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Styrelsen och verkställande direktören för Challenger Mobile AB (publ), 556671-3607 får härmed 
avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. 
Challenger Mobile AB (publ) nedan kallat Bolaget eller Challenger. 
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Förvaltningsberättelse 
 

Allmänt om verksamheten 
 
Challenger Mobile AB registrerades år 2005. Bolagets säte är Stockholm och redovisningsvalutan är 
SEK. 
 
Challenger Mobile marknadsför och säljer kommunikationstjänster baserade på den egenutvecklade 
tekniska plattform för IP-baserad kommunikation på mobila enheter (mobil VoIP eller mVoIP). Bolaget 
säljer inte mjukvara eller hårdvara utan erbjuder tekniken som fullservice-tjänster, där systemen 
skräddarsys åt kunderna för att tillgodose behoven för respektive marknad och tjänst. Som 
tjänsteleverantör kan Bolaget anpassa den tekniska implementationen beroende på kundernas 
behov, antingen driftas systemen helt på bolagets servrar eller i mer integrerade lösningar hos kund. 
Mycket av styrkan ligger i de färdiga komponenterna och dess möjlighet till anpassning och 
integration med andra system, för exempelvis CRM, billing och kundsupport, hos kunder och partners. 
Skalbarheten hos systemen är mycket god och säkerställer en långsiktig drift och intjäningsförmåga 
för bolaget.. Den tekniska plattformen utvecklas och hanteras av det helägda dotterbolaget 
Challenger Mobile Technology AB. 

Challengers teknik 
 
Challengers system består av servermjukvara och applikationer för mobila enheter, såsom Google 
Android eller Apple iOS. Servrarna kan installeras på egen hårdvara eller i virtuella miljöer. Det gör att 
bolaget inte är beroende av specifik hårdvara utan kan arbeta med olika leverantörer eller existerande 
miljöer hos kunderna. Efter installation bistår Challenger med drift, teknisk support och uppdateringar. 
 
Bolagets alla mobila applikationer bygger på en och samma grund men skräddarsys för kund med 
unik grafik, information, språk och eventuellt kundspecifik funktionalitet. Applikationerna 
kommunicerar med servrar och teleoperatörer direkt över Internet (3G/4G/WiFi). Eftersom samtalen 
kopplas över Internet kan slutanvändarna ringa på samma sätt, till samma priser, oavsett var man 
befinner sig i världen. 
 
Challenger har utvecklat enkla gränssnitt för att integrera med kundernas existerande system för 
exempelvis CRM, billing, terminering och kundsupport. Vi kan på så sätt smidigt skapa integrerade 
och konkurrenskraftiga tjänster med lokal anknytning tillsammans med operatörer runt om i världen. 
Det är en viktig del i Challengers erbjudande att erbjuda flexibilitet och möjligheten att skapa just de 
tjänster som kunden behöver utan att vara låst i förutbestämda modeller eller paketeringar. Vi tror att 
operatörerna förstår sina slutkunders behov bäst och erbjuder dem nya möjligheter att tillgodose 
dessa med nya konkurrenskraftiga produkter. 

Challengers affärsmodell 
 
Challengers affärsmodell bygger på långsiktiga relationer med kundföretag som har möjlighet att 
leverera tjänster till en stor mängd slutanvändare med behov av kommunikationslösningar. Bolaget 
erbjuder stor flexibilitet i utformandet av slutkundstjänsterna för att kunna skapa lösningar som passar 
många typer av företag: mobiloperatörer, betalningsförmedlare, resebolag etc. Challenger driver 
systemen på egna servrar i molnet alternativt installeras hela eller delar av systemen lokalt hos 
kundföretagen. Utformandet av respektive implementation tas fram i samråd med kunden beroende 
på vilka krav som ställs med avseende på säkerhet, integration, regelverk, funktioner m.m. 
 
Prismodellen Challenger utformat består av en avgift för implementationen samt intäktsdelning på av 
kunden sålda samtalsminuter. Denna modell är attraktiv och enkel att förstå för kunden som betalar 
för det som används, samtidigt som det ger Challenger en långsiktig och god intjäningsförmåga. 
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Marknad  
 
Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster har börjat mogna men växer fortfarande kraftigt 
världen över. Den globala marknaden för VoIP uppskattas generera nära 100 miljarder dollar per år 
vilket är en ofantlig summa. Detta delas upp på massor av aktörer även om några namn som Skype 
och Viber är de mer kända. De mer kända står för en stor andel av samtalstrafiken globalt sett men 
omsättningen är väldigt blygsam i relation till detta. När man vidare tittar på specifika marknader 
omsätter ofta företagslösningar för VoIP exempelvis mer än de stora “namnen”.  En eller två aktörer 
kommer inte kunna hantera alla kommunikationsbehov i världen utan det kommer finnas olika aktörer 
med olika inriktning som specialisera sig på olika sätt tekniskt och affärsmässigt. 
 
