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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och Verkställande direktören för Mobile Loyalty Holding AB (publ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
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Samtliga belopp redovisas i KSEK om inget annat anges.

Verksamhet - Koncernen

Mobile Loyalty utvecklar och säljer online- och mobila annonslösningar. Vi hjälper mediaföretag att öka sina intäktsflöden genom

nya möjligheter för lokala annonsörer. Genom att addera vår digitala tjänst ADONnews till sin befintliga annonsportfölj 

möjliggörs ökade annonsintäkter på kundens lokala marknad. Via vår affärsmodell kan mediaföretag erbjuda annonsering i enlighet

med det som efterfrågas på den lokala marknaden. Ytterligare information finns på bolagets hemsida www.mobileloyalty.com  

Koncernstruktur

Anställda

Medelantalet anställda 2016 i koncernen är 14 personer. Vid utgången av året hade Mobile Loyalty 9 anställda. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget avslutade den 2 juni en företrädesemission i vilken tecknades totalt 69 353 543 aktier till 0.10 SEK per aktie. Totalt inbringade emissionen 

6 936 000 kronor i kontanta medel. Stämman beslutade i april om en säkerhetsöverlåtelse av bolagets immateriella rättigheter till Podium Investments SA

som säkerhet för upptagna lån om sammanlagt 6 350 000 kronor jämte ränta. Bolaget i sin tur erhåller, obegränsat i tiden, en exklusive nyttjanderätt 

till de överlåtna immateriella rättigheterna under förutsättning att övriga villkor i säkerhetsöverlåtelseavtalet är uppfylld. Överlåtelse skedde på så sätt

att de immateriella rättigheterna övergick till Podium Investments SA mot att en skuld om 6 350 000 kronor jämte ränta kvittas bort. 

Andreas Ericsson tillträdde som bolagets VD via en internrekrytering den 1 juni 2016.

Under perioden juni till december har den tillgängliga räckvidden för ADONnews ökat från 1 600 000 till 3 500 000 unika besökare 

per vecka genom nya partneravtal med Stampen Local Media och Skånemedia. Detta kan direkt relateras till den försäljningsökning som kan urskiljas 

under kvartal 4.

Bolaget har genomfört sin första försäljning via s k Mediabyrå. Detta är ett första steg i bearbetningen av större och nationella annonsörer. 

Under inledningen av 2017 har diskussion påbörjats med ett antal Mediabyråer.

Ny digital marknadsplats har lanserats under senare delen av kvartal 4. Marknadsplatsen möjliggör direkt köp av annonsplatser hos samtliga partners.

Riktade marknadsföringskampanjer kommer påbörjas under kvartal 1 2017.

Under kvartal 4 har merparten av våra partners genomgått utbildning i produkten ADONnews i syfte att aktivera egen försäljning. Detta innebär en stärkt 

säljposition vid ingången av 2017.

Utökat samarbete med Stampen Local Media innefattande Hallandsposten, Hallandsnyheter, ttela samt Bohusläningen med start oktober 2016.

Under 2016 har koncernen tillförts kontanta medel om 7,2 MSEK vilket skall ställas i relation 14 MSEK under 2015 

Under december 2016 påkallades optioner för teckning av aktier motsvarande 2 375 MSEK. Aktierna registrerades under januari 2017 

och motsvarar 23 750 000 st aktier.

Mobile Loyalty Holding AB är koncernens moderbolag. Den operativa verksamheten drivs inom dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB. Bolaget har sitt 

säte i Skåne län, Malmö kommun. Bolaget är registrerat på Aktietorget. 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsåret utgång

Avtal signerat med Bonnier News om utökat samarbete avseende mobilannonsering i  Kvällsposten, GT samt Expressen. Detta ökar räckvidden för 

ADONnews från 3 500 000 till 7 200 000 unika besökare per vecka. 

Under mars månad skrevs avtal med både Mediavärlden samt Hallpressen och räkvidden ökade direkt till 7 400 000 unika läsare per vecka

för de första fem påkopplade tidningarna. Totalt har hallpressen 12 tidningar.

Kommande finansieringsbehov under 2017 kommer att avhandlas vid årsstämman den 8 maj 2017. En redogörelse för detta finns i kallellsen till 

stämman som publicerades 7 april 2016.

Ordinarie kvartalsrapport för Q1 2017 släpps senast den 2 maj 2017.

VD har ordet

Första halvan handlade om att snabbt etablera en egen säljorganisation, slutföra nya avtal för ökad räckvidd och effektivisera 

organisationen som helhet. Vi lyckades säkra två viktiga avtal med Stampen Local Media och Skånemedia för lansering under kvartal 3. 

Under andra halvan genomförde vi utbildning av våra partners säljare (ca 60) som under en kortare uppstartsträcka visat en stark utveckling 

där helt nya digitala intäkter genererats, främst på lokal nivå. Med Stampen och Bonnier News (GT) innebar det att vår tjänst 

ADONnews aktiverats på alla ledande titlar på västkusten, från Halmstad i söder till Uddevalla i norr. Vi har trots konkurrens på marknaden 

lyckats upprätthålla och förstärka vår prisnivå.Under januari 2017 var snittordervärdet per kund 18.127 kr vilket kan jämföras med 10.730 kr

i januari 2016. Snittvärdet över 12 månader hamnade på 12.573 kr. Anledningarna till ökat ordervärde är längre avtalsperiod per annonsör,

förstärkt prisnivå samt aktivering av våra partners säljorganisationer.I slutet av 2016 lanserade vi vår webbshop där man som annonsör enkelt 

kan köpa sitt eget annonsabonnemang och därmed effektivisera säljprocessen ytterligare. Vi kommer lägga stort fokus på shopen under året och 

genomföra olika typer av marknadsföringsinsatser.   I början av 2017 utökade vi samarbetet med Bonnier News och aktiverade ADONnews på 

Expressen mobil. Under februari skrevs avtal med Hallpressen och Medievärlden med säljstart 1a april 2017 då vi uppnår en total räckvidd 

om 7.4 miljoner besökare per vecka via våra partners. Vårt mål för första halvan av 2017 är att ytterligare stärka vår räckvidd i Sverige och nå 

10 miljoner unika besökare per vecka 2017 har börjat positivt med god utveckling tillsammans med våra partners där vi under kvartal 1 ökat orderingången 

med 50% jämfört med kvartal 4 2016. Den starka starten på året visar att vårt koncept har en given plats i den digitala och mobila framtiden.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Riskhanteringen är en integrerad del av verksamheten och ett ledningsansvar utifrån vad som fastlagts i styrelsens arbetsordning,

vd´s instruktion, interna policies och övriga interna regelverk.

