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Finansiell översikt i sammandrag 

  

 

Väsentliga händelser 

Väsentliga händelser under perioden  

Nedan presenteras väsentliga händelser under perioden 1 oktober – 31 december 2019 i korthet 

 

• Genomför en riktad spridningsemission om ca. 25,5 MSEK. 

• Erhåller godkännande om listning på Nasdaq First North Growth Market, handel i Bolagets aktie inleddes den 12 december 

2019. 

• Lanserar nytt communityvarumärke, Runeterrafire.com 

 

Finansiellt 

• Nettoomsättningen uppgick till 9,3 MSEK (6,3 MSEK) 

• Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet uppgick till 4,4 MSEK (3,6 MSEK) 

• Resultat per aktie under det första uppgick till 1,9 SEK (4,8 SEK). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,1 MSEK (1,9 MSEK) 

 

Väsentliga händelser efter perioden 

Nedan presenteras väsentliga händelser efter perioden 1 oktober – 31 december 2019 i korthet 

 

• Övergår till att rapportera enligt IFRS 

• Bolaget kallar till årsstämma och föreslår incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner 

 

 

 

 

 

 

Denna information är sådan information som M.O.B.A. Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:00. 

Översikt koncernen (belopp i TSEK där inte annat anges) 2019-10-01 

2019-12-31 

 2018-10-01 

2018-12-31 

2018-10-01 

2019-09-30 

Nettoomsättning  9 330  6 348 22 512 

Rörelseresultat EBITDA 4 738  3 852 11 515 

Avskrivningar -379  -205 -969 

Rörelseresultat EBIT 4 359  3 647 10 546 

Resultat efter skatt 2 947  2 505 6 907 

Resultat per aktie (sek) 1,9  2,0 4,8 

Kassaflöde 22 146  1 930 6 089 

Balansomslutning 134 932  98 195 109 639 

Eget kapital 107 031  22 609 81 362 

Soliditet (%) 79%  23% 74% 

     



“ 

VD har ordet 
För femte kvartalet i rad levererar vi stark tillväxt och god lönsamhet i enlighet med vår ambition och strategi. Nettoomsättningen 

ökade med 47% jämfört med motsvarande period 2018, EBITDA om 4.7 MSEK (3,8 MSEK) och resultatet på sista raden blev 3 MSEK 

(2,5 MSEK) trots en belastande valutaeffekt om ca. 0,5 MSEK. Perioden oktober – december är årets starkaste period då köpsidans 

annonsbudgetar är som högst, och det är glädjande att vi kan visa så stark tillväxt och goda marginaler trots tuffa jämförelsetal för 

motsvarande perioder samt att vi investerat mer än någonsin i resurser och utveckling av våra varumärken. 

 

Communitynätverkets utveckling 

Under kvartalet växte hela nätverket organiskt på trafiknivå med ca. 15% jämfört med föregående period. Andra viktiga KPIer som 

utvecklats starkt är besökarnas engagemang när de besöker något av våra varumärken samt att vi ser en positiv utveckling i 

varumärkesigenkänning då den direkta trafiken till nätverket ökar. Vissa varumärken ser en mycket stor positiv utveckling, framförallt 

Counterstats.net där vi ökat trafiken med 1 200% på ett år. 

 

Under kvartalet lanserade vi ett nytt varumärke, Runeterrafire.com. Här ser vi en mycket tillfredsställande trafikutveckling om ca.  

8 000 % sedan lansering till idag och vi ser vidare stor potential i varumärket på lång sikt.  

 

Som tidigare kommunicerats är detta en vital del i vårt långsiktiga arbete, att utveckla varumärken i tidigt skede innan det 

underliggande spelet släppts för att ha etablerat en god position på marknaden när spelet går live då vi kan också dra nytta av de 

nätverkseffekter vi besitter genom att exponera nya varumärken mot våra befintliga communities miljontals användare. 

 

Framtida utveckling – stor tillväxtpotential 

Vi arbetar strategiskt långsiktigt med tillväxtplaner på flera år framöver och har stor tilltro och ambition att växa betydligt, både 

varumärkesmässigt och intäktsmässigt. Vi har i detalj analyserat den underliggande affären och ser att det fortfarande finns stor 

outnyttjad potential och uppsida i den befintliga verksamheten, därför anser jag att vi ska ha ambitionen att öka intäkterna med 2-3 

gånger under de närmaste åren. Men vi ska såklart inte stanna där, under 2020 och framåt kommer vi lansera fler affärsområden 

och varumärken som ska bidra med tillväxt och bredda vårt nätverk och räckvidd.  

 

De förvärvsmöjligheter som finns utvärderar vi löpande och vi har idag skaffat oss en position som ger oss förutsättningar att vara 

selektiva i dessa utvärderingar.  

Vi letar efter nätverk som har synergier med våra befintliga varumärken och där effekterna av dessa leder till att MOBA Network 

utvecklas med samma goda tillväxt som de fem kvartal vi utvecklat nuvarande verksamhet. 

 

Jag ser fram emot att realisera våra möjligheter framöver med stor tillförsikt! 

VD, M.O.B.A. Network AB 
Februari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Verksamheten 
MOBA Networks verksamhet består i att förvalta och vidareutveckla det affärsdrivande dotterbolaget CriticalClick. Dotterbolagets 

verksamhet är sedan flera år lönsam och uppvisar goda kassaflöden För närvarande föreligger inga planer på att moderbolaget 

härutöver ska bedriva någon operativ verksamhet. Dotterbolaget CriticalClick har sedan 2009 utvecklat nätbaserade mötesplatser, 

så kallade communities, för användare av populära nätverksbaserade datorspel såsom League of Legends, DOTA 2, SMITE med 

flera. Denna verksamhet är helt fristående från utvecklarna av de spel som mötesplatserna avser.  

