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Challenger Mobile AB (publ) 
Bokslutskommuniké januari – december 2018 
Stockholm den 20 februari 2019 
 
Siffror inom parentes är motsvarande siffra från föregående år. 
 
Fjärde kvartalet 2018-10-01 – 2018-12-31 

● Nettoomsättningen uppgick till 168 tkr (101 tkr). 
● Resultat efter finansiella poster uppgick till -209 tkr (-469 tkr). 
● Resultat per aktie -0,1 öre/aktie (-0,3 öre/aktie) 

 
Helår 2018-01-01 – 2018-12-31 
 

● Nettoomsättningen uppgick till 1,031 tkr (299 tkr). 
● Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,200 tkr (-2,121 tkr). 
● Resultat per aktie -0,7 öre/aktie (-1,3 öre/aktie) 

 
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018 
 

● Utvecklat ett system för dynamisk användar- och licenshantering hos partners. 
● Tagit fram gränssnitt för integration av bolagets VoIP system mot existerande IMS arkitekturer 

vilket gör oss direkt kompatibla med de modernaste systemen hos mobiloperatörerna. 
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 

● Inga 
 
2018 
 
Året började med publik lansering av en tredje applikation i Oman, Omantel Talk to home. Med tre                 
varumärken lanserade på marknaden har vi tillsammans med våra partners arbetat på att formulera              
erbjudanden för att nå störst genomslag på marknaden. Vi har vidare under året arbetat med att                
anpassa oss och tjänsterna till myndighetskrav men har hela tiden kunnat bibehålla full tillgänglighet              
hos tjänsterna. 
 
Med lanserade tjänster och löpande uppdateringar uppgick omsättningen till en dryg miljon kronor för              
året, vilket är en kraftig ökning från knappt 300 tkr 2017. Intäkterna anses fortfarande vara blygsamma                
med tanke på den kapacitet och potential som finns hos lanserade tjänster. På en marknad där en                 
mycket stor del av befolkningen består av arbetskraftsinvandring från länder som Indien, Pakistan och              
Bangladesh är förutsättningarna mycket goda för ökat användande när operatörerna når ut med dina              
nya erbjudanden. 
 
Resultatet för koncernen landade på -1,200 tkr, vilket är en tydlig förbättring jämfört med -2,121 tkr                
2017. Ökade intäkter tillsammans med fortsatt mycket låga kostnader är en bra utgångspunkt för att nå                
lönsamhet när vi nu gått in i 2019. 
 
Johan Meijer 
VD, Challenger Mobile AB 
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Verksamheten 
Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar baserade på en egen plattform           
för mobil IP kommunikation. Bolaget erbjuder skräddarsydda tjänster till företag som vill erbjuda             
mobiltelefoni i en app. Tjänsterna har 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. Moderbolaget, Challenger Mobile AB, sköter administration,          
ekonomi och sälj/marknad samt koncernsamordnande verksamhet. 
                     
Plattformen för produkten är 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 
Bolagets har inte uppnått positivt kassaflöde än även intäkterna växer. Bolaget har idag förhållandevis              
låga kostnader. Dessa skall inte behöva ökas i någon större utsträckning vid ökat användande av               
bolagets tjänster. Nuvarande affärsmöjligheter beräknas ha potential att generera intäkter för att nå             
lönsamhet. Bolaget har genom huvudägaren tillgång till kortfristigt kapital. 
 
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 
Lanseringarna i Oman 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.               
Bolagets lanseringar har även tagit bolaget in i ny fas med möjlighet till merförsäljning i form av                 
utökningar och vidareutveckling. Bolaget har under året utökat samarbeten med lokala partners i syfte              
att hitta och bearbeta potentiella kundföretag på flera marknader. 
 
Investeringar 
Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är i stort färdig och tekniska resurser används idag              
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 37,34% av kapitalet och 38,33 % av rösterna.                
Bolaget är listat på marknadsplatsen Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) och har ca. 900              
aktieägare. 
 
Antal aktier 
Serie A: 300 000 st 10 röster per aktie Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 
Serie B: 168 501 798 st 1 röst per aktie Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 
 
Totala antalet aktier är 168 801 798 st. 
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Insynspersoners innehav 
 2018-12-31 2017-12-31 
Mats Boquist (via bolag) A-aktier 300 000 300 000 
Mats Boquist (via bolag och närstående) B-aktier 65 725 604 65 725 604 
Håkan Tezcanli (via bolag) 127 273 127 273 
Tomas Ringström 863 636 863 636 
Johan Meijer 82 000 82 000 
 
Utdelningspolicy 
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 
 
2019-05-22 Delårsrapport första kvartalet 2019 
2019-08-28 Delårsrapport andra kvartalet 2019 
2019-11-27 Delårsrapport tredje kvartalet 2019 
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019 
 
Challenger Mobiles årsredovisning för räkenskapsåret 2018 publiceras på Bolagets 
(www.challengermobile.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor under 
slutet av april 2019 i samband med kallelse till årsstämma. Årsstämma planeras att hållas i Stockholm 
den 30 maj 2019. 
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Resultaträkning - koncern 
    3 mån 3 mån   
    Okt-dec Okt-dec Helår Helår 
Belopp i Tkr    2018 2017 2018 2017 
Rörelsens intäkter    168 101 1,031 299 
Övriga externa kostnader    -154 -146 -743 -633 
Personalkostnader    -287 -347 -1,496 -1,635 
Avskrivningar av anläggningstillgångar    0 -142 0 -142 
Rörelseresultat    -273 -534 -1,208 -2,111 
        