Likviditetsrisk och finansieringrisk

Teknologi

Industri och Marknad

Affärsmodell

Konkurrens och kommersiella risker

Nyckelpersoner

Kunder

Koncernens online och mobila plattform är under ständig utveckling. Av denna anledning finns en risk att applikationer kopplade till utvecklingen av 

tekniken inte fungerar tillfredsställande. 

Koncernens produkter inom sökning samt digital marknadsföring är i ett tidigt stadie och agerar på en ny marknad inom digital marknadsföring. Marknaden 

växer fort och utvecklas konstant med nya tekniska lösningar. En felaktig satsning eller produktlansering kan resultera i att framtida intäkter ej uppfylls och 

därmed koncernens finansiella mål ej uppfylls. Generellt är koncernen i sin verksamhet exponerat mot konjunktur, strukturförändringar och förändrade 

marknadstrender.

Koncernen förmedlar en produkt som innebär en ny affärsmodell och lösningar för kunden. I de fall affärsmodellen inte uppnår de resultat som förväntas 

eller behöver förändras för att möta kundens behov kan detta innebära förseningar i förväntade intäkter samt att koncernen inte uppnår sina finansiella 

mål.

Koncernen har ett antal konkurrenter som erbjuder alternativa lösningar för digitala produkter inom marknadsföring. Vissa konkurrenter har en väsentligt 

mer omfattande verksamhet, en längre historik och är finansiellt starkare än Mobile Loyalty. 

Koncernens affärsmodell är uppbyggd kring ett antal nyckelpersoner. Koncernens framtida utveckling är starkt beroende av att kunna attrahera samt 

behålla nyckelpersoner. Om någon eller några av dessa skulle lämna koncernen skulle detta kunna få en negativ påverkan på koncerns möjligheter att 

uppnå den planerade expansionen samt försäljningsprognosen.

Koncernen är beroende av starka relationer med sina kunder. Om en eller flera av kunderna skulle välja att inte ingå avtal med koncernen skulle detta 

kunna få betydande konsekvenser för koncernens finansiella ställning. Dessutom har Mobile Loyalty en risk kopplad till sin affärsmodell där kunderna 

säljer produkten och Mobile Loyalty erhåller en del av intäkten. Förändringar avseende kundernas försäljningsstrategi kan påverka koncernen negativt.

Koncernens likvida tillgångar, i form av likvida medel, uppgick vid utgången av 2016 till 1 089 KSEK (1 198). Bolagets målsättning om att nå positivt 

kassaflöde under året innebär att ett fortsatt kapitalbehov föreligger för att klara likviditeten. Under årets första kvartal upptog bolaget avtal om lån för 

bryggfinansiering som beräknas inbringa ett belopp om 3 MSEK. Trots den ökade försäljningen beräknar ledning och styrelse att ett kapitalbehov fortsatt 

föreligger under året om än i mindre omfattning än tidigare år. Därmed bedömer företagsledning och styrelse att likviditeten med nuvarande tillväxttakt och 

strategi kommer att vara tryggad fram till juni 2017. Kommande finansieringsbehov för fortsatt tillväxt under 2017 kommer att avhandlas vid årsstämman 

den 8 maj 2017. Styrelsens förslag till bemyndigande för detta finns i kallelsen till bolagsstämman som publicerades den 7 april 2017. Skulle något 

ytterligare kapital inte erhållas under 2017, bedömer ledning och styrelse att verksamheten baserat på nuvarande tillväxttakt och trend kan fortsätta genom 

en förändrad kostnadsbas .

2  (21)  



Mobile Loyalty Holding AB (publ) Årsredovisning 2016

Org. nr 556927-9242

Distibutörer, återförsäljare och partners

Patent och rättigheter

Miljö

Kommentar till rapport över totalresultat

Forskning och utveckling

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande:

Överkursfond 73 232 830

Balanserad vinst -56 560 531

Årets resultat -24 804 220

-8 131 921

Styrelsen föreslår att beloppet i sin helhet balanseras i ny räkning. 

För bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Nettoomsättningen uppgick under året till 3,9 MSEK (1,7) vilket är en ökning med 129%. En väsentlig anledning till bolagets ökade försäljning är att 

ADONnews etablerats hos mediabranschen, vilket syns in den ökade räckvidden från 1 600 000 -7 200 000 unika läsare per vecka under andra halvåret 

2016.  

Forsknings- och utvecklingsarbetet inom Mobile Loyalty är inriktat mot vidareutveckling av den webplattform som ligger till grund för ADONnews, 

ADONauctions och övriga tjänste och produktkonfigureringar. Koncernens kostnader för forskning och utveckling uppgick under 2017 uppgick till 0,1 (0,6) 

MSEK varv samtliga utvecklingsutgifter aktiverades. 

Koncernens strategi för patent och rättigheter är och har varit att inte investera i skydd av tekniken. Marknaden för utveckling av mjukvara karaktäriseras 

av en hög utvecklingstakt. Ledningens bedömning är att koncernens produkter inte inkräktar på några externa patent eller rättigheter. 

Bolaget bedriver ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. Ingen enhet inom koncernen är miljöcertifierad. 