 

Bolaget driver för närvarande tio väletablerade communities. Enligt interna statistikverktyg, däribland Google Analytics, genererar 

dessa mötesplatser vissa månader mer än 30 miljoner besök, vilka då genererar över 300 miljoner sidvisningar. Denna trafikstatistik 

visar att några av Bolagets sajter kan räknas till världens största mötesplatser.  

 

Bolagets communities riktar sig till spelare med varierande erfarenhetsnivåer. Såväl nybörjare som organiserade lagspelare besöker 

sajterna, som bland annat innehåller användarforum med hundratals diskussioner (”trådar”), speltips, strategiresonemang, intervjuer 

med framgångsrika spelare och information kring spelrelaterade evenemang.  

 

Ökningen av officiella turneringar i nätbaserade datorspel, E-sport, som skett under senare år tilldrar sig också stort intresse. 

Bolagets communities utgör viktiga samlingsplatser för den växande skaran av E-sportanhängare då de innehåller länkar till 

direktsända tävlingar, expertkommentarer och information om lag och spelare.  

 

Det kommersiella försprånget hos CriticalClick består av de tillägnade kunskaperna i att bygga upp och vidmakthålla stora 

communities, liksom förmågan att identifiera nya och befintliga spel kring vilka communities kan skapas. Framgångsrika 

mötesplatser utvecklas snabbt till attraktiva varumärken inom spelbranschen och bland utövarna, vilket medför att tillväxten av 

antal besökare till viss del sker utan marknadsföringsinsatser.  

 

Affärsidé 

Att vara det självklara valet globalt av digitala communities för gamers och Esportare där de kan dela med sig av kunskaper, 

erfarenheter och upplevelser. Våra communities ska vara enkla att använda och ha en inspirerande och intuitiv design

 



Övrig information 

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten för moderbolaget har 

upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel. 

 

Se ”noter till finansiella rapporten” för mer utförliga beskrivningar av tillämpade redovisningsprinciper. 
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Styrelsens försäkran 

Styrelse och VD bekräftar härmed att denna delårsrapport avseende oktober – december 2019, ger en riktig och rättvisande bild av 

moderbolagets och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att den beskriver de väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som finns i moderbolaget och koncernens ingående bolag. 
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Styrelseordförande 
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Björn Mannerqvist 
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Koncernens resultaträkning 

    2019-10-01 2018-10-01 2018-10-01 
Belopp i tusentals kronor (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-09-30 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 4 9 330 6 348 22 512 

Aktiverat arbete för egen räkning   798 665 2 320 

Övriga rörelseintäkter   – 231 606 

Summa   10 129 7 244 25 438 

          

Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader   -4 899 -3 128 -12 756 

Personalkostnader   -246 -264 -1 033 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar   -379 -205 -969 

Övriga rörelsekostnader   -246 – -134 

Summa rörelsens kostnader   -5 769 -3 597 -14 892 

Rörelseresultat   4 359 3 647 10 546 

     

Finansiella intäkter   – – 66 

Finansiella kostnader   -145 -186 -945 

Finansiella poster - netto   -145 -186 -879 

          

Resultat före skatt   4 214 3 460 9 667 

Inkomstskatt   -1 267 -955 -2 759 

Periodens resultat   2 947 2 505 6 907 

Resultat hänförligt till:         

    M.O.B.A Networks aktieägare   2 947 2 505 6 907 
          

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till 
moderföretagets stamaktieägare:         

Resultat per aktie före utspädning   1,9 2,0 4,8 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK   1,9 2,0 4,8 

     

Koncernens rapport över totalresultat   
 

    

    2019-10-01 2018-10-01 2018-10-01 

 Belopp i tusentals kronor (tkr) Not  2019-12-31 2018-12-31 2019-09-30 
         

Periodens resultat   4 214 3 460 9 667 

Övrigt totalresultat         

Poster som kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen         

    Omräkningsdifferenser   -132 -3 108 4 307 

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt   -132 -3 108 4 307 

          

Summa totalresultat för perioden   2 815 -603 11 214 

          

Summa total resultat hänförligt till:         

    M.O.B.A Networks aktieägare   2 815 -603 11 214 
          

Antal aktier vid periodens utgång   1 703 582 1 283 750 1 558 582 
Genomsnittlig antal aktier   1 575 919 1 283 383 1 442 597 

Genomsnittligt antal aktier vid beaktande av optioners 
utspädning 

  na na na 



Koncernens balansräkning 

Belopp i tusentals kronor (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-09-30 

          

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter för utvecklingskostnader   2 871 665 2 483 

Varumärke   39 413 36 449 39 174 

Goodwill   50 449 46 655 50 143 

Teknisk plattform   3 244 3 806 3 442 

Summa anläggningstillgångar 6  95 976 87 575 95 242 

          

Omsättningstillgångar         

Kundfordringar    6 217 4 442 3 594 

Övriga fordringar   460 347 340 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   114 3 143 

Likvida medel   32 164 5 828 10 321 

Summa omsättningstillgångar   38 956 10 620 14 397 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   134 932 98 195 109 639 

          

Belopp i tusentals kronor (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-09-30 

          

EGET KAPITAL         

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare         

Aktiekapital   1 704 1 284 1 559 

Övrigt tillskjutet kapital   92 312 23 162 69 604 

Reserver   3 228 -4 056 3 360 

Balanserat resultat   11 025 4 326 15 856 

Årets resultat   -1 237 -2 107 -9 016 

Summa eget kapital   107 032 22 609 81 362 

          

SKULDER         

Skulder till kreditinstitut   11 565 – 9 884 

Uppskjutna skatteskulder   8 936 9 450 8 945 

Summa långfristiga skulder   20 501 9 450 18 829 

          

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder    1 059 380 348 

Aktuella skatteskulder   832 2 276 1 850 

Övriga kortfristiga skulder   309 63 247 47 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   200 231 534 

Summa kortfristiga skulder   7 399 66 135 9 448 

          

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   134 932 98 195 109 639 



Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

                                               
           

 
         

