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Challenger Mobile AB (publ) 
Bokslutskommuniké januari – december 2016 
Stockholm den 17 februari 2017 
 
Siffror inom parentes är motsvarande siffra för 2015. 
 
Januari – december 2016 
 

● Koncernens nettoomsättningen uppgick till 57 tkr (421 tkr). Omsättningen 2016 
omfattar ej samtalstrafik kopplad under december för tjänsten Renna Talk. 

● Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4,520 tkr (-3,457 tkr). 
 
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 
 

● Myndigheterna i Oman gav sitt godkännande för lansering i Oman efter en grundlig 
kontroll av alla system. 

● Bolaget refinansierade vissa kortfristiga lån till väsentligt bättre villkor. 
● Tjänsten Renna Talk lanserades publikt i Oman under slutet av december 2016. 

 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 

● Tjänsten FRiENDi VoIP Oman lanserades under januari 2017. 
● Styrelsen beslutade genomföra en nyemission under första kvartalet. 

 
2016 
 
Nettoomsättningen under 2016 var 57 tkr vilket avser betalning för justeringar av 
installationen i Oman.  2015 omsattes 421 tkr vilket merparten av installation och 
konfiguration av samma projekt fakturerades. Samtalstrafik från produkten Renna Talk, som 
lanserades under december 2016 ingår ej i omsättningen. 
 
Koncernresultatet uppgår till -4,520 tkr vilket är en sämre än 2015. Skillnaden beror i stort 
på den stora omsättningen 2015 samt ökade finansieringskostnader under 2016. 
Finansieringskostnaderna har reducerats under senare delen av 2016 genom refinansiering 
av flera lån och kommer reduceras vidare genom kvittning av lån i den kommande 
emissionen 2017. 
 
Året har inneburit kraftigt fokus på arbetet med att få tjänsterna lanserade i Oman. 2016 
började med att Omantel och deras återförsäljare ansökte om att få lansera VoIP i Oman. 
Myndigheterna påbörjade då en granskning av dessa VoIP erbjudanden. Det granskades 
med avseende på teknik, affärslogik och säkerhet. Resultatet, som kom under 
sensommaren, var ett nytt ramverk för hur VoIP hanteras generellt i landet vilket innebar 
vissa förändringar av framtagna tjänster. Året avslutades sedan med lansering av tjänsten 
Renna Talk i Oman vilket gör att bolaget kan börja generera regelbundna intäkter under 
början av 2017. Tjänsterna behöver självklart lite tid att nå alla på marknaden men vi 
hoppas på relativt snabb uppbyggnad av anslutna slutkunder under 2017. 
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Verksamheten 
Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar baserade på en egen plattform för 
mobil IP kommunikation. Bolaget erbjuder skräddarsydda tjänster för kundföretagen med stor flexibilitet i 
integrationsnivå och kundanpassning. Den tekniska plattformen stödjer integration med kunders befintliga 
system för exempelvis CRM, betalning och kundsupport. Sedan 30 december 2014 sker den tekniska 
verksamheten i ett helägt dotterbolag, Challenger Mobile Technology AB. Challenger Mobile sköter 
administration, ekonomi och sälj/marknad samt koncernsamordnande verksamhet. 
                     
Produkten är i grunden färdigutvecklad och nuvarande utvecklingsinsatser ämnar att skapa kundspecifik 
funktionalitet samt uppdatera appar och front-ends för nya enheter. Vidare säkerställs att systemet kan 
hantera framtida kapacitetsbehov med bibehållen god kvalitet. 
 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Bolaget har ännu inte uppnått positivt kassaflöde och har behov av ytterligare finansiering. Avsikten är att 
finansiera verksamheten genom en nyemission under första kvartalet. Bolaget har genom huvudägaren 
även tillgång till kortfristigt kapital. 
                     
Bolaget har idag förhållandevis låga kostnader vilka endast marginellt kommer att öka vid större 
användande av bolagets tjänster. Nuvarande affärsmöjligheter beräknas ha potential att generera intäkter 
för att nå break-even. 
 
Marknad 
Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster växer fortfarande snabbt. Inställningen hos även de 
mest konservativa mobiloperatörerna vänder från att blockera tekniken till att försöka använda den. Dels 
efterfrågar slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning eftersom tekniken har fördelar kvalitets-, 
funktionalitets- och prismässigt, dels förlorar idag traditionella operatörer intäkter på grund av att 
slutkunder använder VoIP-tjänster från andra leverantörer. 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. 
 