Koncernen är beroende av att distributörer, återförsäljare och partners marknadsför produkterna på de lokala marknaderna. Om koncernen inte hittar rätt 

distributörer, återförsäljare och partners på de lokala marknaderna eller dessa inte lyckas uppnå de mål som koncernen har, kan detta få negativa 

konsekvenser för koncernens verksamhet, resultatutveckling och finansiella ställning. 
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Resultaträkning - Koncernen (KSEK) Not
2016-01-01

2016-12-31

2015-01-01

2015-12-31

Nettoomsättning 2 3 945 1 676

Kostnad för sålda tjänster 2 -2 996 -3 956

Bruttoresultat 949 -2 280

Administrationskostnader 3,4,5,6,17 -13 670 -14 557

Övriga rörelsekostnader -883 -

Övriga intäkter - 447

Rörelseresultat -13 604 -16 390

Finansiella intäkter 3 0

Finansiella kostnader -365 -548

Resultat före skatt -13 966 -16 938

Inkomstskatt 9 1 018 -212

Årets resultat -12 948 -17 150

Resultat per aktie före utspädning (SEK) (1) 13 -0,03 -0,06

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) (1) 13 -0,03 -0,06

Antal aktier, vägt årsgenomsnitt 13 323 067 352 252 070 196

Rapport över totalresultat - Koncernen (KSEK) Not
2016-01-01

2016-12-31

2015-01-01

2015-12-31

Årets resultat -12 948 -17 150

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen - -

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen - -

Årets summa totalresultat -12 948 -17 150

Årets resultat respektive årets totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

(1) Årets resultat hänförligt till aktieägare i Mobile Loyalty Holding AB dividerat med genomsnittligt antal aktier under året. Potentiella 

stamaktier ger upphov till en utspädningseffekt endast i det fall en konvertering av dem till stamaktier medför en lägre vinst per aktie eller 

högre förlust per aktie . Om samtliga optioner samt konvertibler konverteras hade resultat per aktie uppgått till -0,04.
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Balansräkning - Koncernen (KSEK) Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 5 467 8 645

Immateriella anläggningstillgångar 5 467 8 645

Inventarier, verktyg och installationer 17 83 -

Materiella anläggningstillgångar 83 -

Andra långfristiga fordringar 9 215 11

Finansiella anläggningstillgångar 215 11

Summa anläggningstillgångar 5 765 8 656

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 12 1 409 787

Övriga fordringar 224 526

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 377 83

Kortfristiga fordringar 2 010 1 396

Likvida medel 1 089 1 198

Summa omsättningstillgångar 3 099 2 594

SUMMA TILLGÅNGAR 8 864 11 250
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Balansräkning - Koncernen (KSEK) Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 36 253 29 317

Övrigt tillskjutet kapital 33 883 31 508

Balanserade vinstmedel inkl årets resultat -72 174 -60 038

Summa eget kapital -2 038 787

Skulder till kreditinstitut 11 - 590

Uppskjutna skatteskulder 9 - 802

Övriga långfristiga skulder 11,  15 8 204 -

Summa Långfristiga skulder 8 204 1 392

Skulder till kreditinstitut 11,  15 130 1 222

Leverantörsskulder 616 533

Övriga skulder 11 625 6 080

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 327 1 236

Summa kortfristiga skulder 2 698 9 071

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 864 11 250

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN  (KSEK)

31 DECEMBER 2016

Aktiekapital 

och övrigt 

tillskjutit kapital

Övrigt kapital

Balanserade 

vinstmedel inkl årets 

resultat

Totalt eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2016 29 317 31 508 -60 038 787

Årets resultat -12 948 -12 948

Övrigt totalresultat - -

Summa totalresultat 29 317 31 508 -72 986 -12 161

Tillskjutet kapital efter avdrag för transaktionskostnader

och skatt 6 936 72 7 008

Pågående Nyemission 2 375 2 375

Aktierelaterad ersättning 740 740

Summa transaktioner med aktieägare 6 936 2 375 812 10 123

Eget kapital 31 december 2016 36 253 33 883 -72 174 -2 038

31 DECEMBER 2015

Aktiekapital 

och övrigt 

tillskjutit kapital

Övrigt kapital

Balanserade 

vinstmedel inkl årets 

resultat

Totalt eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2015 20 427 25 765 -42 910 3 282

Årets resultat -17 150 -17 150

Övrigt totalresultat - -

Summa totalresultat 20 427 25 765 -60 060 -13 868

Omklassificering 22 22

Nyemission 6 321 7 112 13 433

Pågående Nyemission 957 243 1 200

Förskjutning mellan aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 1 612 -1 612 0

Summa transaktioner med aktieägare 8 890 5 743 22 14 655

Eget kapital 31 december 2015 29 317 31 508 -60 038 787
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Kassaflödesanalys - Koncernen (KSEK) Not 2016 2015

Rörelseresultat -13 604 -16 390

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 10 3 887 3 435

Erhållen ränta 0 0

Betald ränta -331 -508

Betald skatt - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital -10 048 -13 463

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -614 1 766

Förändring av kortfristiga skulder 766 -272

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 896 -11 969

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella tillgångar -125 -611

Förvärv av materiella tillgångar -39 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -164 -611

Finansieringsverksamheten

Nyemission 9 383 9 433

Upptagna lån 2 250 6 000

Amortering av lån -1 682 -1 708

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 951 13 725

Årets kassaflöde -109 1 145

Likvida medel vid årets början 1 198 53

Likvida medel vid årets slut 1 089 1 198

7  (21)  



Mobile Loyalty Holding AB (publ) Årsredovisning 2016

Org. nr 556927-9242

Resultaträkning - Moderbolaget (KSEK) Not
2016-01-01

2016-12-31

2015-01-01

2015-12-31

Nettoomsättning 2 1 321 1 946

Inköp av material, varor och tjänster 2 -534 -1 738

Bruttoresultat 787 208

Administrativa kostnader 3,4,5,6,17 -2 541 -2 245

Övriga rörelsekostnader -2 187 -

Övriga rörelseintäkter - 447

Rörelseresultat -3 941 -1 590

Resultat från andelar i dotterföretag -20 595 -33 849

Räntekostnader och liknande resultatposter -268 -153

Resultat före skatt -24 804 -35 592

Årets skatt 9 - -447

Årets resultat -24 804 -36 039

Rapport över total resultatet - Moderbolaget (KSEK)

Årets resultat -24 804 -36 039

Övrigt totalresultat för året - -

Summa totalresultat för året -24 804 -36 039
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Balansräkning - Moderbolaget (KSEK) Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inentarier, verktyg och installationer 17 32 -

Materiella anläggningstillgångar 32 -

Andelar i koncernföretag 7 33 714 45 378

Fordringar hos koncernföretag 0 3 008

Finansiella anläggningstillgångar 33 714 48 386

Summa anläggningstillgångar 33 746 48 386

Omsättningstillgångar

Fordringar koncernföretag - 2 423

Övriga fordringar 45 492

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 211 -

Kortfristiga fordringar 256 2 915

Kassa och bank 672 819

Summa omsättningstillgångar 928 3 734

SUMMA TILLGÅNGAR 34 674 52 120
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Balansräkning - Moderbolaget (KSEK) Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 36 253 28 360