  Belopp i tusentals kronor (tkr) 
 
  

Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
eget kapital 

Reserver Balanserad 
vinst 

Summa 

 
  

Ingående balans per 2018-10-01 1 250 17 796 -1 -539 18 506 

Effekt av ändrade redovisningsprinciper -  -  -946 472 -474 

Justerad ingående balans per 2018-10-01 1 250 17 796 -947 -67 18 032 

Periodens resultat -  -  -  6 907 6 907 

Övrigt totalresultat för perioden -  -  4 307 -  4 307  

Summa Totalresultat – – 4 307 6 907 11 214 

            
Transaktioner med aktieägare i deras 
egenskap av ägare:           

Nyemission 309 53 599 -  - 53 908 

Nyemissionskostnader -  -1 792  - -  -1 792 

Summa Transaktioner med aktieägare 309 51 808 – – 52 116 
           

Utgående balans per 2019-09-30 1 559 69 604 3 360 6 841 81 363 

Ingående balans per 2019-10-01 1 559 69 604 3 360 6 841 81 363 
            

Periodens resultat -  -  -  2 947 2 947 

Övrigt totalresultat för perioden -  -  -132 -  -132 

Summa Totalresultat – – -132 2 947 2 815 

            
Transaktioner med aktieägare i deras 
egenskap av ägare:           

Nyemission 145 25 448 --  --  25 593 

Emissionskostnader -  -2 739     -2 739 

Summa Transaktioner med aktieägare 145 22 709 – – 22 854 
           

Utgående balans per 2019-12-31 1 704 92 312 3 228 9 788 107 032 



Koncernens rapport över kassaflöden 

 

 

  

    2019-10-01 2018-10-01 2018-10-01 
Belopp i tusentals kronor (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-09-30 
          

Kassaflöde från den löpande verksamheten         

Rörelseresultat   4 359 3 647 10 546 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet         
    - Återläggning av avskrivningar   379 205 969 
    - Övriga poster ej kassapåverkande   48 -131 -55 
Erhållen ränta   – – 66 
Erlagd ränta   -145 -186 -556 
Betald skatt   -2 282 -999 -2 586 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   2 358 2 536 8 383 

          
Förändringar i rörelsekapital         
    Ökning/minskning kundfordringar   -2 826 -841 315 
    Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   -102 -78 -187 
    Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder   -73 964 282 
    Ökning/minskning leverantörsskulder   721 -141 -207 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   77 2 439 8 586 

          
Kassaflöde från investeringsverksamheten         
Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för 
förvärvade likvida medel 

  – – -29 875 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -798 -665 -2 320 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -798 -665 -32 195 

          
Kassaflöde från finansieringsverksamheten         
Nyemission/emissionskostnader   22 854 5 400 33 813 
Upptagna lån   13   20 000 
Amortering av lån   – -5 244 -24 116 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   22 867 156 29 697 

          
Periodens kassaflöde   22 146 1 930 6 089 
          
Likvida medel vid periodens början   10 321 3 898 3 898 
Kursdifferens i likvida medel   -303 – 335 

Likvida medel vid periodens slut    32 164 5 828 10 321 



Moderbolagets resultaträkning 
 
Belopp i tusentals kronor (tkr) 

 
 Not 

2019-07-01 
2019-09-30 

2018-10-01 
2018-12-31 

2018-10-01 
2019-09-30 

          

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning   – – 556 

Övriga rörelseintäkter   209 – 428 

Summa rörelsens intäkter   209 – 985 

          

Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader   -788 -248 -1 780 

Personalkostnader   -246 -264 -1 033 

Summa rörelsens kostnader   -1 092 -513 -2 813 

Rörelseresultat   -883 -513 -1 828 

          

Ränteintäkter och liknande resultatposter   – – 66 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -145 -186 -945 

Resultat från finansiella poster   -145 -186 -879 

          
Resultat före skatt   -1 028 -699 -2 708 

Periodens resultat   -1 028 -699 -2 708 

  



Moderbolagets balansräkning 
Belopp i tusentals kronor (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-09-30 

          

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar         

          

Finansiella anläggningstillgångar         

Andelar i koncernföretag   82 070 82 070 82 070 

    82 070 82 070 82 070 

Summa anläggningstillgångar   82 070 82 070 82 070 

          

Omsättningstillgångar         

          

Kortfristiga fordringar         

Fordringar hos koncernföretag   1 037 263 1 145 

Övriga fordringar    182 90 50 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   114 – 143 

    1 333 353 1 339 

          

Kassa och bank   24 721 3 077 2 215 

Summa omsättningstillgångar   26 054 3 430 3 554 
          

SUMMA TILLGÅNGAR   108 124 85 500 85 624 

          

          

Belopp i tusentals kronor (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-09-30 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Eget kapital          

Bundet eget kapital         

Aktiekapital   1 704 1 284 1 559 

          

Fritt eget kapital         

Överkursfond   92 312 23 162 69 604 

Balanserat resultat   -2 753 -45 -45 

Årets resultat   -1 028 -699 -2 708 

Summa fritt eget kapital   88 531 22 418 66 851 

Summa eget kapital   90 235 23 702 68 410 

          

Långfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut   11 565 – 8 219 

Summa långfristiga skulder   11 565 – 8 219 

          

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder   816 42 81 

Övriga skulder   309 61 525 336 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   200 231 245 

Summa kortfristiga skulder   6 324 61 798 8 996 

          

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   108 124 85 500 85 624 

 



Noter till finansiella rapporten 

1. Allmän information 

Företagets huvudsakliga verksamhet är att genom 

dotterbolaget CriticalClick utveckla nätbaserade 

mötesplatser, s k ”communities” för användare av populära 

nätverksbaserade dataspel. Intäkterna genereras av 

internetbaserad annonsering på de internetsajter som utgörs 

mötesplatserna. 

