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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Challenger Mobile AB (publ) får härmed avge årsredovisning för

räkenskapsåret 201001 01 ·20101231.

Verksamheten
Bolaget erbjuder enlP-telefonilösning som används imobiltelefonen (så kallad mVoIP). Detta erbjuder
bolaget till andra bolag som vill erbjuda mobil lP-telefoni till sina egna kunder eller användare under eget namn
och varumärke. Kunderna kan lansera detta inom några veckor från avtalsslut, och kan uteslutande
fokusera på sina kundrelationer och marknadsföring, alla tekniska detaljer sköts av Challenger Mobile, en så
kallad "Managed Service". Bolaget levererar mobittelefonitiänster, applikationer, från sina tekniska plattformar
och distribuerar dessa via mternet direkt till användarna. Kunderna kan snabbt lansera denna nya och
innovativa tjänst till sina egna kunder och anställda och kan samtidigt sänka sina egna telefonikostnader rejält.

Verksamheten bedrivs i Stockholm (försäljning, administration samt planering och utveckling) och i
Linköping (utveckling), men marknaden är internationell. Fokus inom försäljningen ligger nu på Sverige/Norden.

Kommentarer till bokslutet
Nettoomsättningen under året uppgick till 16 tkr (146 tkr), vilken har sjunkit från föregående år. Bolagets
intäkter kommer uteslutande ifrån det så kallade "Showcase systemet", genom vilket tjänsten CMVolP testas
och utvärderas av användare över hela världen. Bolagets utgifter består främst av löner till personal,
samt utvecklings- och försäljningsarbete. Bolagets nya affärsinriktning vinner successivt bättre och bättre
mottagande på marknaden och flera intressanta möjligheter bearbetas intensivt nu av försäljningspersonalen.

Väsentliga händelser och framtida utveckling
Aret 2010 har varit väldigt händelserikt för bolaget
Bolaget har antagit ny affärsmodell jämfört med 2009, rekryterat nyckelpersonal, och förberett bolagets
produkter för den uppdaterade affärsmodellen. Försäfjninqsinsatser har prioriterats och förväntas ge resultat 2011.
Under sommaren gjordes en större uppgradering av bolagets tekniska system, vilken innebär
att alla kopplingar lades på virtuella servrar istället för fysiska sådana. Detta har flera fördelar för bolaget,
så som att del är betydligt högre säkerhet, lättare att implementera nya kundsystem, billigare driftskostnader
samt bättre kapacitet och kvalitet på samtalen.
En spridningsemission genomfördes våren 2010 inför listning på Aktietorget den 7:e juli 2010.
Nyemissionen som genomfördes hösten 2010 registrerades i januari 2011.
I samband med båda emissioner genomfördes kvittningar som nyttjats för att lösa lån, vilket betydligt har törbattat

det egna kapitalet
Enligt beslut på bolagsstämma bytte bolaget namn från Mobile Business Challenger MBC AB till
Challenger Mobile AB, sommaren 2010.

Risker
AHt företagande är förenat med ett visst mätt av risktagande. Bolaget är utsatt för flera slags risker som kan
ha stor påverkan för bolagets verksamhet och situation. Till de viktigaste riskerna hör att bolaget ännu

saknar regelbundna intäkter och därför är beroende av tillskjutet kapital för att fortsätta verksamheten
som planerat. Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Vidare verkar bolaget
på en relativt ny marknad där nya händelser snabbt kan förändra läget och ny lagstiftning kan komma
att påverka bolagets förutsättningar. Introduktionen av ny teknik och nya tjänster hos kunder kan ta
längre tid än planerat.



Challenger Mobile AB (pub/)
Org.nr 556671-3607

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

3(12)

Finansiering och emissioner
Bolaget har under räkenskapsåret 2010 finansierats av ägarkapital. Under våren (april-juni) genomfördes
en publik spridningsemission vilken tillförde bolaget 3,7 mkr inför notering på Aktietorget Samtidigt
genomfördes kvittningsemission till huvudägare om 2,7 mkr. Totalt har 6,4 mkr tillförts bolaget vid dessa
emissioner. Aktien noterades den 7 juli 2010.
Under november genomförde bolaget ytterligare en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.
Denna tillförde bolaget 2,6 mkr efter emissionskostnader. Emissionen registrerades hos Bolagsverket i
januari 2011. Totalt har bolaget därför tillförts 9 mkr under 2010.
Bolaget räknar med att kunna finansiera sit! kapitalbehov fram till dess bolagets verksamhet är kassapositiv.
med externa krediter och ägarlån. Vid behov kan ytterligare emission bli aktuell.

