäljning under perioden 1 januari-30 september 2021
Nyförsäljningen under perioden uppgick till 4 700 (3 722) tkr, varav 1 898 (1 039) 
tkr avser det tredje kvartalet. Nyförsäljningen har ökat med 26 procent jämfört 
med samma period föregående år vilket Bolaget bedömer är en vändning av den 
negativa pandemi-trend som man kunnat se under 2020 och under första kvarta-
let 2021. Bolaget har kunnat se en mer positiv trend i nyförsäljningen under andra 
och tredje kvartalet 2021.

Verksamhet
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Contracted annual recurring revenue (CARR)
De årliga kontrakterade intäkterna uppgick per 30 september 2021 (2020) till 
17 850 (14 390) tkr, vilket är en tillväxt om 24 procent jämfört med samma period 
föregående år.

Under 2020 sade en större kund upp Bolagets tjänster till följd av finansiella 
svårigheter. Kunden, som är en ledande nordisk hotellkedja, tvingades säga upp 
personal och flertalet leverantörer, där Mestro tyvärr var en av dessa. Det årliga 
kontrakterade värdet uppgick till cirka 980 tkr och under perioden fram till 30 sep-
tember 2021, har detta påverkat Bolagets nettoomsättning negativt med cirka 490 
tkr. Det årliga kontrakterade värdet stod för 7 procent av den ingående CARR:en 
vid 2020 års start.

Verksamhet
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BOLAGSINFORMATION
Mestro AB (”Bolaget”, ”Mestro”) är ett svenskt ak-
tiebolag bildat 2005 och lyder under Aktiebo-
lagslagen (2005:551).

Bolagets organisationsnummer är 556679-4649 
och har sitt säte i Stockholm, Sverige.

BOLAGSSTRUKTUR
Mestro AB är moderbolag i en koncern med två 
helägda dotterbolag, ett i Norge och ett i Dan-
mark. Under rapportperioden har verksamheter-
na i Norge och Danmark varit vilande och deras 
enda syfte i dagsläget är att möjliggöra för Mestro 
att hämta  energidata för norska respektive dans-
ka fastigheter.

Bolagsstruktur per 30 september 2021:

Då dotterbolagen är vilande verksamheter upp-
rättas ingen koncernredovisning. Bolaget har 
heller inget krav, med hänvisning till undantags-
reglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ på att 
upprätta koncernredovisning.

HÄNDELSER 
UNDER RAPPORTPERIODEN

Extra bolagsstämma
Den 22 september 2021 hölls en extra bolags-
stämma varvid bland annat följande beslut togs:

Förändring styrelse
Omval av Rikard Östberg,  Johan Bäcke, Alexan-
dra Kulldorff, Anders Palmgren och Carolina 
Wacthmeister som ordinarie ledamöter. Till ny 
styrelseledamot valdes Johan Stakeberg. Rikard 
Östberg valdes till styrelseordförande. Samtliga 
val gäller fram till nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordning  
och uppdelning av aktier
Bolagsordningen ändrades på flera punkter. 
Bland annat beslutades att varje aktie delas upp 
till tio (10) aktier. Efter genomförd uppdelning 
uppgår totala antalet aktier till 6 782 070. Kvot-
värdet ändrades från 1 kronor till 0,1 kronor.

Byte av bolagskategori
Det beslutades att byta bolagskategori från privat 
till publikt och om antagande om ny bolagsord-
ning.

Nytt kundavtal
Den 30 september ingicks ett avtal med kommu-
nala SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB). Det 
totala kontraktsvärdet uppgår till cirka 1 000 tkr, 
varav cirka 420 tkr avser återkommande (repeti-
tiva) abonnemangsintäkter. SISAB bedöms vara 
strategiskt viktig i Mestros arbete att knyta kom-
muner och samhällsnyttiga fastighetsägare till 
Bolagets nätverk.

HÄNDELSER EFTER  
RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Det har inte inträffat några väsentliga händelser 
efter rapportperiodens utgång.

Mestro AB

Mestro 
Danmark IVS

Mestro 
Norge AS
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KOMMENTARER TILL  
RESULTATUTVECKLING
1 januari-30 september 2021
Nettoomsättningen uppgick i perioden till 14 331 
(13 642) tkr, vilket motsvarar en ökning om 5 (25)  
procent sedan föregående år. En relativt låg för-
säljning, framförallt på grund av pandemin, mel-
lan Q4 2020 och Q2 2021 har även inneburit att 
tillväxten av nettoomsättningen och de repetitiva 
intäkterna varit lägre än normalt. För  utförligare 
kommentarer på nettoomsättningen, se Verk-
samheten på sidorna 4-5. Se även fördelning av 
intäkter i Not 2.