Ej registrerat aktiekapital 2 375 957

Bundet eget kapital 38 628 29 317

Överkursfond 73 234 72 288

Balanserat resultat -56 562 -20 522

Årets resultat -24 804 -36 039

Fritt eget kapital -8 132 15 727

Summa eget kapital 30 496 45 044

Skulder till koncernföretag 1 312 -

Övriga långfristiga skulder  11, 15 2 250 -

Summa Långfristiga skulder 3 562 0

Leverantörsskulder 279 256

Övriga skulder 7 6 460

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 330 360

Summa kortfristiga skulder 616 7 076

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 674 52 120

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - MODERBOLAGET  (KSEK)

31 DECEMBER 2016 Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2016 29 317 72 288 -20 522 -36 039 45 044

Vinstdisposition av föregående års resultat -36 039 36 039 0

Aktierelaterad ersättning 873 873

Tillskjutet kapital efter avdrag för transaktionskostnader 0

och skatt 6 936 72 7 008

Pågående nyemission 2 375 2 375

Summa totalresultat för året -24 804 -24 804

Utgående balans 31 december 2016 38 628 73 233 -56 561 -24 804 30 496

31 DECEMBER 2015

Aktiekapital 

och övrigt 

tillskjutit kapital

Övrigt kapital Balanserat resultat Årets resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2015 22 055 64 970 186 -20 708 66 503

Vinstdisposition av föregående års resultat -20 708 20 708 0

Omklassificering -16 -37 -53

Nyemission 6 321 7 112 13 433

Pågående nyemission 957 243 1 200

Summa totalresultat för året -36 039 -36 039

Utgående balans 31 december 2015 29 317 72 288 -20 522 -36 039 45 044
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Kassaflödesanalys - Moderbolaget (KSEK) Not 2016 2015

Rörelseresultat -3 941 -1 590

Betald ränta 0 -7

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 10 2 933 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital -1 008 -1 597

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar 2 659 800

Förändring av kortfristiga skulder -16 400 247

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 749 -550

Investeringsverksamheten

Förändring finansiella anläggningstillgångar 3 008 1 886

Inköp materiella anläggningstillgångar -39 0

Utbetalt aktieägartillskott 0 -16 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 969 -14 114

Finansieringsverksamheten

Upptagna Lån 2 250 6 000

Nyemission 9 383 9 433

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 633 15 433

Årets kassaflöde -147 769

Likvida medel vid årets början 819 50

Likvida medel vid årets slut 672 819
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Noter till årsredovisningen

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna

Fortsatt drift

Koncernredovisning

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 2 Redovisning för juridiska personer – januari 2015. Koncernredovisningen 

har upprättats enligt ÅRL, International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 

koncerner – januari 2015. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. Moderföretagets redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens 

med undantag av vad som framgår nedan under avsnittet ”Moderföretagets redovisningsprinciper”. Koncern- och årsredovisningarna är avgivna i 

tusentals svenska kronor (KSEK) och avser perioden 1 januari-31 december för resultaträkningsrelaterade poster respektive 31 december för 

balansräkningsrelaterade poster. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare 

krävs att styrelsen och  ledningen gör vissa bedömningar vid  tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad 

av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges 

under Viktiga uppskattningar och antaganden nedan.         

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör 

rapporteringsvalutan för koncernen. Nedan finns en beskrivning av de för koncernen tillämpade redovisningsprinciperna. Redovisningsprinciperna har, 

med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens 

redovisningsprinciper har vidare konsekvent tillämpats av koncernens företag.

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Mobile Loyalty Holding AB samt alla de företag som vid årets slut står under bestämmande inflytande från 

Mobile Loyalty Holding AB. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har 

möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det 

bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 

upphör.Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska 

fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller 

konverteras. Mobile Loyalty PLC har under året likviderats. Mobile Loyalty PLC var tidigare ett dotterbolag till Mobile loyalty Holding AB. Ingen verksamhet 

har bedrivits under räkenskapsåret. Mobile Loyalty PLC har under de senaste åren inte bedrivit någon verksamhet. Efter denna likvidation består 

koncernen av Mobile Loyat Holding AB (moderbolag) samt Mobile Loyalty Europe AB (dotterbolag). Ägandet uppgår till 100%.

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som 

påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika 

från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den 

period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både 

aktuell period och framtida perioder.

Vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper har företagsledningen gjort följande bedömningar som har den mest betydande effekten på de 

redovisade beloppen i de finansiella rapporterna.

Nedskrivningsbehov avseende balanserade utvecklingskostnader

Vid bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov görs en beräkning av återstående nyttjandevärde för den teknologi eller de produkter som balanserade 

utvecklingskostnader avser. Nyttjandevärdet beräknas utifrån uppskattade framtida kassaflöden som teknologin förväntas generera.

Uppskjuten skatt på underskottsavdrag

Vid utgången av 2016 hade koncernen skattemässiga underskottsavdrag om ca 96 705 KSEK (87 381 KSEK). Av dessa har 0 KSEK (0 KSEK) beaktats 

vid beräkning av uppskjuten skattefordran då det inte bedöms sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga inom en 

överskådlig framtid. 

Allmän information

Mobile Loyalty utvecklar och säljer online- och mobila annonslösningar. Bolaget hjälper mediaföretag att öka sina intäktsflöden genom nya möjligheter för 

lokala annonsörer. Koncernen består av moderbolaget Mobile Loyalty Holding AB med följande dotterföretag: Mobile Loyalty Europe AB. Moderföretaget 

är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med säte i Malmö. Adressen till huvudkontoret är Skomakaregatan 6-8, 211 34, Malmö.

Den 13 april 2017 har denna koncernredovisning och årsredovisning godkänts av styrelsen för offentliggörande.