Ägande 2010-12-31
Mundesco Invest AB
Anders Hedin Invest AB
Shinewell Holdings Ltd
Yield AB
Capita/box AB
Bohus-Stocken AB
samt c:a 300 aktieägare med mindre innehav.

Andel av kapital %
32.10
10.64
10.11
3.37
3.02
2.12

38.64
100

Ägande efter registrerad nyemission
Mundesco Invest AB
Bohus-Stocken AB
Anders Hedin Invest AB
Shinewell Holdings Ltd
Yield AB
Capitaibox AB
samt c:a 300 aktieägare med mindre innehav.

Andel av kapital %
33.02
12.42

11.97
5.69

1.9
1.7

33.3
100

Flerårsöversikt
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansnetto (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (0/0)
Antal anställda

2010
16

-4,722
2,840
65%

6

2009
146

-3,444
3,355

neg
6

2008
296

-5,122
2,539

neg
5

Resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten:

Från balanserad förlust -4,755,408
Överkursfond 8,835,281
Från årets förlust -4,721,688

Totalt -641,815

Behandlas enligt följande;
I ny räkning balanseras

Totalt
-641,815
-641,815

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande
resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Antal röster %
60.49

6.19
5.88
1.96
1.76
1.23

22.49

100

Antal röster %
52.3
8.85
8.53
4.05
1.35
1.21

23.71
100

2007
1,131

-4,936
5,677

38
7

2,006
223

-3,132
3,291

21
5
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RESUl TATRÄKNING Not 20101231 20091231

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 15,665 146,026
Aktiverat arbete för egen räkning 1,131,793 1,261,259
Övriga rörelseintäkter 5,005 O
Summa 1,152,463 1,407,285

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1 -2,052,645 -1,823,619
Personalkostnader 2 -3,412,312 -2,651,142
Av/nedskr av materiella och imm anl.tillgångar -420,369 -214,809
Summa -5,885,326 -4,689,570

RÖRELSERESULTAT -4,732,863 -3,282,285

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 19.816 7,519
Räntekostnader och liknande kostnader -8.641 -168,765
Summa 11,175 -161,246

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -4,721,688 -3,443,531

RESULTAT FÖRE SKATT -4,721,688 -3,443,531

ARETS RESULTAT -4,721,688 -3,443,531
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BALANSRÄKNING Not 20101231 20091231

TILLGANGAR

ANLÄGGNINGSTILLGANGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingskostnader 3 2,066,519 1,261,259
Immateriella anläggningstillgångar 4 O 67,037
Summa 2,066,519 1,328,296

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 5 39,434 76,018
Summa 39,434 76,018

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 2,105,953 1,404,314

OMSÄTININGSTILLGANGAR

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 221,858 318,873
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 116,868 92,657
Summa 338,726 411,530

Kassa och bank 395,614 1,538,750

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR 734,340 1,950,280

SUMMA TILLGANGAR 2,840,293 3,354,594
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BALANSRÄKNING No! 20101231 20091231

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 6

Bundet eget kapital 7
Aktiekapital 1,315,276 983,871
Pågående nyemission 1,173,795 1,903.882
Summa 2,489,071 2,887,753

Fritt eget kapital 6
Överkursfond 8,835,281 O
Balanserad vinst eller förlust -4,755,408 ·1,311,877
Arets resultat ·4,721,688 -3,443,531
Summa -641,815 -4,755,408

SUMMA EGET KAPITAL 1,847,256 -1,867,655

SKULDER

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 208.301 92,446
Skulder till koncernföretag 8 O 2,670,000
Lån från aktieägare 9 O 1,799,088
Övriga skulder 375,716 423,481
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 409.020 237,234
Summa 993,037 5,222,249

SUMMA SKULDER 993,037 5,222,249

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2,840,293 3,354,594

STÄLLDA SÄKERHETER
Spärrade bankmedel 50,000 50,000
Företagsinteckning 8 1,500,000 1,500,000
Immateriella anläggningstillgångar O 1,328,296

ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

C\J\\\
ff<
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KASSAFLÖDESANALYSER
1/112010

12/31/2010
11112009

1213112009

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar
Minskning(- )/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning{+) av övriga kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsver·ksamheten
Aktiverade utvecklingskostnader
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Nyemission efter emissionskostnader