De övriga externa kostnaderna uppgår till -4 857 
(-4 846) tkr och ligger i princip oförändrade jäm-
fört med föregående år.

Personalkostnaderna har ökat med 17 procent 
jämfört med samma period föregående år, till 
följd av fler antal anställda. Antal anställda vid 
periodens utgång var 31 (27) stycken, vilket är en 
ökning om 15 procent.

Finansiella poster uppgick till -62 (-53) tkr och be-
stod främst av räntekostnader för externa lån. 
Ökningen mellan perioderna förklaras av att Bo-
laget i juni 2021 tog upp två nya lån om totalt 
2 440 tkr.

Periodens resultat uppgick till -5 511 (-2 284) tkr.

Tredje kvartalet - 1 juli-30 september 2021
Nettoomsättningen har ökat i perioden med 18 
procent jämfört med föregående år. Ökningen är 
främst hänförlig till att Bolaget utfört uppsätt-
ningar i högre grad under tredje kvartalet. Detta 
syns i fördelningen av abonnemangs-
intäkter som har minskat med 2 procent jämfört 
med samma period föregående år. Se not 2 för 
fördelning av nettoomsättning.

KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNING
Bolaget balanserar utgifter för utvecklingsarbe-
ten och under perioden 1 januari-30 september 
har  3 380 tkr investerats i nya och befintliga app-
likationer och plattformar.
 

Kundfordringar uppgår till 4 904 tkr, vilket är 
ovanligt högt, både i jämförelse med 30 septem-
ber föregående år samt årsbokslutet 2020. Anled-
ningen är att faktureringsprocessen förändrats 
under 2021 samt att Bolaget fått in fler kunder 
vars abonnemangsperiod startar kring novem-
ber-december.

I juni 2021 togs två nya externa banklån upp om 
totalt  2 440 tkr. Under perioden har 242 tkr amor-
terats på tidigare befintliga lån.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
uppgår till  12 446 (8 132) tkr och av dessa består 
10 580 (7 612) kr av förutbetalda abonnemangs-
intäkter. Övriga upplupna kostnader avser främst 
semesterlöner och sociala avgifter.

KOMMENTARER TILL FINANSIELL  
STÄLLNING
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 
2 125 tkr och räntebärande skulder uppgick till 
3 070 tkr.  Som nämnts under kommentarerna till 
balansräkningen togs nya banklån under perio-
den om totalt 2 440 tkr.

Delårsrapporten har upprättats med antagandet 
om fortsatt drift med beaktande av Bolagets nu-
varande verksamhet, aktiviteter de kommande 
tolv månaderna och befintliga likvida medel. Det 
kan däremot inte uteslutas att Bolaget kan behö-
va eller vilja inhämta kapital hos befintliga aktie-
ägare för expansion av verksamheten. Detta kan 
komma att ske via exempelvis nyemissioner eller 
upptagande av lån.

KOMMENTARER TILL KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick under perioden 1 januari-30 september 
till -3 866 (-1 071) tkr. Ökningen mellan åren för-
klaras främst av ökningen av antalet anställda.

Kassaflödet från investeringsverksamheten av-
ser främst investeringar i de immateriella till-
gångarna och uppgår till -3 442 (-3 682) tkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till 2 198 (96) tkr.  Under perioden har 
nya banklån om 2 440 tkr tagits upp och totalt 
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Belopp i tusentals kronor, 
tkr Not 2021-07-01 

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

2021-01-01 
2021-09-30 

2020-01-01 
2020-09-30 

2020-01-01 
2020-12-31 

Nettoomsättning 2  5 222  4 439  14 331  13 642  19 045 
Aktiverat arbete för egen 
räkning   865  686  2 523  3 553  3 469 

Övriga rörelseintäkter   -    2  5  10  25 
   6 087  5 127  16 859  17 205  22 539 
  
Rörelsens kostnader  
Dataimport  -116 -136 -556 -676 -1 204 

Övriga externa kostnader 3 -1 553 -1 488 -4 857 -4 846 -6 181 

Personalkostnader -4 039 -4 512 -15 198 -12 966 -19 084 
Avskrivningar och nedskriv-
ningar av materiella 
och immateriella anlägg-
ningstillgångar