Utvecklingen för VoIP har till stor del drivits av företag som internt dragit nytta av 
kostnadseffektiviteten och möjligheterna till kreativa lösningar hos IP kommunikation. 
Konsumentmarknaden har generellt haft en mer återhållsam inställning men även här har 
utvecklingen kommit långt. Idag drivs utvecklingen främst av den snabba utbredningen av mobila 
datanät (3G och 4G) vilka utgör en bra grund för gränslös kommunikation med bra kvalitet över 
internet. Man är inte längre beroende av lokala WiFi i samma utsträckning utan kan röra sig ännu mer 
fritt utan att få störningar vilket är viktigt för många användare. 
 
Samtidigt växer behovet av internationella samtal kraftigt.Detta är till stor del en följd av att människor 
rör sig mycket och långa sträckor som resande eller i jakt på arbete. Man bor ofta långa perioder 
utomlands och har behov av kontakt med familj och vänner. Bolaget har funnit en nisch som passar 
affärsmodellen väl, bolag som på olika sätt kommer i kontakt med migrerande arbetskraft. Det är en 
stor marknad vi pratar om, man uppskattar att det finns 150 miljoner människor som begett sig 
utomlands i jakt på arbete. På de berörda marknaderna finns ett uppdämt behov av kommunikation 
men traditionella internationella samtal är ofta för dyra och alternativ krångliga att använda. Med 
Challenger kan en mobiloperatör, tjänsteförmedlare eller annat företag enkelt komma igång och 
erbjuda sina kunder nya mer konkurrenskraftiga samtalstjänster. 
 
Myndigheter i vissa länder har historiskt förhindrat VoIP och annan IP kommunikation med lagar och 
tekniska begränsningar men idag börjar dessa hinder brytas upp eller justeras när operatörerna själva 
behöver nyttja tekniken för att inte förlora intäkter och kunder till olaglig verksamhet. Challenger är ett  
 
Med Challenger kan företag smidigt lansera konkurrenskraftiga mobila VoIP-tjänster på marknaden 
utan att behöva göra tunga investeringar i egen systemutveckling, servrar och VoIP kompetens. Med 
en kommersiell lansering i Oman har Challenger en stark referens för vidare marknadsinsatser i 
regionen. Affären är viktig för att visa på styrkan i Challenger både tekniskt och kommersiellt. 

Intäktsmodellen 
Challengers intäkter är direkt relaterade till användandet av tjänsterna då intäktsmodellen baseras 
först och främst på användandet av tekniken, det vill säga antalet samtalsminuter. Tjänsterna börjar 
generera intäkter från första samtalsminut samtidigt som kostnaderna inte ökar i samma utsträckning. 
Det är en modell som attraherar kunder genom att sänka barriären att komma igång genom relativt 
låga insteg kostnader men säkerställer långsiktig intjäningsförmåga för båda parter genom att helt 
enkelt dela på intäkterna. Vi räknar med att uppnå lönsamhet redan vid 4-5 miljoner kopplade minuter 
i månaden. 

Operativ struktur 
Challenger Mobile AB (publ) är moderbolag för det helägda dotterbolaget Challenger Mobile 
Technology AB. Moderbolaget sköter koncern administration, ekonomi samt bedriver säljverksamhet 
medan dotterbolaget bedriver all teknisk verksamhet såsom utveckling, kundanpassning, underhåll 
och support av system. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

● Myndigheterna i Oman gav sitt godkännande av systemen för lansering i Oman efter en 
grundlig kontroll av alla system. Godkännandet var en mycket viktig milstolpe för att 
tjänsterna skall kunna tas i kommersiell drift. 

 
● Bolaget refinansierade vissa kortfristiga lån till väsentligt bättre villkor. Bolaget har behövt ta 

finansiera verksamheten med korta lån under den utdragna lanseringsfasen. 
 

● Första tjänsten lanserades i Oman baserad på bolagets installation med Omantel. Tjänsten, 
tillika appen, heter Renna Talk och lanserades publikt i Oman under senare delen av 
december 2016 av Renna Mobile, en virtuell mobiloperatör i Omantels mobilnät. Det var en 
mycket efterlängtad lansering som togs emot väl av slutkunderna. Bolaget kunde redan efter 
en månad notera 15 000 aktiverade kunder. 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 

● Tjänsten FRiENDi VoIP Oman lanserades under januari 2017, den andra mobiloperatören i 
Oman att lansera en VoIP-tjänst med Challengers system. 

