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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Challenger Mobile AB (publ), 556671-3607 får härmed avge årsredovisning för 2015.
 Challenger Mobile AB (publ) nedan kallat Bolaget eller Challenger.

Allmänt om verksamheten

 Bolaget registrerades år 2005. Bolagets säte är Stockholm och redovisningsvalutan är SEK.

 Verksamheten 

 Challenger Mobile marknadsför och säljer kommunikationstjänster baserade på den egenutvecklade
 tekniska plattform för IP-baserad kommunikation på mobila enheter (mobil VoIP eller mVoIP). Den
 tekniska plattformen utvecklas och hanteras av det helägda dotterbolaget Challenger Mobile
 Technology AB.

 Challenger erbjuder skräddarsydda kommunikationstjänster med stor flexibilitet i integrationsnivå och
 kundanpassning. Den tekniska plattformen stödjer integration med befintliga system hos kunderna för
 exempelvis CRM, billing och kundsupport. Challenger är en tjänsteleverantör och systemen driftas
 antingen helt på bolagets servrar eller i mer integrerade lösningar hos kund.

 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.

 Marknad 

 Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster har börjat mogna men växer fortfarande kraftigt
 världen över. Aktörer på marknaden har nischat sig på olika delar av marknaden och
 produktionskedjan. Utvecklingen har till stor del drivits av företag som internt dragit nytta av
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 kostnadseffektiviteten och möjligheterna till kreativa lösningar hos IP kommunikation.
 Konsumentmarknaden har generellt haft en mer återhållsam inställning men även här har utvecklingen
 tagit fart ordentligt. 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 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. För dessa personer utgör IP kommunikation ofta en
 viktig del av dagliga livet.

 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.

 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.

 Ägarförhållanden

 Bolagets huvudägare är Mundesco Invest AB, org. nr 556666-0147 samt ytterligare ca. 600 aktieägare.

 Kassaflöde och finansiell ställning  

 Bolaget har ännu inte uppnått positivt kassaflöde och är i behov av ytterligare finansiering under 2016.
 Bolagets avsikt är att kortsiktigt finansiera verksamheten genom så kallade bridge-lån samt att
 genomföra en företrädesemission så snart bolagets nuvarande projekt publikt lanserats och börjat
 generera intäkter. Kommande emission planeras innehålla en garanti om hela eller del av
 emissionsbeloppet. Bolaget har genom huvudägaren tillgång till kortfristigt kapital. 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 från slutkundslansering.

 Kommentarer till bokslutet 

 Nettoomsättningen under året uppgick till 460 tkr (56 tkr), vilket är en ökning från föregående år.
 Ökning består av delbetalning för installationsarbetet i Oman. Resultatet är negativt som en följd av ett
 bristande intäktsflöde.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr

 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Nettoomsättning 460,0 56,2 11,8 78,2 31,9
Resultat efter finansnetto -5 022,7 15 219,4 -3 713,2 -5 000,9 -5 436,5
Rörelsemarginal % neg 28 243,9 neg neg neg
Balansomslutning 21 111,4 20 383,2 1 760,6 2 214,6 2 434,6
Avkastning på sysselsatt
kapital % neg 91,7 neg neg neg
Avkastning på eget kapital % neg 128,0 neg neg neg
Soliditet % 57,8 58,3 neg neg neg

 Nyckeltalsdefinitioner - se not 15

 Det positiva resultatet 2014 beror på försäljning av den tekniska plattformen till det helägda
 dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB (CMT), se not 4.

 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.

 Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden och är i behov av att etablera finansiering för att
 säkra sin fortsatta verksamhet. Som framgår av ovan bedömer bolaget att erforderlig finansiering skall
 kunna erhållas. Det kan emellertid inträffa händelser som ligger utanför bolagets kontroll som
 omöjliggör eller försvårar tänkt finansiering. Om denna situation uppstår får bolaget överväga en
 försäljning av bolagets tekniska plattform. Det är bolagets uppfattning att en sådan försäljning skulle
 kunna ske till ett pris som erfordras för att täcka bolagets samtliga skulder och åtaganden.

 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.

 Den internationella konjunkturen är en annan risk som kan påverka bolagets framtida försäljning.

 Transaktion med närstående

 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 är 15% och är lägre än externa lån.