-599 -313 -1 669 -939 -1 965 

Övriga rörelsekostnader -20 -6 -28 -9 -24 
 -6 327 -6 455 -22 308 -19 436 -28 458 

RÖRELSERESULTAT  -240 -1 328 -5 449 -2 231 -5 919 
  
Resultat från finansiella 
poster  

Räntekostnader och liknan-
de resultatposter  -42 -15 -62 -53 -65 

  -42 -15 -62 -53 -65 

RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA POSTER  -282 -1 343 -5 511 -2 284 -5 984 

  
RESULTAT FÖRE SKATT  -282 -1 343 -5 511 -2 284 -5 984 

PERIODENS RESULTAT -282 -1 343 -5 511 -2 284 -5 984 

Resultat per aktie (före ut-
spädning), hela kronor -0,04 -0,20 -0,81 -0,34 -0,89 

Resultat per aktie (efter 
utspädning), hela kronor -0,04 -0,20 -0,81 -0,34 -0,89
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Belopp i tusentals kronor, tkr 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  14 887  13 874  13 175 

Varumärken  1  3  3 

  14 888  13 877  13 178 

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  147  147  147 

Fordringar hos koncernföretag  161  87  99 

  308  234  245 
Summa anläggningstillgångar  15 196  14 111  13 424 
 
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  4 904  1 745  2 219 

Övriga fordringar  64  64  68 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 004  315  637 

  5 972  2 124  2 924 

Kassa och bank  2 125  8 848  7 234 

Summa omsättningstillgångar  8 097  10 972  10 158 
 

SUMMA TILLGÅNGAR  23 293  25 083  23 582 

Balansräkning
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Belopp i tusentals kronor, tkr 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  678  678  678 

Fond för utvecklingsutgifter  10 889  9 876  9 177 

  11 567  10 554  9 855 
Fritt eget kapital   
Överkursfond  33 950  33 950  33 950 
Balanserad vinst eller förlust -34 976 -28 036 -27 280 

Årets resultat -5 511 -2 284 -5 984 

 -6 537  3 630  685 
Summa eget kapital  5 030  14 184  10 541 

Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut  1 950  630  574 

Summa långfristiga skulder  1 950  630  574 

   

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut  1 120  335  296 

Leverantörsskulder  751  654  459 

Aktuella skatteskulder  254  152  208 

Övriga skulder  1 742  996  1 684 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  12 446  8 132  9 820 

Summa kortfristiga skulder  16 313  10 269  12 467 
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  23 293  25 083  23 582 

Balansräkning

DELÅRSRAPPORT - JAN-SEP 2021  |  Finansiell översikt



MESTRO AB | Org.nr 556679-464911

Förändringar i eget kapital

Belopp i tusentals kronor, tkr 2021-01-01 
2021-09-30 

2020-01-01 
2020-09-30 

2020-01-01 
2020-12-31 

Eget kapital vid periodens ingång  10 541  16 552  16 552 
Emissionskostnader 1)  - -84 -84 

Optioner  -  -    57 

Periodens resultat -5 511 -2 284 -5 984 

Eget kapital vid periodens utgång  5 030  14 184  10 541 

1) Emissionskostnader hänförliga emission som genomfördes under 2019.

Belopp i tusentals kronor, tkr 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 866 -1 071 -1 969

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 380 -3 552 -3 879 
Investeringar i dotterföretag  -   -115 -115 

Lämnade lån till dotterbolag -62 -15 -27 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 442 -3 682 -4 021 

Finansieringsverksamheten
Nyemission  -    1 000  1 000 

Emissionskostnader  -   -84 -410 

Inbetalning optioner  -    14  57 

Upptagna lån  2 440  -    -   

Amortering av lån -242 -834 -927 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 198  96 -280 

Ökning/minskning av likvida medel -5 110 -4 656 -6 270 

Likvida medel vid årets början 1)  7 234  13 504  13 504 

Likvida medel vid årets slut 1)  2 125  8 848  7 234 

1) Likvida medel motsvarar kassa och bank.