Försäljning 
Slutkundslanseringar kring årsskiftet 2016/2017 i Oman är en vändpunkt för bolaget. Challenger arbetar 
aktivt med att nyttja denna starka referens i fortsatta marknadsinsatser. Affären visar på styrkan i 
Challenger Mobile både tekniskt och operationellt vilket öppnar upp i diskussioner med andra operatörer, 
med speciellt fokus på virtuella operatörer utan egna mobilnät. 
 
Investeringar 
Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag används resurserna framförallt till 
kundanpassningar samt att hålla systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma 
goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner för närvarande. 
 
Bolagets aktieägare 
Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB med 37,88% av kapitalet och 39,40 % av rösterna. Bolaget 
är listat på marknadsplatsen Aktietorget och har ca. 900 aktieägare. 
 
Antal aktier 
Serie A (300 000st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 
10 röster per aktie 
Serie B (107 025 048st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 
1 röst per aktie 
 
Totala antalet aktier är 107 325 048 st. 
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Insynspersoners innehav och förändring under året   
 Innehav Innehav 
Insynsperson  2016-12-31 2015-12-31 
Mats Boquist (via bolag) A-aktier 300 000 300 000 
Mats Boquist (via bolag och närstående) B-aktier 41 554 309  41 554 309 
Johan Meijer 57 000 57 000 

 
Utdelningspolicy 
Någon utdelning kan inte påräknas de närmaste åren. 
 
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. 
 
Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga            
intäktsflöden och är i behov av att etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet. 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. 
 
Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att bolaget verkar inom en ny och                 
känslig bransch, vilka tillsammans är osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen. 
 
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna          
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Från och med räkenskapsåret 2015 upprättas koncern- och årsredovisning med tillämpning av            
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och         
koncernredovisning (K3). 
 
Revisors granskning 
Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 
 
Datum för ekonomisk rapportering 
 
2017-05-24 Delårsrapport första kvartalet 2017 
2017-08-23 Delårsrapport andra kvartalet 2017 
2017-11-22 Delårsrapport tredje kvartalet 2017 
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017 
 
Challenger Mobiles årsredovisning för räkenskapsåret 2016 publiceras på Bolagets 
(www.challengermobile.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor under slutet av 
april 2017. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i 
samband med kallelse till årsstämma. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm den 30 maj 2017. 
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Resultaträkning - koncern        
    3 mån 3 mån   
    Okt-dec Okt-dec Helår Helår 
Belopp i Tkr    2016 2015 2016 2015 
Rörelsens intäkter    14 408 45 408 
Övriga rörelseintäkter    5 0 12 13 
Övriga externa kostnader    -327 -141 -864 -684 
Personalkostnader    -499 -482 -2,030 -2,091 
Avskrivningar av anläggningstillgångar    -435 -435 -435 -435 
Rörelseresultat    -1,242 -650 -3,272 -2,789 
        
Finansiella intäkter        
Finansiella poster, netto    -544 -157 -1,248 -668 
Resultat efter finansiella poster    -1,786 -807 -4,520 -3,457 
        
Inkomstskatt    0 0 0 0 
Periodens resultat    -1,786 -807 -4,520 -3,457 
 
 
 
Balansräkning - koncern       
     31 dec 31 dec 
Belopp i Tkr     2016 2015 
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar     142 577 
Materiella anläggningstillgångar     0 0 
Finansiella anläggningstillgångar     0 0 
Summa anläggningstillgångar     142 577 
       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar     1,501 615 
Övriga fordringar     0 0 
Likvida medel     25 12 
Summa omsättningstillgångar     1,526 627 
       
SUMMA TILLGÅNGAR     1,668 1,204 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital     -9,743 -5,223 
Långfristiga skulder     0 2,479 
Kortfristiga skulder     11,411 3,948 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     1,668 1,204 
       
Spärrade bankmedel     5 5 
Ställda säkerheter     5,000 5,000 
Ansvarsförbindelser     0 0 
Immateriella tillgångar     0 0 
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Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern 
Belopp i Tkr    Helår Helår 
    2016 2015 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital    -6,599 -5,534 
Förändring i rörelsekapital    3,115 2,033 
Kassaflöde från den löpande verksamheten    -3,484 -3,501 
      