 
● Challenger Mobile AB genomförde under första kvartalet 2017 en nyemission om ca. 11,8 

MSEK. Nyemissionen fulltecknades. 
 

Aktien och ägarförhållanden 
Bolagets huvudägare är Mundesco Invest AB, org. nr 556666-0147 samt ytterligare ca. 900 
aktieägare. 
 
Aktieägare, 10 största (per 31 december 2016) 

 Serie A Serie B 
Andel i % av 

kapital 
Andel i % av 

röster 
Mundesco Invest AB 300 000 40 350 914 37,88% 39,40% 
Stifag AB   14 367 470 13,39% 13,06% 

Hedlund, Sture   4 600 000 4,29% 4,18% 
Larsante AB  3 625 000 3,38% 3,29% 
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  2 213 028 2,06% 2,01% 
Swedbank Försäkring  2 124 000 1,98% 1,93% 
Jörgen Dalén   1 745 758 1,63% 1,59% 
Valåsens Advokatbyrå AB  1 203 395 1,12% 1,09% 
David Bergman  1 173 500 1,09% 1,07% 
Amirhossein Mahdavian Kermani  1 130 000 1,05% 1,03% 
Övriga ca 900 ägare   34 491 983 32,14% 31,35% 

Summa 300 000 107 325 048 100,00% 100,00% 

 
Antal aktier 
Serie A (300 000st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 
10 röster per aktie 
Serie B (107 025 048st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 
1 röst per aktie 
 
Totala antalet aktier är 107 325 048 st. 
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Kassaflöde och finansiell ställning  
Bolaget har ännu inte uppnått positivt kassaflöde och är i behov av finansiering under 2017. Bolagets 
avsikt är att kortsiktigt finansiera verksamheten genom att genomföra en företrädesemission under 
första kvartalet för att skapa tid att bygga egna intäkter. Bolagets bedömning är att detta skall vara 
tillräckligt för att tillgodose bolagets kapitalbehov. 
 
Bolaget har idag förhållandevis låga kostnader. Bolaget räknar med att kunna bli kassaflödespositiva 
utan att behöva öka kostnaderna nämnvärt. Nuvarande affärsmöjligheter beräknas kunna göra 
bolaget kassaflödespositivt inom sex till tolv månader. 

Kommentarer till bokslutet  
 
Nettoomsättningen under 2016 var 57 tkr vilket avser betalning för justeringar av installationen i 
Oman.  2015 omsattes 421 tkr vilket i stort avsåg installation och konfiguration av systemen i Oman. 
Samtalstrafik från produkten Renna Talk, som lanserades under december 2016, ingår ej i 
omsättningen då den räknades av under januari 2017. 
 
Koncernresultatet uppgår till -4,520 tkr vilket är en sämre än 2015. Skillnaden beror i stort på den 
större omsättningen 2015 samt ökade finansieringskostnader under 2016. Finansieringskostnaderna 
har reducerats under senare delen av 2016 genom refinansiering av flera lån och reducerades vidare 
genom kvittning av lån i företrädesemissionen under 1:a kvartalet 2017. 
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
 

Koncern           

  2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Nettoomsättning 57 408       

Resultat efter finansnetto -4 520 -3 892       

Rörelsemarginal % Neg Neg       

Balansomslutning 1 668 769       

Avkastning på sysselsatt 
kapital % 

Neg Neg       

Avkastning på eget kapital % Neg Neg       

Soliditet % Neg Neg       

 
      
Moderföretag      
 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 
 

Nettoomsättning 90,0 460,0 56,2 11,8 78,2 

Resultat efter finansnetto -6 085,4 5 022,7 15 219,4 -3 713,2 -5 000,9 

Rörelsemarginal % neg  neg 28 243,9 neg neg 

Balansomslutning 16 051,7 21 111,4 20 383,2 1 760,6 2 214,6 

Avkastning på sysselsatt 
kapital % 

neg  neg 91,7 neg neg 
 

Avkastning på eget kapital % neg  neg 128,0 neg neg 

Soliditet % 38,1 57,8 58,3 neg neg 

            

Nyckeltalsdefinitioner - se not 14 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags 
risker som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet och situation. 
 
Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Introduktionen av ny teknik och 
nya tjänster hos potentiella kunder kan ta längre tid än bolaget planerat. Bolaget verkar inom en 
innovativ marknad under ständig förändring och det finns risk att framtida teknisk utveckling går i en 
missgynnsam riktning för bolaget. 
 