Kassaflödesanalys i sammandrag
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Nyckeltal
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Belopp i tusentals kronor, tkr 2021-07-01 
2021-09-30 

 2020-07-01 
2020-09-30 

2021-01-01 
2021-09-30 

2020-01-01 
2020-09-30 

2020-01-01 
2020-12-31 

RESULTAT

Nettomsättning  5 222  4 439  14 331  13 642  19 045 

Nettoomsättningstillväxt, % 18% 18% 5% 25% 14%

Repetitiva intäkter  4 052  4 147  12 049  11 851  15 797 

Andel repetitiva intäkter, % 78% 93% 84% 87% 83%

Förändring repetitiva intäkter, % -2% 24% 2% 26% 15%

Rörelseresultat -240 -1 328 -5 449 -2 231 -5 919 

EBITDA  359 -1 015 -3 780 -1 292 -3 954 

EBITDA-marginal, % 7% -23% -26% -9% -21%

FINANSIELL STÄLLNING

Balansomslutning  23 293  25 083  23 293  25 083  23 582 

Nettoskuld  945 -7 883  945 -7 883 -6 364 

Soliditet (%) 22% 57% 22% 57% 45%

Kassaflöde från löpande verksamhet  *  * -3 866 -1 071 -1 969 

FÖRSÄLJNING OCH KONTRAKTERADE INTÄKTER

Contracted annual recurring revenue 
(CARR), per bokslutsdagen  17 850  14 390  17 850  14 390  15 198 

Tillväxt CARR, % 24% 2% 24% 2% 3%

Nyförsäljning  1 898  1 039  4 700  3 722  5 299 

Tillväxt nyförsäljning, %  83% -59%  26% -26% -22% 

AKTIER**

Antal utestående aktier  6 782 070  6 782 070  6 782 070  6 782 070  6 782 070 

Genomsnittligt antal aktier (före utspäd-
ning)  6 782 070  6 782 070  6 782 070  6 704 070  6 723 570 

Genomsnittligt antal aktier (efter utspäd-
ning)***  7 381 910  7 381 910  7 240 570  7 162 570  7 323 410 

NYCKELTAL PER AKTIE

Resultat per aktie (före utspädning), hela 
kronor -0,04 -0,20 -0,81 -0,34 -0,89 

Resultat per aktie (efter utspädning), hela 
kronor -0,04 -0,20 -0,81 -0,34 -0,89 

ANSTÄLLDA

Medelantal anställda  31  29  34  29  32 

Antal anställda vid periodens slut 31 27 31 27 29

* Redovisas inte per kvartal.
** Split 10:1 registrerad 5 oktober 2021. Antalet aktier i tabellen (såväl antal aktier vid periodens slut som genomsnittligt antal aktier) redovisas 
efter split, det vill säga antalet multiplicerat med 10.
*** Utspädningen avser, från november 2020, optioner med rätt till 599 840 stycken stamaktier. I perioden januari-september 2020 och juli-
september 2020 hade optioner med rätt till 141 340 aktier ännu inte registrerats, varför antalet aktier som kan leda till utspädning uppgick till 
458 500 stycken.
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Not 1 Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna överensstämmer med de beskrivna i årsredovisningen 
2020.

Noter
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Moderbolaget och dess dotterbolag bedöms ha en närståenderelation. Som närstående definieras även sty-
relseledamöter, ledande befattningshavare och deras nära familjemedlemmar. Med ledande befattningsha-
vare avses personer som tillsammans med verkställande direktören utgör ledningsgruppen.

Inköp och försäljning inom koncernen
Det förekommer inga inköp eller försäljningar inom koncernen och därmed heller inga internvinster. Däre-
mot har Moderbolaget bistått dotterbolagen med finansiering för betalning av eventuella rörelsekostnader 
som dotterbolagen har.

Köp av tjänster
Styrelseledamöter bistår regelbundet Bolaget med tjänster via konsultavtal. Tjänsterna köps på norma-
la kommersiella villkor och på armlängds avstånd. Under perioden (”perioden”) 1 januari-30 september 
2021(2020) har följande styrelseledamöter bistått Bolaget med konsulttjänster:

• Rikard Östberg, styrelseordförande sedan september 2021 och innan dess ledamot, har under perioden 
har via bolag fakturerat Mestro 169 (0) tkr, exklusive moms. 

• Johan Bäcke, ledamot, har under perioden via bolag fakturerat Mestro totalt 297 (222) tkr, exklusive 
moms.

• Johan Stakeberg, ledamot sedan september 2021, har  via bolag fakturerat Mestro 293 (0) tkr, exklusive 
moms. 

Not 3 Transaktioner med närstående

Not 2 Intäkter
Belopp i tusentals kronor, tkr 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
I nettoomsättningen ingår:
Abonnemangsintäkter  12 049  11 851  15 797 
Uppsättning och implementering  1 755  1 026  2 210 
Tjänsteintäkter  402  505  714 
Övrigt  125  260  324 
Totalt  14 331  13 642  19 045 

Varav repetitiva intäkter  12 049  11 851  15 797 
Varav repetitiva intäkter, % 84% 87% 83%
Förändring repetitiva intäkter, % 2% 26% 15%
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Denna  delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bola-
gets verksamhet, ställning och resultat.