10 största aktieägarna 31 december 2015

Serie A Serie B Andel av Andel av
kapital % röster %

Mundesco Invest AB 300 000 40 350 914 37,88 39,40
Kifab i Kristinehamn AB 12 095 803 11,27 10,99
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 6 122 863 5,70 5,56
Hedlund, Sture 4 100 000 3,82 3,73
Larsante AB 3 625 000 3,38 3,29
Stifag AB 2 271 667 2,12 2,06
Rasmussen, Peter Bundgaard 1 963 665 1,83 1,78
Robur Försäkring 1 504 000 1,40 1,37
Jörgen Dalén 1 338 640 1,25 1,22
Advokat Mats Boquist AB 1 203 395 1,12 1,09
Övriga ca 600 mindre ägare 32 449 101 30,23 29,51
Summa 300 000 107 025 048 100,00 100,00



Challenger Mobile AB (publ)  4(17)
556671-3607

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång

 Väsentligt under 2015

 Bolaget genomförde en nyemission om 6 miljoner kronor. I samband med registreringen av
 nyemissionen ökades aktiekapitalet till 5 690 138 SEK, fördelat på 107 325 048 aktier.

 Bolaget har tagit fram och uppdaterat ett antal funktioner i både servermjukvara och
 mobilapplikationer. På serversidan innebär uppdateringarna i första hand uttökat stöd för
 automatiserad och behovsbaserad rapportering. Mobilapplikationerna har fått ett bättre grafikstöd,
 kraftigt uppdaterat gränssnitt för kontohantering samt uppdaterat säkerade säkerhetsfunktioner.

 Kund i Oman godkände installationen av bolagets VoIP lösning för kunds räkning inklusive omfattande
 integration med kunds existerande samt nya system i Oman.

 Väsentligt under 2016

 Telekommyndigheten i Oman, TRA, genomför en granskning av de mobila VoIP-tjänster som skall
 lanseras för att säkerställa att utformning och erbjudanden följer myndighetens riktlinjer.

Forskning och utveckling

 All teknikutveckling sker i dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
 Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel disponeras enligt följande:

 Belopp i kr
balanserat resultat 9 379 942
överkursfond 2 151 558
årets resultat -5 022 664
Totalt 6 508 836

disponeras för
balanseras i ny räkning 6 508 836
Summa 6 508 836

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2015-01-01- 2014-01-01-

2015-12-31 2014-12-31

Nettoomsättning 459 951 56 236
Aktiverat arbete för egen räkning - 391 384
Övriga rörelseintäkter 4 12 897 18 987 838

472 848 19 435 458

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
(ej koncerninternt = 51 275) -2 669 775 -47 758
Övriga externa kostnader 5 -624 347 -563 074
Personalkostnader 3 -1 533 532 -2 071 646
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar - -869 749
Rörelseresultat -4 354 806 15 883 231

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 6 23 7
Räntekostnader och liknande kostnader 7 -667 881 -663 829
Resultat efter finansiella poster -5 022 664 15 219 409

Resultat före skatt 8 -5 022 664 15 219 409

Årets resultat -5 022 664 15 219 409
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 10 50 000 50 000
Fordringar hos koncernföretag 2,11 20 000 000 20 000 000

20 050 000 20 050 000

Summa anläggningstillgångar 20 050 000 20 050 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 460 857 106 657
Fordringar hos koncernföretag 434 985 -
Övriga fordringar 95 770 92 124
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 58 530 101 029

1 050 142 299 810

Kassa och bank 11 237 33 389

Summa omsättningstillgångar 1 061 379 333 199

SUMMA TILLGÅNGAR 21 111 379 20 383 199
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 12

Bundet eget kapital
Aktiekapital (300000 A-aktier, 107025048 B-aktier) 5 690 138 2 512 788

5 690 138 2 512 788

Fritt eget kapital
Överkursfond 2 151 558 3 260 486
Balanserad vinst eller förlust -5 839 467 -5 386 772
Vinst eller förlust föregående år 15 219 409 -3 713 181
Årets resultat -5 022 664 15 219 409