Marknadsrisk 
Challenger verkar på en ny marknad under dynamisk utveckling. Efterfrågan på internetbaserad 
mobiltelefoni ökar starkt, men teknikens långsiktiga varaktighet kan vara osäker. Även om marknaden 
idag visar snabb tillväxt, kan fortsatt tillväxt ske i en långsammare takt än förväntat, med reducerade 
eller uteblivna vinster för Bolaget som en tänkbar konsekvens. 
 
Personalrisk 
Challenger är beroende av att rekrytera och behålla nyckelpersoner inom teknik, ledning och styrelse. 
För en fungerande produktutveckling och systemhantering är det avgörande att bolaget har en effektiv 
organisation för marknadsföring och försäljning samt tillgång till skickliga tekniker. Det finns inga 
garantier för att Bolaget kan rekrytera, behålla eller ersätta personer med nödvändig kompetens, 
vilket kan medföra risk att Bolaget kommer i svårigheter att leverera enligt utfästelser eller att 
bibehålla konkurrensfördelar. 
 
Ekonomisk risk 
Bolaget uppvisar kapitalbehov under tillväxtperioden. Skulle förestående kapitalanskaffning ej lyckas 
helt eller delvis, kan detta kräva förändringar av strategi och organisation. Eftersom bolaget tidigare 
har gått med förlust och den framtida lönsamheten är osäker är en investering i Challenger Mobiles 
aktier förenad med hög risk. Om Bolaget inte lyckas leverera tjänster/produkter och attrahera nya 
kunder kan möjligheten att generera vinster till aktieägarna utebli. Det föreligger även risk att hela 
eller delar av investerat kapital kan förloras. 
 
Valutarisker 
Bolagets inköp och intäkter sker till stor del från utländska leverantörer respektive kunder. Framtida 
fluktuationer i utländsk valuta kan innebära ökade kostnader och därmed försämra bolagets resultat. 
Valutakursförändringar kan komma att påverka bolagets resultat såväl positivt som negativt. 
 
Konkurrensrisk 
Marknaden för mobil IP-telefoni är ännu ung, varför konkurrensen inom detta område bedöms 
fortsätta öka de närmaste åren. Även om styrelsen för Challenger Mobile anser att bolaget har ett 
försprång för närvarande, är det ingen garanti för att bolaget ska lyckas behålla denna position. 
 
Politisk risk 
Vissa teleoperatörer har uttryckt betänkligheter över att röstsamtal via Internet kommer att ta en 
växande andel av marknaden för både fasta och mobila telefonsamtal. Det har även förekommit 
påtryckningar mot politiska instanser för att införa begränsande lagstiftning mot VoIP. Det kan inte 
uteslutas att dessa aktiviteter får gehör på vissa lokala marknader, med för Bolaget ofördelaktiga 
regeländringar som följd. 
 
Teknisk risk och patent 
Den tekniska utvecklingen inom internet och telekommunikation pågår ständigt. Lyckas inte bolaget 
hålla sin tekniska nivå och möta utmaningarna kan det inverka negativt på bolagets 
intjäningsförmåga. 
 
Inga patenträttigheter finns, vilket har varit en medveten strategi, då branschens utveckling fortgår i 
hög takt. Kostnaderna för ansökan och vidmakthållande av patent bedöms vara alltför höga. 
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Dessutom bör bolaget ha resurser att försvara sina patent vid ett intrång, vilket inte har setts som 
möjligt. Styrelsen bedömning är att bolagets tekniska lösningar i sin helhet är så komplexa att 
utveckla på nytt att bolaget har ett marknadsförsprång före konkurrenter som vill kopiera bolagets 
tekniska system. Det föreligger dock risk för att konkurrenter med stora resurser kan plagiera 
Bolagets tekniska lösningar, med ofördelaktiga effekter på Bolagets ställning och kommersiella 
förutsättningar som följd. 
 
Konjunkturkänslighet 
Den globala konjunkturen kan påverka den allmänna efterfrågan på mobiltjänster och därmed även 
för bolagets tjänster. En svag konjunktur i Sverige eller internationellt kan komma att medföra lägre 
marknadstillväxt än vad som förväntas, med fördröjd eller utebliven lönsamhetsutveckling hos Bolaget 
som en tänkbar konsekvens. 
 