 

2. Sammanfattning av viktiga 

redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34  

“Delårsrapportering” enligt International Financial Reporting 

Standards (IFRS:s), utfärdat av International Accounting 

Standards Board (IASB). Viktiga redovisningsprinciper, som 

tillämpats vid upprättandet av denna koncernredovisning, 

beskrivs nedan. Om inte annat anges har dessa principer 

konsekvent tillämpats för samtliga redovisade perioder. Alla 

belopp som presenteras i bokslutet avser tusentals svenska 

kronor (kSEK) om inget annat anges. 

Detta är den första offentliggjorda rapport i enlighet med 

International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Effekterna av övergången till IFRS från tidigare tillämpade 

redovisningsprinciper beskrivs mer i detalj i not 7. 

 

2.1. Grund för upprättande av finansiella 

rapporter 

Den finansiella rapporten har upprättats i enlighet med 

International Financial Reporting Standards (IFRS) och 

tolkningar utförda av IFRS Interpretations Committee (IFRS 

IC).  

 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas vid 

upprättandet av den finansiella rapporten redovisas nedan. 

Upprättandet av den finansiella rapporten, i enlighet med 

IFRS, kräver att man använder sig av vissa kritiska 

redovisningsberäkningar. Det kräver också att ledningen gör 

vissa bedömningar för att tillämpa koncernens 

redovisningsprinciper. De områden som omfattas av en hög 

grad av komplexa bedömningar, eller sådana områden där 

antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 

koncernredovisningen, anges i not 4.  

 

 

 

 

 

Moderbolaget tillämpar rekommendation RFR 2 Redovisning 

för juridiska personer enligt Rådet för finansiell rapportering 

och Bokföringsnämnden. Byte från tidigare tillämpade 

redovisningsprinciper (K3) har inte medfört några effekter på 

moderbolagets resultat och ställning jämfört med tidigare 

avlämnade finansiella rapporter. 

 

2.2. Konsoliderings principer 

Dotterföretag 

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har 

bestämmande inflytande. 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. 

 

Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens 

rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett 

dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, 

skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I 

köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller 

skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad 

köpeskilling.  

 

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.  

 

Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i 

ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden 

på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla 

innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade 

företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets 

proportionella andel av det förvärvade företagets 

nettotillgångar. 

 

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan 

bestämmande inflytande samt verkligt värde på 

förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt 

värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade 

nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet 

understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets 

tillgångar, i händelse av ett s.k. ”bargain purchase”, redovisas 

mellanskillnaden direkt i resultaträkningen såsom en Övrig 

rörelseintäkt. 



2.3. Omräkning av utländsk valuta 

Funktionell valuta och rapportvaluta 

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika 

enheterna i Koncernen är värderade i den valuta som 

används i den ekonomiska miljö där respektive företag 

huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I 

koncernredovisningen används svenska kronor (SEK) som 

rapportvaluta, vilket också är Moderföretagets funktionella 

valuta och rapportvaluta. 

 

Transaktioner och balansposter 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 

valutan enligt de valutakurser som gäller på 

transaktionsdagen. 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. 

Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning redovisas i 

finansnettot, medan övriga valutakursdifferenser ingår i 

rörelseresultatet. 

 

Koncernföretag 

Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av 

vilka inget har en höginflationsvaluta som funktionell valuta) 

som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, 

omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: 

 

a) tillgångar och skulder för var och en av 

balansräkningarna omräknas till balansdagens 

kurs; 

b) intäkter och kostnader för var och en av 

resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig 

valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs 

utgör en rimlig approximation av den 

ackumulerade effekten av de kurser som gäller på 

transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och 

kostnader till transaktionsdagens kurs), och 

c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas 

som en separat del av övrigt totalresultat. 

 

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår 

till följd av omräkning av nettoinvesteringar i 

utlandsverksamheter och av upplåning och andra 

valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana 

investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en 

utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser 

som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och 

redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten. 

 

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer 

vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som 

tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas 

till balansdagens kurs. 

 

2.4. Intäkter från avtal med kunder 

Vid bedömning om en intäkt ska redovisas följer koncernen 

en 5-stegsprocess. 

 

Steg 1 - Identifiera avtalet med en kund:  

Ett avtal definieras som en överenskommelse mellan två 

eller flera parter som skapar genomförbara rättigheter och 

skyldigheter och anger kriterierna för var och en av dessa. 

 

Steg 2 - Identifiera prestationsåtaganden i avtalet:  

Ett prestationsåtagande i ett avtal innebär ett löfte om att 

överföra en vara eller tjänst till kunden. 

 

Steg 3 - Fastställande av transaktionspriset:  

Transaktionspriset är det belopp som koncernen förväntar 

sig att ha rätt till i utbyte mot att överföra de utlovade varorna 

och tjänsterna till en kund, exklusive belopp för tredje parters 

räkning. 

 

Steg 4 - Fördela transaktionspriset till 

prestationsåtagandena i avtalet:  

För avtal, som har mer än en prestationsskyldighet, kommer 

koncernen att fördela transaktionspriset avseende varje 

prestationsskyldighet till ett belopp som visar det vederlag 

som koncernen förväntar sig att ha rätt till i utbyte mot att 

uppfylla varje åtagande. 

 

Steg 5 - Redovisa intäkten vid tidpunkten för uppfyllelsen av 

prestationsåtagande. Koncernen redovisar intäkter över tid 

om något av följande kriterier uppfylls: 

 

- Kunden tar emot och samtidigt förbrukar de 

fördelar som tillhandahålls av koncernen eller 

- Koncernen skapar eller förbättrar tillgångar som 

kunden kontrollerar vid tillfället för detta, eller 

- Koncernens skapar inte en tillgång med alternativ 

användning för koncernen och företaget har rätt 

till betalning för de prestationsåtaganden som 

hittills genomförts. 

2.5. Leasing 

Koncernen leasar kontor där avtalen normalt skrivs för fasta 

perioder mellan 1–5 år men med möjligheter till förlängning. 