Bolagets målsättning om att nå positivt kassaflöde under året innebär att ett fortsatt kapitalbehov föreligger för att klara likviditeten. Under årets första 

kvartal upptog bolaget avtal om lån för bryggfinansiering som beräknas inbringa ett belopp om 3 MSEK. Trots den ökade försäljningen beräknar ledning 

och styrelse att ett kapitalbehov fortsatt föreligger under året om än i mindre omfattning än tidigare år. Därmed bedömer företagsledning och styrelse att 

likviditeten med nuvarande tillväxttakt och strategi kommer att vara tryggad fram till juni 2017. Kommande finansieringsbehov för fortsatt tillväxt under 2017 

kommer att avhandlas vid årsstämman den 8 maj 2017. Styrelsens förslag till bemyndigande för detta finns i kallelsen till bolagsstämman som 

publicerades den 7 april 2017. Skulle något ytterligare kapital inte erhållas under 2017, bedömer ledning och styrelse att verksamheten baserat på 

nuvarande tillväxttakt och trend kan fortsätta genom en förändrad kostnadsbas .
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Omräkning utländsk valuta

Intäktsredovisning

Försäljning av tjänster

Leasing

Anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter

Utgifter som är direkt hänförliga till ett projekts utvecklingsfas redovisas som immateriell anläggningstillgång förutsatt att de

uppfyller följande krav:

* Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas

* Företaget har för avsikt att färdigställa tillgången och att använda den

* Det är sannolikt att tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.

* Det finns tillräckliga resurser att färdigställa tillgången och för att använda eller sälja den.

* Utvecklingsutgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt

Utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa kriterier för aktivering kostnadsförs när de uppkommer. Anskaffningsvärdet för

balanserade utgifter inkluderar utgifterna för tillgångens framtagande. Direkt hänförliga utgifter inkluderar personalkostnader

uppkomna i arbetet med utvecklingen tillsammans med en lämplig andel av indirekta kostnader.

För immateriella tillgångar tillämpas en nyttjandeperiod om 5 år.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida

ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången. Realisationsresultatet bestäms som skillnaden

mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga

rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader .

Per varje balansdag omprövas nyttjandeperioden  och en bedömning görs av om det föreligger någon indikation på att en tillgångs

värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om

återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.

Nedskrivningar

Resultat per aktie

Intäkter från försäljning av annonstjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material levereras eller förbrukas. 

Intäkterna utgörs av nettovärdet av fakturerad nettoförsäljning minus rabatter, returer och andra överenskomna avdrag.

Leasingavtal klassificeras som finansiell eller operationell leasing. Mobile Loyalty koncernen har inte några väsentliga finansiella leasingavtal. Kostnader 

avseende operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

Om det finns en indikation på att en immateriell tillgångs värde har minskat, fastställs dess återvinningsvärde. För immateriella tillgångar som ännu ej är 

färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet dessutom årligen. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av verkligt värde minus 

försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid fastställande av nyttjandevärdet nuvärdesberäknas de framtida kassaflöden som tillgången förväntas ge 

upphov till under nyttjandeperioden. Tillgången skrivs ned när det i koncernen redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet och nedskrivningen 

redovisas i årets resultat.

Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet 

aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta 

hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från optioner utgivna till anställda. 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller den dag då posterna 

omvärderas. Valutakursvinster och –förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och 

skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen.
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Finansiella instrument

Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande

skulder värderas till nominella belopp.

Likvida medel

Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare

räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Värderingar av aktuell skatt sker till nominella belopp och görs enligt de

skatteregler och skattesatser som är beslutade eller aviserade och som med stor säkerhet kommer att fastställas. Den statliga

inkomstskattesatsen i Sverige beräknas på nominellt bokfört resultat med tillägg för ej avdragsgilla poster och med avdrag för ej

skattepliktiga intäkter.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade

och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skatteskulder och skattefodringar beräknas utifrån den

förväntade skattesatsen vid tidpunkten för återföringen av den temporära skillnaden. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning

det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott i framtida nyttjandeperiod.

Redovisning av kassaflöde

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus, är ersättningar till anställda som förfaller

inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen. Kortfristiga ersättningar värderas till det

odiskonterade beloppet som bolaget förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.

Avgiftsbestämda pensionsplaner

Företaget betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende pension och försäkringar för enskilda anställda.

Företaget har inga legala eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter utöver betalningar av den fastställda avgiften som

redovisas som en kostnad i den period där den relevanta tjänsten utförs.

Förmånsbestämda pensionsplaner

Koncernen har inte några förmånsbestämda pensionsplaner.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar likvida medel, kortfristiga fordringar, kundfordringar, långfristiga räntebärande skulder 

samt leverantörsskulder. Det finns inte några skillnader mellan redovisade värden och verkliga värden.

Redovisning i och borttagande från rapporten över finansiell ställning

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapport över finansiell ställning när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran 

tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats. Kundfordringar tas 

upp i rapport över finansiell ställning när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, 

även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från rapport över finansiell ställning när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. 

Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från rapport över finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat 

sätt utsläckts. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapport över finansiell ställning endast när det föreligger en legal 

rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. Affärsdagen utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra 

tillgången.

Kassaflödesanalyser upprättas enligt indirekt metod, vilken innebär att rörelseresultat justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar 

under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investeringsverksamhetens kassaflöden.
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Upplysning om närstående 

Närstående företag är företag inom koncernen. Som närstående fysiska personer definieras styrelseledamöter, ledande

befattningshavare och nära familjemedlemmar till sådana personer. Upplysningar ges om transaktioner med närstående som

medför att resurser, tjänster eller förpliktelser överförs mellan närstående. Samtliga transaktioner med närstående sker med

tillämpning av affärsmässiga principer. Vad gäller transaktioner med närstående hänvisas till Not 2 Transaktioner med närstående 

- Koncern och moderbolag samt Not 5 Personal

Segmentsrapportering

Moderföretaget

Ändrade redovisningsprinciper

Nya och ändrade standarder och tolkningar vilka ännu inte trätt ikraft 

Andelar i dotter- och intresseföretag värderas till anskaffningsvärde. I de fall det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet (se avsnitt ovan om 

Nedskrivningar) sker nedskrivning. Transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag. 

Innehav i dotterföretag och intresseföretag 

Den externa ekonomiska informationen skall avspegla den information och de mått som används internt inom företaget för att styra verksamheten och 

fatta beslut om resursfördelning. Företaget skall identifiera den nivå där företagets högsta verkställande beslutsfattare följer försäljning och rörelseresultat 

regelbundet. Dessa nivåer definieras som segment. Mobile Loyaltys högsta verkställande beslutsfattare är företagets verkställande direktör. Den 

regelbundna interna resultatrapporteringen som sker till verkställande direktören och som uppfyller kriterierna för att utgöra ett segment sker för koncernen 

som helhet, varför Mobile Loyalty rapporterar den totala koncernen som företagets enda segment.