Framtida kapitalbehov 
Challenger Mobiles verksamhet kan även framöver komma att behöva tillföras finansiella resurser för 
att Bolaget skall kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Detta innebär att ytterligare ägarkapital eller 
andra former av finansiering kan komma att erfordras för att bolaget skall kunna utvecklas i enlighet 
med nuvarande plan. Challenger Mobiles möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är på lång sikt 
i hög grad beroende av hur bolaget lyckas med satsningen på marknadsföring och försäljning, hur 
efterfrågan på bolagets tjänster utvecklas och förmåga att hantera ytterligare volymer. Om ytterligare 
kapital erhålls genom nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, kommer 
befintliga aktieägares innehav att spädas ut. Om ytterligare kapital inte kan erhållas kan bolaget 
behöva begränsa, omstrukturera eller upphöra med sin verksamhet. 

Utdelning 
Challenger Mobile har hittills ännu inte lämnat utdelning och förväntas inte heller lämna utdelning 
inom de närmaste åren. Bolagets styrelse har för närvarande för avsikt att behålla eventuella framtida 
vinstmedel för att finansiera utveckling och tillväxt. 

Transaktion med närstående 
 
Huvudägaren, Mundesco Invest AB, är finansiär till Challenger Mobile AB (publ). Det förekommer inte 
några transaktioner med Mundesco utöver upptagna lån, låneåterbetalningar samt räntebetalningar 
avseende dessa. Räntesatsen var 15% fram till 2016-12-31 och är därefter 10%, vilket är lägre än 
tidigare lån hos låneinstitut. 

Forskning och utveckling 
 
All forskning och utveckling sker i dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB. nuvarande 
utvecklingsinsatser är inriktade på kundspecifika funktioner och anpassningar då kärnan är 
färdigutvecklad. 
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Förändring av eget kapital 
 
 
Koncernen      

 Aktiekapital  Balanserade vinstmedel  Totalt 

   inklusive årets resultat  eget kapital 

      

Eget kapital 161231 5 690 138  −10 913 271  −5 223 133 

Årets resultat   −4 520 297  −4 520 297 

      

Eget kapital 161231 5 690 138  −15 433 568  −9 743 430 

      

      

Moderbolaget      

 

Aktiekapital Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets 

resultat Totalt 

   inklusive årets resultat  eget kapital 

      
Eget kapital 151231 

5 690 138 2 151 558 9 379 941 

−5 022 
664 

12 198 973 

disp föregående års   −5 022 664 5 022 664 5 022 664 

Årets resultat    

−6 085 
423  

      
Eget kapital 161231 

5 690 138 2 151 558 4 357 277 

−6 085 
423 6 113 550 

 
 
Summan av Fritt eget kapital och Överkursfond är 423 412 SEK 
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Förslag till disposition beträffande vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, den ansamlande förlusten, disponeras enligt följande: 
 
Koncern 
  Belopp i SEK

  
Balanserad vinst -10 913 271 
Årets förlust -4 520 297
  
Summa -15 433 568 
  
Balanseras i ny räkning -15 433 568 
  
Summa -15 433 568 

  
 
Moderbolag 
  Belopp i SEK

  
Balanserad vinst 4 357 277 
Överkursfond 
Årets förlust 

2 151 558 
-6 085 423

  
Summa 423 412 
 
Balanseras i ny räkning 423 412 
  
Summa 423 412 
  
  
Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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Resultaträkning - koncernen 
Belopp i SEK Not 2016-01-01- 2015-01-01- 

2016-12-31 2015-12-31 
 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 2 45 048 408 451 
Övriga rörelseintäkter 3 11 733 12 897 

56 781 421 348 
 
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 4 -863 717 -684 398 
Personalkostnader 5 -2 030 503 -2 090 989 
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 6 -434 876 -434 876 
Rörelseresultat -3 272 315 -2 788 915 
 
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 35 29 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -1 248 017 -668 047 
Resultat efter finansiella poster -4 520 297 -3 456 933 
 
Resultat före skatt -4 520 297 -3 456 933 
 
Årets resultat -4 520 297 -3 456 933 
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Balansräkning - koncernen 
Belopp i SEK Not 2016-12-31 2015-12-31 
 
TILLGÅNGAR  
 
Anläggningstillgångar  
 
Immateriella anläggningstillgångar  
IT-system 9 142 410 577 286 
 
Summa anläggningstillgångar 142 410 577 286 
 
 
Omsättningstillgångar  
 
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar 30 569 460 857 
Övriga fordringar 1 387 803 95 774 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 82 343 58 530 
Summa kortfristiga fordringar 1 500 715 615 161 
 
Kassa och bank 24 755 11 581 
 
Summa omsättningstillgångar 1 525 470 626 742 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 1 667 880 1 204 028 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER  
 