2.6. Lånefordringar och kundfordringar 

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 

som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 

betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. 



De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster 

med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 

klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och 

kundfordringar redovisas som kundfordringar, övriga 

fordringar, upplupna intäkter respektive finansiella 

anläggningstillgångar i balansräkningen. Även likvida medel 

ingår i denna kategori. En nedskrivning av kundfordringar 

redovisas i resultaträkningen såsom övrig extern kostnad. 

2.7. Leverantörsskulder och övriga 

skulder 

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller 

tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från 

leverantörer. Beloppen är osäkrade och betalas oftast inom 

30 dagar. Leverantörsskulder och övriga skulder 

klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett 

år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om 

denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga 

skulder. Skulderna redovisas inledningsvis till verkligt värde 

och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 

av effektivräntemetoden. 

2.8. Upplåning 

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto 

efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till 

upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan 

erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 

återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen 

fördelat över låneperioden, med tillämpning av 

effektivräntemetoden. Avgifter som betalas för 

lånefaciliteter redovisas som transaktionskostnader för 

upplåningen i den utsträckning det är sannolikt att delar av 

eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas. I sådana fall 

redovisas avgiften när kreditutrymmet utnyttjas. När det inte 

föreligger några bevis för att det är sannolikt att delar av eller 

hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas, redovisas 

avgiften som en förskottsbetalning för finansiella tjänster 

och fördelas över det aktuella lånelöftets löptid. 

 

Upplåning tas bort från balansräkningen när förpliktelserna 

har reglerats, annullerats eller på annat sätt upphört. 

Skillnaden mellan det redovisade värdet för en finansiell 

skuld (eller del av en finansiell skuld) som utsläckts eller 

överförts till en annan part och den ersättning som erlagts, 

inklusive överförda tillgångar som inte är kontanter eller 

påtagna skulder, redovisas i resultatet. 

 

Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas och 

företaget utfärdar egetkapitalinstrument till en långivare för 

att utsläcka hela eller en del av en skuld redovisas skillnaden 

mellan den finansiella skuldens redovisade värde och 

egetkapitalinstrumentets verkliga värde i resultaträkningen.  

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte 

koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av 

skulden i åtminstone 12 månader efter rapportperiodens 

slut.  

2.9. Immateriella tillgångar 

Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till 

anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och 

ackumulerade nedskrivningar. Internt genererade 

immateriella tillgångar med undantag för vissa 

utvecklingskostnader avseende webbplats kostnadsförs när 

de uppstår. 

 

Immateriella tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod 

skrivs av över den ekonomiska livstiden och testas för 

nedskrivning när det finns en indikation på att den 

immateriella tillgången kan ha ett lägre värde än vad som är 

redovisats efter avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt över 

tillgångarnas uppskattade nyttjandeperioder och redovisas i 

koncernens rapport över totalresultat. 

 

Immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod 

skrivs inte av, utan prövas årligen eller oftare om händelser 

eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig 

värdeminskning, antingen enskilt eller på kassagenererande 

enhetsnivå. M.O.B.A redovisar varumärken som har 

förvärvats genom dotterbolag inom denna kategori. 

 

Kostnader som uppkommit för att kunna använda en 

specifik webbplats eller teknisk plattform balanseras och 

redovisas i balansräkningen som balanserade utgifter för 

utvecklingskostnader. De balanserade förvärvs- och 

utvecklingskostnaderna skrivs av från den tidpunkt då 

webbplatsen är färdig att användas. Avskrivningstiden 

uppgår normalt till 5 år. 

2.10. Nedskrivning av icke-

finansiella anläggningstillgångar 

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs 

inte av utan prövas årligen avseende eventuellt 

nedskrivningsbehov. I nuläget är detta för koncernen enbart 

goodwill.  

 

Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella 

tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 

värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i 

förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte 

är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp 

varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess 

återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av 

tillgångens verkliga värde minskat med 



försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 

bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på 

de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara 

kassaflöden (kassagenererande enheter).  

 

En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på 

att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har 

skett en förändring i de antaganden som låg till grund för 

beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill 

återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den 

utsträckning som tillgångens redovisade värde efter 

återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha 

redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om 

ingen nedskrivning gjorts. 

2.11. Moderbolagets 

redovisningsprinciper 

Moderbolaget tillämpar samma principer som koncernen, 

förutom att moderbolagets redovisning är upprättad i 

enlighet med RFR 2. Redovisning för juridiska personer och 

uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. 

Avvikelserna mellan koncernens och moderbolagets 

redovisningsprinciper motiveras av de begränsningar 

årsredovisningslagen (ÅRL) medför i tillämpningen av IFRS i 

moderbolaget samt de beskattningsregler som möjliggör en 

annan redovisning för juridisk person än för koncernen. 

3. Viktiga uppskattningar och bedömningar 

vid tillämpning av koncernens 

redovisningsprinciper 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 

baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 

förväntningar på framtida händelser som anses rimliga 

under rådande förhållanden. 

 

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om 

framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som 

blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 

motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och 

antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 

justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 

under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag 

nedan. 

 

Nedskrivning av icke finansiella tillgångar 

Koncernen bedömer vid varje rapporteringsdatum huruvida 

det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om det finns 

någon indikation, eller när årlig nedskrivningstest på en 

tillgång krävs, görs en beräkning av tillgångens 

återvinningsvärde. För beräkning av återvinningsvärdet 

måste vissa uppskattningar göras. 

4. Nettoomsättningens fördelning 

Koncernens intäkter för första kvartalet 2019/2020 som 

avslutades 2019-12-31 genereras från totalt ett intäktsben. 

Bolaget har tio varumärken som drivs av Bolagets helägda 

tekniska plattform. 