Ändringar i RFR 2 har inte haft någon väsentlig påverkan på moderföretagets finansiella rapporter 2016.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernenEtt antal nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som är 

giltiga för det räkenskapsår som började efter 1 januari 2016 har inte tillämpats av koncernen vid framtagandet av denna koncernredovisning. Inga av 

dessa nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder förväntas dock ha någon väsentlig inverkan på koncernen förutom nedanstående. 

IFRS - 15 "Revenue from contracts with customer" IFRS 15 reglerar hur redovisningen av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge 

användare av finansiella rapporter mer användbar information om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att information om 

intäktslag, tidpunkt för reglering, osäkerhet kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt skall lämnas. En intäkt 

skall enligt IFRS 15 redovisasn är kunder erhåller kontroll över den sålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhålla nyttan från varan 

eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenad avtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder i kraft för räkenskapsåret 

som påbörjas 1 januari 2018 då också koncernen förväntas tillämpa standarden. Ett arbete pågår inom koncernen för att utvärdera effekten av införandet 

av IFRS 15. I det arbetet ingår en inventering av gällande avtal och kontrakt med fokus på bland annat specifika leveransvillkor och andra villkor som kan 

påverka framtida intäktsredovisning. Under 2017 kommer arbetet att intensifieras. Ett arbete pågår inom koncernen för att utvärdera effekterna av 

införandet av standarden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

IFRS 16 – ”Leases” I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande

tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i 

balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och 

samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. Standarden är tillämplig 

för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. För närvarande avser koncernen inte att förtidstillämpa standarden. EU har ännu inte 

antagit standarden. Under 2017 kommer arbetet påbörjas med att se vilken påverkan denna nya standard kommer att få.                                                                                                                                                      

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för 

juridisk person. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i 

årsredovisningen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen 

och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationerna anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. 

Närmare beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper ovan under Koncernens redovisningsprinciper. Beskrivningarna nedan har begränsats till 

förekommande avvikelser i moderbolaget från koncernens principer. 
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Finansiell riskhantering

Hantering av kapital

Not 2 Transaktioner med närstående - Koncern och moderbolag

Av årets inköp avser 0% (0%) inköp från andra koncernbolag.

Av årets försäljning avser 100% (100%) försäljning till andra koncernbolag. 

Under året har det även varit transaktioner med bolag där styrelseledamot  är aktieägare eller sitter i styrelsen.

Transaktionerna består huvudsakligen av inköp av konsulttjänster.

Inköp 2016 2015

Podium Invest 199 -

A Invest & Consulting AB 869 -

Infinity Capital AB 348 -

De la Mau Investment AB 790 -

Hans Olsson Konsult och Fastighets AB 50 -

It & Telecom väst AB 73 -

Stenfeldt Hansen & Partners Aps 28 -

Planomar OY 262 -

2 619 0

Not 3 Operationell leasing 

Koncern

Inom 1 år 1-5 år Efter 5 år Summa

31 december 2016 475 72 - 547

31 december 2015 480 72 - 552

Moderbolag

Inom 1 år 1-5 år Efter 5 år Summa

31 december 2016 475 72 - 547

31 december 2015 480 72 - 552

Finansiella riskfaktorer

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: valutarisk, kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk.

a) Valutarisk

Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker från valutaexponeringar, framförallt avseende Euro. Valutarisk uppstår genom framtida 

affärstransaktioner och redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter.

b) Kreditrisk

Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker.

c) Likviditetsrisk

Försiktighet i hantering av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga likvida medel, tillgänglig finansiering genom tillräckliga avtalade 

kreditmöjligheter.Bolagets målsättning om att nå positivt kassaflöde under året innebär att ett fortsatt kapitalbehov föreligger för att klara likviditeten. Under 

årets första kvartal upptog bolaget avtal om lån för bryggfinansiering som beräknas inbringa ett belopp om 3 MSEK. Trots den ökade försäljningen 

beräknar ledning och styrelse att ett kapitalbehov fortsatt föreligger under året om än i mindre omfattning än tidigare år. Därmed bedömer företagsledning 

och styrelse att likviditeten med nuvarande tillväxttakt och strategi kommer att vara tryggad fram till juni 2017. Kommande finansieringsbehov för fortsatt 

tillväxt under 2017 kommer att avhandlas vid årsstämman den 8 maj 2017. Styrelsens förslag till bemyndigande för detta finns i kallelsen till 

bolagsstämman som publicerades den 7 april 2017. Skulle något ytterligare kapital inte erhållas under 2017, bedömer ledning och styrelse att 

verksamheten baserat på nuvarande tillväxttakt och trend kan fortsätta genom en förändrad kostnadsbas. För bolagets räntebärande skulder hänvisas till 

not 11.

d) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden

Eftersom koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar är koncernens intäkter och kassaflöden från den löpande verksamheten i allt 

väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor.

Bolagets mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan generera avkastning till aktieägarna 

och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en kapitalstruktur som minimerar kostnaderna för kapital.

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska

skulderna.

Minimileaseavgifter

Leasingkostnaderna under rapportperioden uppgick till 475 (689) KSEK. 

Minimileaseavgifter

Leasingkostnaderna under rapportperioden uppgick till 475 (664) KSEK. Leasingkostnaderna avser hyra av lokal. 
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Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

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 föra

granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

Koncern 2016 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revision 150 242

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 9 -

Skatterådgivning 6 -

Övriga tjänster 92 106

257 348

Moderbolag

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revision 110 202

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 9 -

Skatterådgivning 6 -

Övriga tjänster 81 106

206 308

Not 5  Personal 2016 2015

Koncern

Medelantalet anställda 14 12

Varav män 60% 67%

Löner och andra ersättningar

Styrelsen och verkställande direktören 1 036 1 329

Övriga anställda 2 892 4 555

3 928 5 884

Sociala kostnader

Pensionskostnader styrelsen och verkställande direktören 154 228

Pensionskostnader övriga anställda 158 589

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 328 1 572

1 640 2 389

Information om avgångsvederlag för verkställande direktören

Vid uppsägning av anställningsavtal från Andreas Ericsson sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. Vid uppsäggning av anställningsavtal

från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. Eventuell rörlig ersättning, om sådan avtalas, utgår inte för sådan tid 

Andreas Ericsson varit arbetsbefriad eller på annat sätt skild från sin befattning. I övrigt utgår normala ersättningar enligt avtalet under 

uppsägningstiden. Andreas Ericsson tillträde 1 juni 2016. Ersättning till tidigare VD under 2016 har utgått med 262 KSEK (1 177 KSEK)

Moderbolaget

Medelantalet anställda - -

Varav män 0% 0%

Löner och andra ersättningar

Styrelsen och verkställande direktören 563 604

Övriga anställda 0 0

563 604

Sociala kostnader

Pensionskostnader styrelsen och verkställande direktören 0 0

Pensionskostnader övriga anställda 0 0

Sociala avgifter enligt lag och avtal 177 0

177 0

Information om Erättning till ledande befattningshavare

Antal personer i företagsledningen består av VD samt 4 styrelseledmöter. Ingen ersättning till VD har 

utgått under räkenskapsåret. Ersättning till respektive styrelseledmot har utgått med 113 KSEK samt till Ordförande om 226 KSEK. 