Gustav Stenbeck
VD

Rikard Östberg
Styrelseordförande

Johan Bäcke Alexandra Kulldorff

Anders Palmgren Carolina Wachtmeister Johan Stakeberg
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ORDLISTA
Abonnemangsintäkter
Intäkter för lease av Bolagets molnbaserade system. 
I tjänsten för abonnemanget inkluderas normalt sett 
support, underhåll och drift samt även vissa löpande 
rapporter.

Repetitiva intäkter
Årligen återkommande intäkter.

SaaS
Står för Software-as-a-Service. Avser mjukvara som 
tjänst och är ett sätt att leverera applikationer till 
användare via en molnbaserad tjänst.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Contracted annual recurring revenue (CARR)
Kontrakterade årliga repetitiva intäkter. Nyckeltalet 
indikerar repetitiva intäkter under de kommande 12 
månaderna baserat på kontrakterade intäkter från 
befintliga och nya kunder vid periodens utgång samt 
intäktsförändringar till följd av kända kontraktsmäs-
siga rättigheter och skyldigheter. Nyckeltalet används 
för att underlätta branschjämförelser.

EBITDA
Rörelseresultat exklusive avskrivningar och nedskriv-
ningar. Syftet med nyckeltalet är att bedöma Bolagets 
operationella aktiviteter.

EBITDA-marginal
EBITDA i procent av nettoomsättningen. EBIT-
DA-marginal används för att ställa EBITDA i relation 
till omsättningen och på så vis mäta operationell 
lönsamhet.

Förändring repetitiva intäkter (%)
Procentuell ökning av repetitiva intäkter i förhållande 
till motsvarande period föregående år.

Medelantal anställda
Avser anställda de senaste 12 månaderna i förhål-
lande till normal årsabetstid. Nyckeltalet används 
för att visa hur Bolagets process för att rekrytera och 
utveckla personal utvecklas över tid.

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader,  
sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Nettoomsättningstillväxt (%)
Procentuell ökning av nettoomsättning i förhållande 
till motsvarande period föregående år. Nyckeltalet 
viktigt för ett Bolag i en tillväxtbransch.

Nyförsäljning 
Totala kontraktsvärdet på nykundsförsäljning och 
merförsäljning till befintliga kunder under en viss 
period. Inkluderar totala årliga abonnemangsintäkter 
och engångsintäkter som uppsättning och imple-
mentering. Används för att över tid mäta Bolagets 
prestationer vad gäller nykunds- och merförsäljning 
till befintliga kunder.

Repetitiva intäkter
Årligen återkommande intäkter och del av nettoom-
sättningen. Innefattar abonnemangsintäkter. Uppdel-
ning av nettoomsättning framgår i Not 2 Intäkter.

Resultat efter avskrivningar
Resultat efter avskrivningar men före finansiella 
intäkter  och kostnader.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutning.

Tillväxt CARR (%)
Procentuell ökning av CARR i förhållande till
motsvarande period föregående år. Nyckeltalet är 
relevant för att visa tillväxten av CARR och hur denna 
förändras mellan perioder och utvecklas över tid.

Tillväxt nyförsäljning (%)
Procentuell ökning av nyförsäljning  i förhållande till 
motsvarande period föregående år.
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Gustav Stenbeck, CEO

gustav@mestro.se
+46(0)703-015140

Jenny Björk, CFO

jenny@mestro.se
+46(0)768-271029

OM MESTRO 
Framtidens fastighetsförvaltning ställer allt högre krav på hållbara fastigheter, vilket även  
avspeglas i kontinuerligt ökande regulatoriska krav. Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar 
och säljer ett molnbaserat system som automatiskt samlar in, analyserar och visualiserar  
kundernas energidata i realtid. Några av Nordens största fastighetsägare, exempelvis SBB,  
Nyfosa, Balder, Diös och AMF, använder Mestro för att ta kontroll över sin energianvändning, 
sina kostnader och minska sitt klimatavtryck.

För ytterligare information,  
vänligen kontakta:

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2021: 10 februari 2022

Årsredovisning 2021 8 april 2022

Delårsrapport Q1 2022: 12 maj 2022

Årsstämma 2022: 25 maj 2022

Delårsrapport Q2 2022: 18 augusti 2022

Delårsrapport Q3 2022: 10 november 2022
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