 

Belopp i tkr 2019-10-01 

2019-12-31 

2018-10-01 

2018-12-31 

2018-10-01 

2019-09-30 

Intäkter från 

försäljning av 

tjänster 9 330 6 348 22 512 

 

5. Närståendetransaktioner 

Inga transaktioner som väsentligen påverkat Bolagets 

resultat och finansiella ställning har genomförts med 

närstående under perioden.  



 
 

6. Anläggningstillgångar 

Koncernen 

2019-12-31 
Balanserade 

utvecklingsarbeten Varumärken Goodwill Summa   IT-plattform   Summa 

                  

Koncernen                 

Ingående anskaffningsvärde 2 615 39 174 50 143 91 932   4 346   4 346 

Investeringar 798     798       – 

Omräkningsdifferenser -263 239 306 282   26   26 

Utgående anskaffningsvärde 3 151 39 413 50 449 93 012   4 372   4 372 

                  

Ingående avskrivningar -132     -132   -904   -904 

Omräkningsdifferenser 9     9   -6   -6 

Årets avskrivningar -158     -158   -218   -218 

Utgående avskrivningar -280 – – -280   -1 128   -1 128 

                  

Utgående redovisat värde, netto 2 871 39 413 50 449 92 732   3 244   3 244 

         

2019-09-30 
Balanserade 

utvecklingsarbeten Varumärken Goodwill Summa   IT-plattform   Summa 

                  

Koncernen                 

Ingående anskaffningsvärde – 37 633 48 171 85 803   4 175   4 175 

Investeringar 2 615     2 615   –   – 

Omräkningsdifferenser – 1 541 1 972 3 513   171   171 

Utgående anskaffningsvärde 2 615 39 174 50 143 91 932   4 346   4 346 

                  

Ingående avskrivningar – – – –   -35   -35 

Omräkningsdifferenser -5     -5   -17   -17 

Årets avskrivningar -127     -127   -852   -852 

Utgående avskrivningar -132 – – -132   -904   -904 

                  

Utgående redovisat värde, netto 2 483 39 174 50 143 91 800   3 442   3 442 

         

2018-12-31 
Balanserade 

utvecklingsarbeten Varumärken Goodwill Summa   IT-plattform   Summa 

                  

Koncernen                 

Ingående anskaffningsvärde – 37 633 48 171 85 803   4 175   4 175 

Investeringar 665   – 665   –   – 

Omräkningsdifferenser   -1 184 -1 516 -2 700   -131   -131 

Utgående anskaffningsvärde 665 36 449 46 655 83 768   4 043   4 043 

                  

Ingående avskrivningar – – – –   -35   -35 

Omräkningsdifferenser       –   3   3 

Årets avskrivningar –     –   -205   -205 

Utgående avskrivningar – – – –   -237   -237 

                  

Utgående redovisat värde, netto 665 36 449 46 655 83 768   3 806   3 806 

 

7. Ändrade redovisningsprinciper 

Från och med den 1 oktober 2019 upprättar M.O.B.A Network sin koncernredovisning i enlighet med International Financial 

Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU. Datum för koncernens övergång till IFRS är den 1 oktober 2018. Koncernen 

har till och med räkenskapsåret som slutar 2019-09-30 upprättat koncernredovisningen i enlighet med Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. 

 

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, ”Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas”. Tidigare 

publicerad finansiell information för räkenskapsåret 2018-10-01—2019-09-30 har omräknats till IFRS. Moderbolagets första 

räkenskapsår var 2018-01-10--2018-09-30. Koncernförhållande uppstod i samband med moderbolagets förvärv av samtliga aktier i 

det kanadensiska dotterbolaget CriticalClick Network Inc den 14 september 2018. 

 



 
 

Huvudregeln är att alla tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU, ska tillämpas med retroaktiv 

verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företagen en viss valmöjlighet. 
 

I det följande redogörs för de förändringar i redovisningsprinciper som införandet av IFRS medför samt övergångseffekterna på 

koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018-10-01 – 2019-09-30. 
 

Effekter på balansräkningen 2018-09-30 

 (tsek)     2018-09-30 IFRS-justering 2018-09-30 
TILLGÅNGAR           
Anläggningstillgångar           

Balanserade utgifter för utvecklingskostnader     – – – 

Varumärke     – 37 633 37 633 

Goodwill    81 292 -33 122 48 171 

Teknisk plattform    – 4 140 4 140 

Summa anläggningstillgångar     81 292 8 651 89 943 

            

Omsättningstillgångar           

Kundfordringar      3 601 – 3 601 

Övriga fordringar     265 – 265 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     7 – 7 

Likvida medel     3 898 – 3 898 

Summa omsättningstillgångar     7 771 – 7 771 

            

SUMMA TILLGÅNGAR     89 063 8 651 97 714 
            
      2018-09-30 IFRS-justering 2018-09-30 
EGET KAPITAL           
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare           

Aktiekapital     1 250 – 1 250 

Övrigt tillskjutet kapital     17 796 – 17 796 

Reserver (omräkningsdifferenser)     -1 -946 -947 

Balanserat resultat     -539 472 -67 

Årets resultat     – – – 

Summa eget kapital     18 506 -474 18 032 

            

SKULDER           

Långfristiga skulder           

Skulder till kreditinstitut     – – – 

Uppskjutna skatteskulder     – 9 125 9 125 

Summa långfristiga skulder     – 9 125 9 125 

            

Kortfristiga skulder           

Skulder till kreditinstitut     – – – 

Leverantörsskulder      521 – 521 

Aktuella skatteskulder     1 359 – 1 359 

Övriga kortfristiga skulder     68 491 – 68 491 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     185 – 185 

Summa kortfristiga skulder     70 556 – 70 556 

            

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL     89 063 8 651 97 714 
            

Not 1-4           
Återläggning goodwill/avskrivningar -33 122        
PPA teknisk plattform 4 175        
Avskrivningar teknisk plattform -35        
Uppskjuten skatt teknisk plattform -918        
Varumärke 37 633        
Uppskjuten skatt på varumärke -8 208        