6 508 836 9 379 942

Summa eget kapital 12 198 974 11 892 730

Långfristiga skulder 13
Skulder till närstående bolag 2 479 423 5 429 423

2 479 423 5 429 423

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 14 1 400 000 300 000
Förskott från kunder 4 653 4 653
Leverantörsskulder 316 022 536 377
Skulder till koncernföretag 2 618 500 -
Skatteskulder - 3 041
Övriga kortfristiga skulder 131 605 518 316
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 962 202 1 698 659

6 432 982 3 061 046

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 111 379 20 383 199



Challenger Mobile AB (publ)  8(17)
556671-3607

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
 2015-12-31 2014-12-31
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Bankmedel för fullgörande av bankgaranti 5 262 5 262
Företagsinteckningar 5 000 000 5 000 000
Summa 5 005 262 5 005 262

 
Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga
Summa - -

Ansvarsförbindelser
 
Ansvarsförbindelser Inga Inga
Summa - -
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Kassaflödesanalys

  2015-01-01- 2014-01-01-
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -5 022 664 15 219 409
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m,  1) -508 537 -17 492 160

-5 531 201 -2 272 751
Betald skatt -3 041 -2 080
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -5 534 242 -2 274 831
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -750 332 -20 112 965
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 2 783 514 -225 702
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 501 060 -22 613 498

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -391 384
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar 20 000 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten - 19 608 616

Finansieringsverksamheten
Nyemission 5 995 000 -
Emissionskostnader -666 092
Upptagna lån 1 400 000 2 955 000
Amortering av lån -3 250 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 478 908 2 955 000

Årets kassaflöde -22 152 -49 882
Likvida medel vid årets början 33 389 83 271
Likvida medel vid årets slut 11 237 33 389

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

 1) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Av- och nedskrivningar av tillgångar - 869 749
Justering av upplupen ränta 508 537 625 929
Vinst avyttring immateriella tillgångar - -18 987 838

508 537 -17 492 160
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är
 oförändrade från föregående år.

 Vid tillämpning av ÅRL 7:3: Företaget är ett mindre företag enligt Årsredovisningslagens definition, och
 upprättar därför ingen koncernredovisning.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Immateriella anläggningstillgångar

Utgifter för forskning och utveckling
 Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
 uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
 är uppfyllda:         
                                     
 - Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
 eller säljas.     
                                           
 - Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.      
                                       
 - Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                       
                      
 - Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska
 fördelar.     
                                           
 - Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
 utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.     
                                          
 - De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
 sätt.        
                                                                               
 - Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
 ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.          
                                               
 - Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt
 hänförbara utgifter (t.ex. material och löner).

Avskrivningar
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen. 

Immateriella anläggningstillgångar År
Internt upparbetade immateriella tillgångar 20%
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Andelar i koncernföretag
 Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
 nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
 förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de
 lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

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.                              
                
 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.

Kassaflödesanalys

 Indirekt metod 
 BFN 7.8: Tillämpas indirekt metod ska nettot av in- och utbetalningar i den löpande verksamheten
 beräknas och redovisas genom att resultatet justeras för 
 - icke-kassaflödespåverkande poster såsom avskrivningar, avsättningar, uppskjutna skatter, upplupna
 intäkter och upplupna kostnader som ännu inte har erhållits eller betalats kontant, orealiserade
 valutakursvinster och valutakursförluster, ej utdelade resultatandelar i intresseföretag samt
 minoritetsintressen, 
 - alla övriga poster vilkas kassaflödeseffekt hänförs till investerings- eller finansieringsverksamheten,
 samt 
 - periodens förändringar av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder samt förändringar av
 andra rörelsefordringar och rörelseskulder.

Leasing - leasetagare
 Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
 Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
 utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Not 2  Uppskattningar och bedömningar

 Värdering av immateriella tillgångar

 Säkerheten för den fordran bolaget har på dotterbolaget CMT upptas av den tekniska plattformen för
 vilken två externa värderingat togs in under slutet av 2014. Värderingarna visar på värden som är
 omkring dubbelt så stora som värdet i överlåtelsen och den bokförda fordran på CMT om 20 MSEK. 

 (1) Den första värderingen visar ett värde på Challengers plattform baserat på framtida, ej realiserad,
 försäljning av bolagets teknik i existerande avtal med kund i Oman. En kassaflödesanalys för
 Omanprojektet utgör grunden för värderingen där man gjort den konservativa bedömningen att kunden
 i Oman, med Challengers teknik, kommer att ta en marknadsandel på under 10% av den existerande
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 målmarknaden i Oman.