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

-4,721,688
420,369

-3,443,531
312,812

-4,301,319 -3,130,719

-4,301,319 -3,130,719

o
74,375

125,468
-55,348

21,800
5,389

-212,351
277,088

-4,156,824 -3,038,793

-1,131,793

°9,784

-1,261,259
-4,430

O

-1,122,009 -1,265,689

O
O

4,135,697

2,670,000
-500,000

1,903,882

4,135,697 4,073,882

-1,143,136
1,§~~!.750

-230,600
!,7~9!:3.50

395,614 1,538,750

Y{<
II I irI
. ,\,1\'1
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen och BOkföringsnämndens allmänna råd
förutom BFNAR 2008:1. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknats har vägledning hämtats
från Redovisningsrådet och i tillämpliga fall uttalanden från FAR.

Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annal anges.

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde med hänsyn till väsentligt restvärde
och fördelas över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats:
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 20%
Immateriella an/. tillgångar 20-33%
Inventarier & datorer 20%

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
Utgifter för utveckling av tekniska plattformar aktiveras och skrivs sedan ned från det år plattformen las i
bruk, vilket är fr.o.m. 2010.

Utgifter som aktiveras och därmed ingår i anskaffningsvärdet är löner och andra personalkostnader
samt konsultkostnader. Aktivering av utvecklingskostnader görs enligt BFN R1. Bolagets utveckling
består av utveckling av befintlig plattformslösning.

Värdering om aktiverade utgifter är balansgilla görs löpande och nedskrivningar görs då detta bedöms
erforderligt. Styrelsen utför nedskrivningsprövning med vägledning av RR 17 Nedskrivningar.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Skatt
Bolagets totala skatt utgörs av årets skatt och uppskjuten skatt. Bolaget har skattemässiga underskott som
kan nyttjas mot framtida skattepliktiga resultat Styrelsen har av försiktighetsskäl valt att inte värdera
uppskjuten skattefordran förrän bolagets verksamhet skapar skattepliktiga överskott.

Intäktsredovisning
Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag i den takt kunderna förbrukar de inbetalda förskotten.
Förskott från kunder tas i balansräkningen upp bland förutbetalda intäkter.

Koncernförhållanden och närståendetransaktioner
Bolagets huvudägare är Mundesco Invest AB, org. nr 556666-0147.
Mundesco Invest AB har under året 2009 och 2010 försett bolaget med brygglån om sammanlagt
4.7 mkr, vilka samtliga kvittats i emissionerna under året. Inga andra närståendetransaktioner har skett.
Huvudägaren har avstått från ränta på lånet.

Definition av nyckellai
Soliditet = Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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TIllÄGGSUPPLYSNINGAR
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Arvode och kostnadsersättning
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 eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Grant Thornton Sweden AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

20101231 20091231
85,705 90,000

125,118 85,600
19,085 O
17,190 O

219,123 175,600

20101231 20091231

1 1
5 5
6 6

20101231 20091231
Löner och Pensions- Löner och Pensions-

ersättningar kostnader ersättningar kostnader
691,658 100,000 932,650 O

1,722,574 O 1,010,304 O
2,414,232 100,000 1,942,954 O

746,594 597,521

Not 2 Personalkostnader
Medelantalet anställda:
Kvinnor
Män

Löner ersättningar och sociala kostnader:

Styrelse och VD
Övriga anställda

Sociala kostnader

• Lön till VD uppgår till 50 000 kr per månad för 2010, upp till 50 % bonus på målspecifikation,
upp till 25 % tjänstepension samt 6 månader uppsägningstid. Avgångsvederlag utgår ej.

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingskostnader
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Ingående anskaffningsvärden
Aktivering av utvecklingskostnader
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

20101231 20091231

1,261,259 O
1,131,793 1,261,259
2,393,052 1,261,259

-326,533 O
-326,533 O

2,066,519 1,261,259

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Arets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

De kostnader som aktiverats är löne- och konsultkostnader för att fortsätta utvecklingen av bolagets
plattform och tekniska lösningar.