Eget kapital  
 
Aktiekapital 5 690 138 5 690 138 
Övrigt tillskjutet kapital 2 151 558 2 151 558 
Balanserat resultat inkl årets resultat -17 585 127 -13 064 829 
 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare -9 743 431 -5 223 133 
 
 
Summa eget kapital -9 743 431 -5 223 133 
 
 
Långfristiga skulder  
 
Övriga långfristiga skulder - 2 479 423 
 
Summa långfristiga skulder - 2 479 423 
 
 
Kortfristiga skulder  

 
Skulder till kreditinstitut - 1 400 000 
Förskott från kunder - 4 653 
Leverantörsskulder 398 500 316 022 
Övriga kortfristiga skulder 8 787 165 189 261 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 2 225 646 2 037 802 
 
Summa kortfristiga skulder 11 411 311 3 947 738 
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 667 880 1 204 028 
 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen 
     
  2016-12-31 2015-12-31 
Ställda säkerheter för egna 

skulder och avsättningar 
Fastighetsinteckningar 5 262 5 262 
Företagsinteckningar 5 000 000 5 000 000 
     
Summa 5 005 262 5 005 262 
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Kassaflödesanalys - koncern 
Belopp i SEK Not 2016-12-31 2015-12-31 
    
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -4 520 2973 -3 456 933
Återläggning värdeminskning  434 876 434 876 
 
Betald skatt 
    
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före 

-4 085 421 -3 022 057

förändringar av rörelsekapital 
  
Kassaflöde från förändringar i 

rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning (+) av 
rörelsefordringar 

-885 554 -750 332

Ökning(+)/Minskning (-) av 
rörelseskulder 

- 1 371 673 

    
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-4 970 9751 -2 400 716

  
Investeringsverksamheten - - 
    
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

- - 

  
Finansieringsverksamheten 
Nyemission - 5 995 000 
Emissionskostnader - -666 092
Upptagna lån 7 463 573 0 
Amortering av låneskulder -2 479 423 -2 950 000
    
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

4 984 150 2 378 908 

  
    
Årets kassaflöde 13 175 -21 808 
Likvida medel vid årets början 11 581 33 389
    
Likvida medel vid årets slut 24 756 11 581
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Resultaträkning - moderföretag 
Belopp i SEK Not 2016-01-01- 2015-01-01- 

2016-12-31 2015-12-31 
 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 2 90 043 459 951 
Övriga rörelseintäkter 3 4 653 12 897 

94 696 472 848 
 
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 4 -3 499 649 -3 924 122 
Personalkostnader 5 -1 432 572 -1 533 532 
Rörelseresultat -4 837 525 -4 354 806 
 
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 20 23 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -1 247 918 -667 881 
Resultat efter finansiella poster -6 085 423 -5 022 664 
 
Resultat före skatt -6 085 423 -5 022 664 
 
Årets resultat -6 085 423 -5 022 664 
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Balansräkning - moderföretag 
Belopp i SEK Not 2016-12-31 2015-12-31 
 
TILLGÅNGAR  
 
Anläggningstillgångar  
 
Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i koncernföretag 10 50 000 50 000 
Fordringar hos koncernföretag 11 14 526 309 20 000 000 
Summa 14 576 309 20 050 000 
 
Summa anläggningstillgångar 14 576 309 20 050 000 
 
Omsättningstillgångar  
 
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar 30 569 460 857 
Fordringar hos koncernföretag - 434 985 
Övriga fordringar 1 337 803 95 770 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 82 343 58 530 
Summa 1 450 715 666 657 
 
Kassa och bank 24 697 11 237 
 
Summa omsättningstillgångar 1 475 412 677 894 
 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 16 051 721 21 111 379 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER  
 
Eget kapital  
 
Bundet eget kapital  
Aktiekapital (107 325 048 aktier) 5 690 138 5 690 138 

5 690 138 5 690 138 
 
Fritt eget kapital 
Överkursfond 2 151 558 2 151 558 
Balanserad vinst eller förlust 4 357 277 9 379 941 
Vinst eller förlust föregående år - - 
Årets resultat -6 085 423 -5 022 664 
Summa 423 412 6 508 835 
 
Summa eget kapital 6 113 550 12 198 973 
 
Långfristiga skulder  
Skulder till närstående företag - 2 479 423 
Summa - 2 479 423 
 

Kortfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut - 1 400 000 
Förskott från kunder - 4 653 
Leverantörsskulder 398 500 316 022 
Skulder till koncernföretag - 2 618 500 
Övriga kortfristiga skulder 7 464 354 131 605 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 2 075 317 1 962 203 
Summa 9 938 171 6 432 983 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 051 721 21 111 379 
 