Finansiella poster, netto    65 65 9 -10 
Resultat efter finansiella poster    -208 -469 -1,199 -2,121 
        
Inkomstskatt    -1 0 -1 -1 
Periodens resultat    -209 -469 -1,200 -2,122 
 
 
Balansräkning - koncern 
 
     31 dec 31 dec 
Belopp i Tkr     2018 2017 
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar     0 0 
Materiella anläggningstillgångar     0 0 
Finansiella anläggningstillgångar     0 0 
Summa anläggningstillgångar     0 0 
       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar     966 310 
Likvida medel     121 1,640 
Summa omsättningstillgångar     1,087 1,950 
       
SUMMA TILLGÅNGAR     1,087 1,950 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital     -190 1,010 
Långfristiga skulder     0 0 
Kortfristiga skulder     1,277 940 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     1,087 1,950 
       
Spärrade bankmedel     5 5 
Ställda säkerheter     0 5,000 
Ansvarsförbindelser     0 0 
Immateriella tillgångar     0 0 
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Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern 
Belopp i Tkr Helår Helår 
 2018 2017 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -1,200 -1,980 
Förändring i rörelsekapital -319 -2,007 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,519 -3,987 
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 5,602 
   
Årets förändring i likvida medel/Årets kassaflöde -1,519 1,615 
Likvida medel vid periodens början 1,640 25 
Likvida medel vid perioden slut 121 1,640 
 
 
Nyckeltal - koncernen 
 Helår Helår 
 2018 2017 
Rörelsens intäkter, Tkr 1,031 299 
Resultat, Tkr -1,200 -2,122 
Eget kapital, Tkr -190 1,010 
Balansomslutning, Tkr 1,087 1,950 
Soliditet, % 17.5% 9.7% 
Medelantal anställda, st 3 4 
Antal årsanställda vid periodens utgång, st 3 3 
Resultat per aktie efter utspädning -0.01 0.00 
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Resultaträkning - moderbolag 
    3 mån 3 mån   
    Okt-dec Okt-dec Helår Helår 
Belopp i Tkr    2018 2017 2018 2017 
Rörelsens intäkter    168 100 1,031 292 
Övriga externa kostnader    -154 -146 -731 -616 
Personalkostnader    -178 -249 -1,112 -1,243 
Rörelseresultat    -164 -295 -812 -1,567 
        
Finansiella poster, netto    0 65 9 -10 
Resultat efter finansiella poster    -164 -230 -803 -1,577 
        
Bokslutsdispositioner    -2,399 -2,405 -2,399 -2,405 
Periodens resultat före skatt    -2,563 -2,635 -3,202 -3,982 
        
Inkomstskatt    0 0 0 0 
Periodens resultat    -2,563 -2,635 -3,202 -3,982 
 
 
Balansräkning - moderbolag 
 
Belopp i Tkr     2018 2017 
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar     0 0 
Materiella anläggningstillgångar     0 0 
Finansiella anläggningstillgångar     11,855 13,904 
Summa anläggningstillgångar     11,855 13,904 
       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar     966 310 
Likvida medel     118 1,637 
Summa omsättningstillgångar     1,084 1,947 
       
SUMMA TILLGÅNGAR     12,939 15,851 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital     11,805 15,007 
Långfristiga skulder     0 0 
Kortfristiga skulder     1,134 844 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     12,939 15,851 
       
 
Spärrade bankmedel     5 5 
Ställda säkerheter     0 5,000 
Ansvarsförbindelser     0 0 
Immateriella tillgångar     0 0 
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Kassaflödesanalyser i sammandrag - moderbolag 
 
Belopp i Tkr Helår Helår 
 2018 2017 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -3,202 -3,982 
Förändring i rörelsekapital 1,683 -8 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,519 -3,990 
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 5,602 
   
Årets förändring i likvida medel/Årets kassaflöde -1,519 1,612 
Likvida medel vid periodens början 1,637 25 
Likvida medel vid perioden slut 118 1,637 
 
Aktieägare 10 största (per 31 december 2018) 

 Serie A Serie B 
Andel i % av 

kapital 
Andel i % av 

röster 
MUNDESCO INVEST AB 300 000 62 729 627 37.34% 38.33% 
STIFAG AB  20 912 215 12.39% 12.19% 
HEDLUND, STURE  6 750 000 4.00% 3.94% 
DIVIDEND SWEDEN AB  6 217 170 3.68% 3.63% 
LARSANTE AB  5 437 500 3.22% 3.17% 
FÖRSÄKRINGSAKTIEB. AVANZA PENSION  3 754 957 2.22% 2.19% 
ADDITECH BUSINESS CONSULTING AB  3 721 521 2.20% 2.17% 
DALÉN, JÖRGEN  3 124 200 1.85% 1.82% 
VALÅSENS ADVOKATBYRÅ AB  2 672 727 1.58% 1.56% 
WESTLING, ANDERS  1 899 559 1.13% 1.11% 
Övriga ca 920 aktieägare  51 282 322 30.39% 29.89% 
Summa 300 000 168 501 798 100% 100% 
 
 
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 Håkan Tezcanli 
Styrelsens ordförande Ledamot 
 
 
Tomas Ringström Johan Meijer 
Ledamot VD & Ledamot 

 
 