Ersättningen avser beräknad ersättning för optionsprogram i enlighet med not 14 nedan.
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Not 6 Immateriella anläggningstillgångar 2016-12-31 2015-12-31

Koncern

Ingående anskaffningsvärde 36 593 35 984

Finansiell leasing 6 325 609

Årets investeringar 125 -

Årets försäljningar/utrangeringar -36 593 -

Utgående  anskaffningsvärde 6 450 36 593

Ingående avskrivningar -27 948 -24 513

Årets avskrivningar -2 619 -3 435

Årets försäljningar/utrangeringar 29 584 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -983 -27 948

Utgående planenligt restvärde 5 467 8 645

Under året har bolaget genomfört en säkerhetsöverlåtelse, vilket relaterats till en finansiell-leasing. Detta redovisas ovan.

För vidare information avseende värdering av immateriella anläggningstillgångar hänvisas till not 1.

Not 7 Aktier i dotterbolag Org nr Andel Bokfört värde

Mobile Loyalty Europe AB (säte Malmö) 556712-5231 100% 33 715

Org nr Årets resultat Eget kapital

Mobile Loyalty Europe AB (säte Malmö) 556712-5231 -10 339 1 945

Mobile Loyalty PLC har likviderats under 2016. Vid likvidationen har Mobile Loyalty Holding AB erhållit motsvarande 42% av aktierna i 

Mobile Loyalty Europe AB. Mobile Loyalty Holding AB är efter detta datum 100% ägare av Mobile Loyalty Europé AB.

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31

Koncern

Upplupna personalkostnader inkl. sociala avgifter 281 702

Övriga upplupna kostnader 1 046 535

1 327 1 237

Moderbolag

Upparbetade ej fakturerade konsultkostnader 219 214

Upplupna ränktekostnader 113 146

332 360
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Not 9 Skatt på årets resultat

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt - Korrigering av tidigare års skatt - -447 - -447

Uppskjuten skatt 1 018 235 - -

Årets skatt 1 018 -212 0 -447

Redovisat resultat före skatt -13 966 -16 938 -24 804 -35 592

Skatt enligt gällande skattesats 22% (22%)  3 073 3 726 5 457 7 830

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:

   Övriga ej avdragsgilla kostnader -452 -49 -5 175 -7 471

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter - - - -

Övrigt 802 -447 - -447

Ej redovisad uppskjuten skatt -2 405 -3 442 -282 -359

motsvarande aktivering av uppskjuten skatt

Redovisad skatt 1 018 -212 0 -447

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ingående balans -87 381 -77 720 -4 464 -2 831

Årets skattemässiga resultat -10 931 -15 647 -1 283 -1 633

Justering pga ändrad taxering 1 607 5 986 -447 -

Utgående skattemässigt underskott -96 705 -87 381 -6 194 -4 464

Nominellt belopp skattefordran 22% 21 275 19 224 1 363 982

Uppskjuten skatt i balansräkningen uppgår till 215 KSEK och är hänförlig till finansiell-leasing.

Nominella belopp av skattefordringar (22%) enligt ovan har värderats till 0 i balansräkningen. Då koncernen fortfarande

redovisar negativt resultat värderas inte det nominella beloppet av skattefordran i balansräkningen.

Skattemässiga underskott ovan avser svenska bolag och är ej tidsbegränsade.

Not 10 Ej kassaflödespåverkande poster 2016-12-31 2015-12-31

Koncern

Avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar 3 148 3 435

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 739 -

3 887 3 435

Moderbolag

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 2 187 -

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 746 -

2 933 0

Not 11 Räntebärande skulder

Koncern 2016-12-31 2015-12-31

(TSEK) Nominell ränta Förfall Nom. värde Redov. Värde Nom. värde Redov. Värde

Banklån - - - - 545 545

Banklån 6,97% 2016 130 130 972 972

Banklån - - - - 295 295

Aktieägarlån 6,00% 2018 2 250 2 250 6 000 6 000

Summa räntebärande skulder 2 380 2 380 7 812 7 812

2016-12-31 2015-12-31

Skulder som förfaller inom 1 år 130 6 130

Skulder som förfaller inom 2 - 5 år 2 250 -

Skulder som förfaller efter 5 år - -

2 380 6 130

Moderbolag

Räntebärande skulder i moderbolaget uppgår 2016 till 2 250 KSEK (6 000 KSEK)
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Not 12 Kundfordringar

Koncern

Brutto Netto Brutto Netto

Ej förfallet 1 031 1 031 415 415

Förfallna 1 - 30 dagar 76 76 227 227

Förfallna 31 - 60 dagar 7 7 13 13

Förfallna 61 - 90 dagar 56 56 37 37

Förfallna över 90 dagar 424 239 95 95

Totalt 1 594 1 409 787 787

Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, dvs att betalning inte erhålls från kunderna, utgör en kundkreditrisk. Koncernens 

kunder kreditkontrolleras varvid information om kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. Koncernen har 

upprättat en kreditpolicy för hur kundkrediterna ska hanteras. 

Osäkra kundfordringar har ökat med 183 KSEK jämfört med år 2015.

Några säkerheter relaterade till kundfordringarna innehas inte.

Ingen enskild kundfordran överstiger 10% av koncernens totala kundfordringar.

Not 13 Resultat per aktie

Före utspädning

2016-12-31 2015-12-31

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -12 948 -17 150

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 323 067 252 070

Efter utspädning

-12 948 -17 150

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 323 067 252 070

Justering för aktieoptioner samt konvertibel lån (tusental) 83 800 53 500

406 867 305 570

Not 14 Aktieoptioner

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt 

antal utestående stamaktier under perioden.