 
 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget 
     
Ställda säkerheter     
  2016-12-31 2015-12-31 
Panter och säkerheter för egna 

skulder 
Spärrade bankmedel 5 262 5 262 
Företagsinteckningar 5 000 000 5 000 000 
     
Summa 5 005 262 5 005 262 
     
Ansvarsförbindelser Inga Inga

     
Summa - - 
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Kassaflödesanalys - moderföretag 
Belopp i SEK Not 2016-12-31 2015-12-31 
    
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -6 085 423 -5 022 664
Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet, m m 
 
Betald skatt 
    
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före 

-6 085 436 -5 022 664

förändringar av rörelsekapital 
  
Kassaflöde från förändringar i 

rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning (+) av 
rörelsefordringar 

5 073 118 -750 331

Ökning(+)/Minskning (-) av 
rörelseskulder 

4 905 188 2 271 937 

    
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

3 892 883 -3 501 058

  
Investeringsverksamheten 
    
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

- - 

  
Finansieringsverksamheten 
Nyemission - 5 995 000 
Emissionskostnader - -666 092
Upptagna lån 1 100 000 
Lösen av lån -3 879 423 -2 950 000
    
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

3 879 423 3 478 908 

  
    
Årets kassaflöde 13 460 -22 152 
Likvida medel vid årets början 11 237 33 389
    
Likvida medel vid årets slut 24 697 11 237
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Noter 

Not 1  Redovisningsprinciper 
 
Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges 
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”. 
 
 
Värderingsprinciper mm 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 
 
 
Immateriella anläggningstillgångar 

 

Utgifter för forskning och utveckling 
 

Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller 
teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.  
  
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. [Alt. med tillägg för uppskrivningar.] 
  
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt 
hänförbara utgifter (t.ex. material och löner).  
 
 
 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och 
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer. 
 
 
Avskrivningar 
 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. 
  Moder- 
  Koncern företag 

  år år

Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
It-system 10 10

   
 
Skatt 

 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt 
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser.  
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära 
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för 
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller 
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.  
 
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas 
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag. 
 

Not 2  Nettoomsättning 
  

  2016-01-01- 2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31 
   
Koncern 
Tjänst inom Sverige 1 055 991 
Tjänst utanför EU 43 993 407 460 
   
Summa 45 048 408 451 
  
Moderföretag 
Tjänst inom Sverige 46 053 52 491
Tjänst utanför EU 43 990 407 460 
   
Summa 90 043 459 951 
 
 

Not 3  Övriga rörelseintäkter 
  

  2016-01-01- 2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31 
Koncern 
Kursvinster på fordringar av rörelsekaraktär 12 897
Övrigt 11 733
   
Summa 11 733 12 897
  
Moderföretag 
Kursvinster på fordringar av rörelsekaraktär 12 897
Övrigt 4 653 
   
Summa 4 653 12 897
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Not 4  Arvode och kostnadsersättning för revisionsuppdrag 
  2016-01-01- 2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31 
Koncern 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning. Vidare ingår rådgivning som föranletts av iakttagelser vid 
granskning. Allt annat är andra uppdrag. 
 
Revisionsarvode PwC Sverige  168 667 
 
Revisionsarvode Baker Tilly Östra Värmland AB 110 000 
   
Summa 110 000 168 667 
  
Moderföretag 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning. Vidare ingår rådgivning som föranletts av iakttagelser vid 
granskning. Allt annat är andra uppdrag. 
 
Revisionsarvode PwC Sverige  168 667 
 
Revisionsarvode Baker Tilly Östra Värmland AB 110 000 
   
Summa 110 000 168 667 
 

 

  

 



Challenger Mobile AB (publ) 
55671-3607 

22 

Not 5   Anställda och personalkostnader 
 
Medelantalet anställda     
  2016-01-01- 2015-01-01-

  2016-12-31 Varav män 2015-12-31 Varav män 
     
Moderföretag 
  3 2 3 2 
     
Totalt moderföretaget 3 2 3 2 
  
Dotterföretag 
  2 2 2 2 
     
Totalt dotterföretag 2 2 2 2 
     
Koncernen totalt 5 4 5 4 
 
 
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, 

inklusive pensionskostnader 
  

  2016-01-01- 2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31 
Moderföretag 
Löner och andra ersättningar 743 200 602 400 
Sociala kostnader 400 186 376 966 
(varav pensionskostnader) 1) 
  
Dotterföretag 
Löner och andra ersättningar 454 635 424 180 
Sociala kostnader 143 296 133 277 
(varav pensionskostnader) 
  
Koncern 
Löner och andra ersättningar 1 197 835 1 026 580 
Sociala kostnader 543 482 510 243 
(varav pensionskostnader) 2) 
   
1) 
Av företagets pensionskostnader avser 0 (f.å. 0) företagets ledning avseende 0 (0) personer. 
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0). 
 
Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 0 kr (0 kr) andra ledande 
befattningshavare än styrelse och VD. 
 
 
2) 
Av företagets pensionskostnader avser 0 (f.å. 0) företagets ledning avseende 0 (0) personer. 
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0). 
 
Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 0 kr (0 kr) andra ledande 
befattningshavare än styrelse och VD. 
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Not 6  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 
  2016-01-01- 2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31 
Koncern 
Avskrivningar enligt plan  
IT-system 434 876 434 876 
   
Summa  434 876 434 876 
 
Moderbolaget har inga materiella och immateriella anläggningstillgångar. 
 

Not 7  Ränteintäkter och liknande resultatposter 

  

  2016-01-01- 2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31 
Koncern 
Ränteintäkter, övriga 35 29
   
Summa  35 29
  
Moderföretag 
Ränteintäkter, övriga 20 23
   
Summa 20 23
   
 

Not 8  Räntekostnader och liknande resultatposter 
  

  2016-01-01- 2015-01-01-

  2016-12-31 2015-12-31 
Koncern 
Räntekostnader, 1 248 017 668 047 
   
Summa  1 248 017 668 047 
  
Moderföretag 
Räntekostnader,  1 247 918 667 881 
   
Summa  1 247 918 667 881 
   
 

Not 9 IT-system 
  2016-12-31 2015-12-31 
Koncern   
Ackumulerade anskaffningsvärden:   
-Vid årets början 4 348 762 4 348 762 
Vid årets slut 4 348 762 4 348 762 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   
-Vid årets början −3 771 476 −3 336 600 
-Årets avskrivning enligt plan −434 876 −434 876 
Redovisat värde vid årets slut −4 206 352 −3 771 476 
   
Summa 142 410 577 286 
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Not 10  Andelar i koncernföretag 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal 
aktier. 
  2016-12-31 2015-12-31 
  Antal Redovisat Redovisat 
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde värde 
     
Challenger Mobile Technology AB, 100 100 50 000 50 000
     
  50 000 50 000

Not 11  Fordringar hos koncernföretag 
 
Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 20 383 485
-Tillkommande fordringar 20 000 000
-Reglerade fordringar -5 857 176
   
Redovisat värde vid årets slut 14 526 309 20 000 000
   

Not 12  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2016-12-31 2015-12-31 
   
Koncern 
Förutbetalda hyror 13 918 13 530
Förutbetalda kostnader 55 000 45 000
Upplupna intäkter 13 425 - 
  
Summa 82 343 58 530
  
Moderföretag 
Förutbetalda hyror 13 918 13 530
Förutbetalda kostnader 55 000 45 000
Upplupna intäkter 13 425 - 
  
Summa 82 343 58 530
 

Not 13  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2016-12-31 2015-12-31 
Koncern 
Arvode/lön inkl soc avg 1 319 641 1 343 336 
Utgiftsräntor 326 005 584 466 
Interimsskulder 580 000 110 000 
   
Summa 2 225 646 2 037 802 
  
Moderföretag 
Arvode/lön inkl soc avg 1 169 312 1 267 737 
Utgiftsräntor 326 005 584 466 
Interimsskulder 580 000 110 000 
   
Summa 2 075 317 1 962 203 
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Not 14 Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal: 

Rörelseresultat / Nettoomsättning. 
  
Balansomslutning: 

Totala tillgångar. 
  
Avkastning på sysselsatt kapital: 

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital. 
  
Finansiella intäkter: 

Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital). 
  
Sysselsatt kapital: 

Totala tillgångar - räntefria skulder. 
  
Räntefria skulder: 

Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande. 
  
Avkastning på eget kapital: 

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital. 
  
Soliditet: 

Totalt eget kapital / Totala tillgångar. 
 

Underskrifter 
 
Stockholm den 
    
  
   
    
Mats Boquist Johan Meijer 
Styrelseordförande VD och styrelseledamot 
    
    
    
Tomas Ringström   
Styrelseledamot   
   
   
Min revisionsberättelse har lämnats den   
    
    
    
    
Eva-Britta Andersson   
Auktoriserad revisor   
  
 
Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål 
för fastställelse på ordinarie årsstämma. 
 

 