 (2) Den andra värderingen visar på motsvarande värde hos Bolagets plattform vid en eventuell
 försäljning till en operatör i Mellanöstern och bygger på en bedömning av den tekniska plattformen
 utifrån stor kunskap och erfarenhet av IT/telekomsektorn globalt men särskilt i Mellanöstern hos
 värderande företag.

 Challenger anser att de uppskattningar och bedömningar som gjorts i båda dessa värderingar är goda
 och i vilket fall inte överoptimistiska varför dessa används som stöd för Bolagets värdering av den
 tekniska plattformen.

 Bolaget har äganderätten till samtliga tillgångar som överlåtits till dotterbolaget 141231.

 Forskning och utveckling

 Kostnader hänförliga till forskning kostnadsförs då de uppstår. Kostnader hänförliga till
 utvecklingsprojekt tas upp som immateriella tillgångar i balansräkningen i de fall dessa kostnader i
 framtiden förväntas generera ekonomiska fördelar. Andra utvecklingskostnader kostnadsförs då de
 uppstår. Utvecklingskostnader som är kostnadsförda tas inte upp som tillgång under efterföljande
 perioder. 

 Uppskjutna skattefordringar

 Bolaget har betydande underskottsavdrag eftersom man historiskt har haft förluster. Något värde av
 underskottsavdrag har ej upptagits i balansräkningen, eftersom det är svårt att bedöma när
 underskotten kan kvittas mot överskott. De skattemässiga underskotten i bolaget uppgår per den 31
 december 2014 till 8 358 102 SEK. Efter årets förlust finns det 13 378 723 SEK kvar i
 underskottsavdrag att utnyttja.

Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2015-01-01-  2014-01-01-  
 2015-12-31 Varav män 2014-12-31 Varav män
Sverige 3 2 5 4
Totalt 3 2 5 4

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2015-01-01- 2014-01-01-
 2015-12-31 2014-12-31
Styrelse och VD 602 400 594 480
Övriga anställda 554 166 981 533
Summa 1 156 566 1 576 013
Sociala kostnader 376 966 495 633
(varav pensionskostnader) 1) -

 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
 ledandebefattningshavare än styrelse och VD.
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Not 4  Övriga rörelseintäkter

 2015-01-01- 2014-01-01-
 2015-12-31 2014-12-31
Övriga rörelseintäkter 12 897 20 000 000
Bokförda kostnader - -1 012 162
Summa 12 897 18 987 838

 Intäkterna 2015 består av valutakursvinst.

 Intäkterna 2014 genererades genom försäljning av den tekniska verksamheten till det helägda
 dotterbolaget, Challenger Mobile Technology AB.

 Kostnaderna 2014 består av de ej avskrivna aktiverade forsknings- och utvecklingskostnaderna.

Not 5  Operationell leasing - leasetagare
 2015-01-01- 2014-01-01-
 2015-12-31 2014-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år 162 360 162 360
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

162 360 162 360

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 162 360 149 701

 Hyresvärd: Asymetrica AB, org.nr, 556605-9381
 Hyresgäst: Challenger Mobile AB, org.nr, 556671-3607

 Hyresavtalet är uppsägningsbart med 3 mån från hyresgästens sida. Hyran faktureras månadsvis i
 förskott. I avtalet ingår även tillgång till gemensamhetsutrymme som omfattas av bl.a. av möblerat
 pentry med tillhörande matplats, våtutrymmen samt möblerat konferansrum. I hyran ingår kostnad för
 vatten och avlopp. El ingår i hyran. Städning av gemensamhetsutrymmet sker 2 ggr /vecka och
 kontorsrummet 1 ggr/vecka. Fastighetsskatt ingår och mervärdesskatt tillkommer.