För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier för utspädningseffekten av samtliga 

potentiella stamaktier. Moderföretaget har aktieoptioner samt konvertibla skuldebrev som kan innebära utspädning. Justering görs för det antal aktier som 

skulle ha utfärdats under antagande att aktieoptionerna utnyttjas.

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare som används för att bestämma resultat per 

aktie efter utspädning

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier för beräkning av resultat per aktie efter 

utspädning (tusental)

Ett personaloptionsprogram har införts under januari månad 2015. 4 000 000 optioner varav 3 000 000 optioner har ställts ut till anställda. 

Optionerna är utställda till en teckningskurs om 34 öre per aktie med en löptid om 24 månader. Optionerna löpte ut 31 januari 2017 och tecknades ej.

Utöver dessa personaloptioner finns enligt tidigare kommunikation 4 000 000 optioner utställda till den finska investerargruppen.

Optionernas löptid har justerats under 2015 och har erhållit följande löptider;

från tecknade avtal Option III, 2016-07-01 – 2017-08-31. Villkoren i övrigt är oförändrade.

 

Under 2015 har ytterligare 30 000 000 optioner ställts ut till Podium Invest AS. Dessa är kopplade till en finansiering om 6 MSEK och ställdes ut 

11 juni 2015. Optionerna är utställda till en teckningskurs om 0,2 SEK per aktie med följande löptid; 2015-06-11 - 2017-06-30

 

Ytterligare 4 500 000 optioner är utställda till Jussi Russi enligt stämmobeslut 14 april 2015. 

Optionerna är utställda till en teckningskurs om 0,5 SEK per aktie med följande löptid; 2016-06-01 - 2018-05-31.                                                                                                               

Vid årsstämman 2016 har ytterligare 15 000 000 st optioner ställts ut till styrelsen med en teckningskurs om 10 öre per aktie. Optionerna har följande 

löptid; 30 april 2016 till 31 maj 2017. Under 2016 har ytterligare 1 300 000 st optioner ställt ut till anställda. Optionerna är utställda till en teckningskurs om 

20 öre per aktie med en löptid från 1 april 2016 till 31 mars 2017. Vidare har 2 500 000 st optioner ställts ut till VD med en teckningskurs om 10 öre per 

aktie med en löptid från 1 junit 2016 till 31 maj 2017.Totalt utestående optioner per 31 december 2016 uppgår till 61 300 000 optioner.                                                                                                                                                                                                 

Marknadsvärdet för optionerna har beräknats enligt Black & Scholes värderingsmodell. Utifrån analys av den historiska volatiliteten för företagets och 

jämförbara företags börskurs, har den förväntade volatiliteten under optionens löptid bedömts till 144%. För personaloptioner gäller speciella 

förfoganderättsinskränkningar. Dessa inskränkningar har en värdereducerande effekt som b l a beräknats utifrån företagets förväntade 

personalomsättning och sannolikheten för lösen av optionerna före löptidens utgång. Sammantaget motsvarar den beräknade värdereduktionen 0% i 

förhållande till det beräknade värdet av personaloptionerna enligt Balck & Scholes värderingsmodell. Värdet för optionerna vid tilldelningstillfället har 

beräknats till mellan 0,053 kronor till 0,036 kronor per option. Personaloptionerna har erhållits vederlagsfritt.                                                                                                                                                                                                                                            

2016 2015
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Not 15 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2016-12-31 2015-12-31

Koncern

Ställda panter

Företagsinteckningar 12 500 12 500

12 500 12 500

Not 16 Händelser efter räkenskapsårets slut

Not 17 Materiella anläggningstillgångar 2016-12-31 2015-12-31

Koncern

Ingående anskaffningsvärde - -

Årets investeringar 222 -

Utgående  anskaffningsvärde 222 0

Ingående avskrivningar - -

Årets avskrivningar -139 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -139 0

Utgående planenligt restvärde 83 0

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde - -

Årets investeringar 39 -

Utgående  anskaffningsvärde 39 0

Ingående avskrivningar - -

Årets avskrivningar -7 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 0

Utgående planenligt restvärde 32 0

Styrelsens försäkran

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning kommer att fastställas på årsstämman den 8 maj 2017. 

Malmö den 13 april 2017

Andreas Larsson Sterner de la Mau

Styrelseledamot Styrelseordförande

Andreas Ericsson Bajram Nuhi Hans Olsson

VD Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 13 april 2017.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Jönsson

Auktoriserad revisor

Styrelsen och verkställande direktören intygar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS 

såsom de antagits av EU, och ger en rättvisande bild av koncernens ekonomiska resultat och ställning. Moderbolagets redovisning har upprättats i 

enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av moderbolagets ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för 

koncernen och moderbolaget ger en rättvisande beskrivning av utvecklingen för koncernens och moderbolagets verksamhet, ekonomiska ställning och 

resultat, och tar upp väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som rör moderbolaget och bolagen inom koncernen. 

Ett avtal om bryggfinansiering har tecknats under kvartal 1 2017, vilket beräknas inbringa ett belopp om 3 MSEK. Detta innebär att bolagets likviditet är 

säkerställd fram till juni 2017 med nuvarande tillväxttakt. 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Mobile Loyalty Holding AB (publ), org.nr 556927-9242 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Mobile Loyalty Holding AB (publ) för 
år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden 

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

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

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i 
förvaltningsberättelsen under rubriken Likviditetsrisk och finansieringsrisk där det framgår att företaget planerar 
att genomföra åtgärder så att kapital tillförs företaget, vilket bedöms krävas för att fortsätta sin planerade tillväxt. 
Kapitaltillförseln som planeras är, som framgår av förvaltningsberättelsen, ännu inte säkerställd. Skulle 
kapitaltillförsel ej ske under 2017 behöver företaget anpassa sin kostnader utifrån den förutsättningen. Detta 
tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

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

 



 

 

Revisorns ansvar 

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

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

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

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

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

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

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Mobile Loyalty Holding AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

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



 

 

Grund för uttalanden 

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

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

Revisorns ansvar 

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
årsredovisningslagen. 

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

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

Malmö den 13 april 2017 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Magnus Jönsson 
Auktoriserad revisor 

 