Kassaflöde från investeringsverksamheten    0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    3,498 3,479 
Årets förändring i likvida medel/Årets kassaflöde    14 -22 
Likvida medel vid periodens början    11 33 
Likvida medel vid perioden slut    25 11 
 
 
 
Nyckeltal avser koncernen   
 Helår Helår 
 2016 2015 
Nettoomsättning, Tkr 45 408 
Resultat, Tkr -4,520 -3,457 
Balansomslutning, Tkr 1,668 1,204 
Soliditet, % Neg Neg 
Medelantal anställda, st 5 5 
Antal årsanställda vid periodens utgång, st 5 5 
Antal aktier före utspädning, tusental 107,325 47,375 
Antal aktier efter utspädning, tusental 107,325 107,325 
Resultat per aktie före utspädning -0.04 -0.07 
Resultat per aktie efter utspädning -0.04 -0.03 
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Resultaträkning - moderbolag 
    3 mån 3 mån   
    Okt-dec Okt-dec Helår Helår 
Belopp i Tkr    2016 2015 2016 2015 
Rörelsens intäkter    59 459 90 460 
Aktiverat arbete för egen räkning    0 0 0 0 
Övriga rörelseintäkter    5 0 5 13 
Övriga externa kostnader    -2,964 -2,760 -3,500 -3,294 
Personalkostnader    -337 -328 -1,433 -1,534 
Rörelseresultat    -3,237 -2,629 -4,838 -4,355 
        
Finansiella intäkter        
Finansiella poster, netto    -544 -157 -1,248 -668 
Resultat efter finansiella poster    -3,781 -2,786 -6,086 -5,023 
        
Inkomstskatt    0 0 0 0 
Periodens resultat    -3,781 -2,786 -6,086 -5,023 
 
 
 
Balansräkning - moderbolag 
     31 dec 31 dec 
Belopp i Tkr     2016 2015 
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar     0 0 
Materiella anläggningstillgångar     0 0 
Finansiella anläggningstillgångar     14,576 20,433 
Summa anläggningstillgångar     14,576 20,433 
       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar     1,451 667 
Likvida medel     25 11 
Summa omsättningstillgångar     1,476 678 
       
SUMMA TILLGÅNGAR     16,052 21,111 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital     6,114 12,199 
Långfristiga skulder     0 2,480 
Kortfristiga skulder     9,938 6,432 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     16,052 21,111 
       
Spärrade bankmedel     5 5 
Ställda säkerheter     5,000 5,000 
Ansvarsförbindelser     0 0 
Immateriella tillgångar     0 0 
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Kassaflödesanalyser i sammandrag - moderbolag 
Belopp i Tkr    Helår Helår 
    2016 2015 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital    -6,599 -5,534 
Förändring i rörelsekapital    3,115 2,033 
Kassaflöde från den löpande verksamheten    -3,484 -3,501 
      
Kassaflöde från investeringsverksamheten    0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    3,498 3,479 
Årets förändring i likvida medel/Årets kassaflöde    14 -22 
Likvida medel vid periodens början    11 33 
Likvida medel vid perioden slut    25 11 
 
 
Aktieägare, 10 största (per 31 december 2016) 

 Serie A Serie B 
Andel i % av 

kapital 
Andel i % av 

röster 
Mundesco Invest AB 300 000 40 350 914 37,88% 39,40% 

Stifag AB   14 367 470 13,39% 13,06% 

Hedlund, Sture   4 600 000 4,29% 4,18% 
Larsante AB  3 625 000 3,38% 3,29% 
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  2 213 028 2,06% 2,01% 
Swedbank Försäkring  2 124 000 1,98% 1,93% 

Jörgen Dalén   1 745 758 1,63% 1,59% 
Valåsens Advokatbyrå AB  1 203 395 1,12% 1,09% 
David Bergman  1 173 500 1,09% 1,07% 
Amirhossein Mahdavian Kermani  1 130 000 1,05% 1,03% 

Övriga ca 900 ägare   34 491 983 32,14% 31,35% 

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

 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
VD Johan Meijer Tel 0736-207 520 E-post johan.meijer@challengermobile.com 
SO Mats Boquist Tel 0705-501 089 E-post mats@challengermobile.com 
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt 
av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 
 
Styrelsen Challenger Mobile AB (publ) 
 
 
 
 
Mats Boquist 
Styrelsens ordförande 
 
 
 
Tomas Ringström Johan Meijer 
Ledamot VD & Ledamot 

 
 