Not 6  Ränteintäkter och liknande intäkter
 2015-01-01- 2014-01-01-
 2015-12-31 2014-12-31
Ränteintäkter, övriga 23 7
Summa 23 7

Not 7  Räntekostnader och liknande kostnader
 2015-01-01- 2014-01-01-
 2015-12-31 2014-12-31
Räntekostnader, närstående bolag 508 537 625 929
Räntekostnader, övriga 159 344 37 900
Summa 667 881 663 829
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Not 8  Skatt på årets resultat
 2015-01-01- 2014-01-01-
 2015-12-31 2014-12-31
Aktuell skattekostnad - -

- -

Avstämning av effektiv skatt
 2015-01-01- 2014-01-01-
 2015-12-31 2014-12-31
Resultat före skatt -5 022 664 15 219 409

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget  22 % - 3 349 809
Ej avdragsgilla kostnader 2 066 6 998
Ej skattepliktiga intäkter 23 2
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 5 020 575 -18 576 218
Redovisad effektiv 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.                              
                
 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.
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Not 9  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början - 3 957 378
-Rörelseförvärv -
-Internt utvecklade tillgångar 391 384
-Avyttringar och utrangeringar -4 348 762
Vid årets slut - -
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början - -2 466 851
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 3 336 600
-Årets avskrivning - -869 749
Vid årets slut - -
Redovisat värde vid årets slut - -

 Ovanstående avyttrades under 2014.

Not 10  Andelar i koncernföretag
 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 50 000 -
-Inköp 50 000
Redovisat värde vid årets slut 50 000 50 000

Eget kapital CMT
 Fritt

Aktie- eget
kapital kapital
50 000

Disposition enl årsstämmobeslut
Årets resultat 607
Vid årets slut 50 000 607

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

 Antal  Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Challenger Mobile Technology AB, 100 100 50 000
556997-4982, Stockholm

50 000

Not 11  Fordringar hos koncernföretag
 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 20 000 000
-Tillkommande fordringar - 20 000 000
Redovisat värde vid årets slut 20 000 000 20 000 000
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Not 12  Eget kapital
 Aktie- Emission- Överkurs- Fritt eget
 kapital under reg. fond kapital
Vid årets början 2 512 788 - 3 260 486 6 119 456
Emission 3 177 350 2 817 650
Emissionskostnader -666 092
Resultatdisposition -3 260 486 3 260 486
Disposition enl årsstämmobeslut
Årets resultat -5 022 664
Vid årets slut 5 690 138 - 2 151 558 4 357 278

 Summan av Fritt eget kapital och Överkursfond är 6 508 836 SEK

Registrerat antal aktier
 2015-12-31 2014-12-31
A-aktier 300 000 300 000
B-aktier 107 025 048 47 075 048

 Aktier av serie A har tio (10) röster per aktie. Aktier av serie B har en (1) röst per aktie.

Not 13  Långfristiga skulder
 2015-12-31 2014-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Mundesco Invest AB 2 425 999 5 375 999
KIFAB i Kristinehamn AB 53 424 53 424

2 479 423 5 429 423

Ställda säkerheter för övriga skulder
 2015-12-31 2014-12-31
Företagsinteckningar 5 000 000 5 000 000

5 000 000 5 000 000

 Företagsinteckning om 5 000 000 kr är registrerad och delas med Mundesco Invest AB.

Not 14  Kortfristiga skulder
 2015-12-31 2014-12-31
Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut 1 400 000 300 000

Not 15  Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Avkastning på sysselsatt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt kapital.

Finansiella intäkter:
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital).
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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 Verkställande direktör

Tomas Ringström
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse avviker mot standardutformningen och har lämnats den
PricewaterhouseCoopers AB

Magnus  Brändström
Auktoriserad revisor



 

 
 
Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Challenger Mobile AB (publ), org.nr 556671-3607 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Challenger Mobile 
AB (publ) för år 2015.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Challenger Mobile AB (publ)s finansiella 
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 
 

Upplysningar av särskild betydelse 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa 
uppmärksamheten på  not 2 Uppskattningar och bedömningar  
och avsnittet värdering av immateriella tillgångar, där det framgår 
att värderingen av bolagets största tillgång, fordringar hos 
koncernföretag, grundas på uppskattningar och bedömningar om 
framtida försäljning och teknikutveckling på marknaden.  I 
avsnittet Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer i 
förvaltningsberättelsen uttalas osäkerhetsfaktorer kopplat till 
detta. 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Challenger Mobile AB (publ) för år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Stockholm den 8 juni 2016 

PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

 

Magnus Brändström  
Auktoriserad revisor  
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