 



 
 

Effekter på eget kapital 2018-09-30 

Eget kapital 2018-10-01 enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper     18 506 

Återföring transaktionskostnader     -261 

Effekter av återföring goodwillavskrivningar     775 

Effekter av avskrivningar teknisk plattform     -35 

Effekter av omräkningsdifferenser     -946 

Effekter av uppskjuten skatt     -7 

Justerat eget kapital 2018-10-01 enligt IFRS     18 032 
 

Effekter på resultaträkningen 2018-10-01 – 2018-12-31 

    2018-10-01 IFRS-justering 2018-10-01 

 (tsek)   2018-12-31   2018-12-31 

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning   6 348 – 6 348 

Aktiverat arbete för egen räkning   665 – 665 

Övriga rörelseintäkter   231 – 231 

Summa   7 244 – 7 244 

          
Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader   -3 128 – -3 128 

Personalkostnader   -264 – -264 

Av och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar   -4 103 3 898 -205 

Övriga rörelsekostnader   – – – 

Summa rörelsens kostnader   -7 495 3 898 -3 597 

          
Rörelseresultat   -251 3 898 3 647 

          
Finansiella intäkter     – – 

Finansiella kostnader   -186 – -186 

Finansiella poster - netto   -186 – -186 

          

Resultat före skatt   -438 3 898 3 460 
          
Inkomstskatt   -999 44 -955 

Periodens resultat   -1 436 3 942 2 505 

Resultat hänförligt till:         

    M.O.B.A Networks aktieägare   -1 436 3 942 2 505 

          

Not 1-4         
Återläggning avskrivning goodwill   4 103    
Avskrivning teknisk plattform 5 år   -205    
Uppskjuten skatt på teknisk plattform   44    

          

       
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
       

    2018-10-01   2018-10-01 
    2018-12-31 IFRS-justering 2018-12-31 
Periodens resultat   -438 3 898 3 460 
Övrigt totalresultat         
Poster som kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen         
    Omräkningsdifferenser   -131 -2 828 -2 959 

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt   -131 -2 828 -2 959 

          

Summa totalresultat för perioden   -1 567 1 114 -454 

Summa totalresultat hänförligt till:         
    M.O.B.A Networks aktieägare   -1 567 1 114 -454 

 

  



 
 

Effekter på balansräkningen 2018-12-31 

    2018-12-31 
IFRS-

justering 2018-12-31 

          

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter för utvecklingskostnader   665 – 665 

Varumärke   – 36 449 36 449 

Goodwill   77 189 -30 534 46 655 

Teknisk plattform   – 3 806 3 806 

Summa anläggningstillgångar   77 854 9 721 87 575 

          

Omsättningstillgångar         

Kundfordringar    4 442 – 4 442 

Övriga fordringar   347 – 347 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   3 – 3 

Likvida medel   5 828 – 5 828 

Summa omsättningstillgångar   10 620 – 10 620 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   88 474 9 721 98 195 
          

    2018-12-31 
IFRS-

justering 2018-12-31 

          

EGET KAPITAL         

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare         

Aktiekapital   1 284 – 1 284 

Övrigt tillskjutet kapital   23 162 – 23 162 

Reserver (omräkningsdifferenser)   – -4 056 -4 056 

Balanserat resultat   – 4 326 4 326 

Årets resultat   -2 107 – -2 107 

Summa eget kapital   22 339 270 22 609 

          
SKULDER         

Långfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut   – – – 

Uppskjutna skatteskulder   – 9 450 9 450 

Summa långfristiga skulder   – 9 450 9 450 

          

Kortfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut   – – – 

Leverantörsskulder    380 – 380 

Aktuella skatteskulder   2 276 – 2 276 

Övriga kortfristiga skulder   63 247 – 63 247 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   231 – 231 

Summa kortfristiga skulder   66 135 – 66 135 

          
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   88 474 9 721 98 195 

          

Not 1-4         

Återläggning goodwill/avskrivningar     -30 534   

PPA teknisk plattform     4 043   

Avskrivningar teknisk plattform     -237   

Uppskjuten skatt teknisk plattform     -989   

Varumärke     36 449   

Uppskjuten skatt på varumärke     -8 461   
 



 
 

Effekter på eget kapital 2018-12-31 

Eget kapital 2018-12-31 enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper   22 339 
Återföring transaktionskostnader     -261 
Effekter av återföring goodwillavskrivningar     4 877 
Effekter av avskrivningar teknisk plattform     -240 
Effekter av omräkningsdifferenser     -4 056 
Effekter av uppskjuten skatt     -51 

Justerat eget kapital 2019-09-30 enligt IFRS     22 609 
 

Effekter på resultaträkningen 2018-10-01 – 2019-09-30 

    2018-10-01 IFRS-justering 2018-10-01 

    2019-09-30   2019-09-30 

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning   22 512 – 22 512 

Aktiverat arbete för egen räkning   2 320 – 2 320 

Övriga rörelseintäkter   606 – 606 

Summa   25 438 – 25 438 

          

Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader   -12 756 – -12 756 

Personalkostnader   -1 033 – -1 033 

Av och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar   -16 710 15 741 -969 

Övriga rörelsekostnader   -134 – -134 

Summa rörelsens kostnader   -30 633 15 741 -14 892 

          
Rörelseresultat   -5 195 15 741 10 546 
          

Finansiella intäkter   66 – 66 

Finansiella kostnader   -945 – -945 

Finansiella poster - netto   -879 – -879 

          
Resultat före skatt   -6 074 15 741 9 667 
          
Inkomstskatt   -2 942 182 -2 759 

Periodens resultat   -9 016 15 923 6 907 

Resultat hänförligt till:         

    M.O.B.A Networks aktieägare   -9 016 15 923 6 907 

          

Not 1-4         
Återläggning avskrivning goodwill     16 593   
Avskrivning teknisk plattform 5 år     -852   
Uppskjuten skatt på teknisk plattform     182   