9(12)
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Not 4 Immateriella anläggningstillgångar 20101231 20091231
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Ingående anskaffningsvärden 595,247 595,247
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 595,247 595,247

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Ingående avskrivningar -528,210 -391,100
Arets avskrivningar enligt plan -67,037 -137,110
Utgående ackumulerade avskrivningar -595,247 -528,210

Utgående planenligt restvärde O 67,037

Not 5 Inventarier 20101231 20091231
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Ingående anskaffningsvärden 281,794 254,448
Arets inköp O 27,346
Försäljningar/utrangeringar -12,231 O
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 269,563 281,794

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Ingående avskrivningar -205,776 -128,077
Försäljningar/utrangeringa r 2,447 O
Arets avskrivningar enligt plan -26,800 -77,699
Utgående ackumulerade avskrivningar -230,129 -205,776

Utgående planenligt värde 39,434 76,018
Utgående bokfört restvärde 39,434 76,018
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 6 Eget kapital

2010
Pågående

Aktiekapital nyemission
Överkurs-
fond

Balanserat
resultat Arets resultat Summa

IB 983,871 1,930,881 O -1,311,877 -3,443,531 -1,840,656
Disp. Fg års resultat -3,443,531 3,443,531 O
Nyemission, reg 2010-01-25 106,852 -1,930,881 1,824,029 O
Nyemission, reg 2010-06-24 94,500 2,605,500 2,700,000
Nyemission, reg 2010-07-02 130,053 5,322,747 5,852,391
Pågående nyemision
Tecknat ej registrerat aktiekapital 1,173,795 1,173,795
Emissions kostnader -916,996 -916,996
Arets resultat -4,721,688 -4,721,688
UB 1,315,276 1,173,795 8,835,280 -4,755,408 -4,721,688 1,847,256

Pågående emissionen ovan registrerades 13 januari 2011.

A-aktier, st
B-aktier, st

Registrerat antal aktier fördelat på akties lag och datum
2010-12-31 2009-12-31

300,000 191,430
3,457,930 2,619,630
3,757,930 2,811,060

Aktier av slag A har 10 röster per andel. Aktier av slag B en röst per andel.

Tecknad ej registrerad nyemission avser 2 923 795 nya aktier av slag B.

Bolaget har efter emissionen därför totalt 6 681 725 st aktier.

Övriga utgivna kapitalinstrument
Ingående potentiell utspädning
Förfallen konvertibel

Antal aktier
300,000

-300,000

Aktieslag Förfallodatum Lösenpris
B
B

o B 2010-12-31 7,50

Not 7 Upplysningar om antalet aktier
Antal/värde vid årets ingång
Registrering av nyemission
Nyemission

2010 1231
2,811,060

305,209
641,661

3,757,930

20091231
2,811,060

O
O

2,811,060
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Not 8 Skulder till koncernföretag
Mundesco Invest AB

MundescQ Invest AB har under 2010 avstått ranta.

Ställd säkerhet till koncernföretag
Företagsinteckningar

Not 9 Lån från aktieägare
Lån Bohus Stocken
Shinewell Holdings LId
Ränteskuld

UNDERSKRIFTER

Stockholm 2011-05- 3 i

I

Räntesats Förfallodag

12(12)

20091231
2,670,000
2,670,000

20091231
1,500,000

20091231
750,000
799,999
249,089

1,799,088

Min revisionsberättelse har lämnats 2011-05-'?>1och avvi ker från s tanda rdu tformn ingen.

5%
20101231

O
o

2010-12-31

20101231
1,500,000

Räntesats
10%
4%

Förfallodag
2010-12-31
2010-04-01

20101231
O

°O
O

l
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Grant Thornton

Revisions berättels e

Till årsstämman iChallenger 1'v1obileAB (publ), org. nr 556671-3607

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning iChallenger Mobile AB (publ) för år 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen
och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts j enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören
gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i
årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina
uttalanden nedan.

I balansräkningen upp/m" bolagel immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter.
Värdet av dessa tillgångar är beroende av bolagets möjligheter all generera överskott och anskaffa
ytterligare finansiering för sin fortsatta verksamhet. Del är inte mqjligt för mig all med tillräcklig
säkerhet verifiera bolagets möjligheter att uppfylla dessafomts ättningur.

Med undantag för effekterna av de eventuella ändringar som jag skulle ha bedömt nödvändiga om jag
hade kunnat förvissa mig om bolagets möjligheter enligt ovan anser jag att årsredovisningen har
upprättats j enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Då osäkerheten avseende värdet av balanserade utvecklingsutgifter enligt min bedömning inte i sig är
avgörande för bolagets fortsatta drift eller för årsredovisningen som helhet, Tillstyrker jag att
årsstamman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Som framgår avförvaltningsberättelsen är bolaget i behov av ytterligare finansiering. Detta förhållande
tyder på all detfinns osäkerhetsfaktorer avseende bolagets förmåga attfortsätta sin verksamhet,

Stockholm den 31 J\hj 2011
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