          

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
      

    2018-10-01   2018-10-01 
    2019-09-30 IFRS-justering 2019-09-30 

Periodens resultat   -6 074 15 741 9 667 
Övrigt totalresultat         
Poster som kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen         
    Omräkningsdifferenser   -1 4 307 4 307 

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt   -1 4 307 4 307 

Summa totalresultat för perioden   -9 017 20 231 11 214 

          
Summa totalresultat hänförligt till:         
    M.O.B.A Networks aktieägare   -9 017 20 231 11 214 

 

  



 
 

Effekter på balansräkningen 2019-09-30 

 (tsek)   2019-09-30 
IFRS-

justering 2019-09-30 

          
TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter för utvecklingskostnader   2 483 – 2 483 

Varumärke   – 39 174 39 174 

Goodwill   70 824 -20 681 50 143 

Teknisk plattform   – 3 442 3 442 

Summa anläggningstillgångar   73 307 21 935 95 242 

          

Omsättningstillgångar         

Kundfordringar    3 594 – 3 594 

Övriga fordringar   340 – 340 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   143 – 143 

Likvida medel   10 321 – 10 321 

Summa omsättningstillgångar   14 397 – 14 397 

          
SUMMA TILLGÅNGAR   87 704 21 935 109 639 
          

    2019-09-30 
IFRS-

justering 2019-09-30 
          

EGET KAPITAL         

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare         

Aktiekapital   1 559 – 1 559 

Övrigt tillskjutet kapital   69 604 – 69 604 

Reserver (omräkningsdifferenser)   3 683 -323 3 360 

Balanserat resultat   2 544 13 313 15 856 

Årets resultat   -9 016 – -9 016 

Summa eget kapital   68 373 12 990 81 362 

          

SKULDER         

Långfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut   9 884 – 9 884 

Uppskjutna skatteskulder   – 8 945 8 945 

Summa långfristiga skulder   9 884 8 945 18 829 

          

Kortfristiga skulder         

Skulder till kreditinstitut   6 668 – 6 668 

Leverantörsskulder    348 – 348 

Aktuella skatteskulder   1 850 – 1 850 

Övriga kortfristiga skulder   47 – 47 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   534 – 534 

Summa kortfristiga skulder   9 448 – 9 448 

          
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   87 704 21 935 109 639 

          

Not 1-4         
Återläggning goodwill/avskrivningar     -20 681   
PPA teknisk plattform     4 346   
Avskrivningar teknisk plattform     -904   
Uppskjuten skatt teknisk plattform     -1 067   
Varumärke     39 174   
Uppskjuten skatt på varumärke     -7 878   

 

 



 
 

Effekter i eget kapital 2019-09-30 

Eget kapital 2019-09-30 enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper    68 373 

Återföring transaktionskostnader     -261 

Effekter av återföring goodwillavskrivningar     17 372 

Effekter av avskrivningar teknisk plattform     -887 

Effekter av omräkningsdifferenser     -3 041 

Effekter av uppskjuten skatt     -193 

Justerat eget kapital 2019-09-30 enligt IFRS     81 363 
 

 

 

 

Förklaringar till ovan gjorda justeringar 

Presentation och uppställning 

Förutom kvantitativa effekter innebär en övergång till IFRS också att 

klassificering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader kan 

förändras. Några sådana förändringar har inte identifierats vid denna 

delårsrapports upprättande. M.O.B.A klassificerar alla avsättningar 

som långfristiga eller kortfristiga skulder på basis av när de beräknas 

betalas. Avsättningar för uppskjuten skatt klassificeras som 

långfristiga skulder. 

 

Rapport över koncernens kassaflöden 

Kassaflödet har inte påverkats av IFRS-övergången och inte heller 

summa likvida medel vid ingången eller utgången av året. Däremot 

har delraderna i kassaflödet påverkats genom de IFRS-justeringar 

som beskrivs i ovan bryggor. Den enskilt största förändringen är att 

goodwillavskrivningar återlagts och därigenom inte längre påverkar 

rörelseresultatet annat än om ett nedskrivningsbehov skulle 

föreligga. 

 

Not 1. Transaktionskostnader rörelseförvärv 

I juridisk person redovisas transaktionsutgifter i anslutning till 

rörelseförvärv såsom en del av anskaffningsutgiften för andelarna. I 

koncernredovisningen 2018-09-30 redovisades transaktionsutgifter 

om 261 tkr som en del av goodwillvärdet. I enlighet med IFRS ska 

transaktionsutgifter kostnadsföras i den period de uppkommer. 

Transaktionsutgifter om 261 tkr har reducerat goodwillvärdet i och 

med övergången till IFRS. Någon skatteeffekt har inte redovisats på 

detta belopp då det är en permanent ej avdragsgill post samt att det 

avser en reduktion av goodwill. 

 

Not 2. Goodwill 

I och med övergången till IFRS ska goodwill inte längre skrivas av utan 

istället minst årligen prövas för nedskrivningsbehov. Således har 

goodwillavskrivningar återlagts, vilket har inneburit en positiv 

resultatjustering om 4 103 tkr delårsperioden okt.-dec. 2018 och 

4 356 tkr delårsperioden okt-dec 2019. Helårsperioden okt. 2018 – 

sep. 2019 har det inneburit en positiv resultatjustering om 16 593 tkr. 

Goodwillvärdet i balansräkningen 2018-09-30 och 2018-12-31 har 

justerats med avskrivningsbeloppen, liksom upparbetat resultat 

inklusive årets resultat i eget kapital. Nedskrivningsprövning har skett 

per 2019-12-31, och det är ledningens bedömning att återläggning av 

goodwillavskrivningar inte medför något nedskrivningsbehov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 3. Varumärke och teknisk plattform 

I och med övergången till IFRS har en revidering av förvärvskalkyler 

som upprättades i samband med förvärv av dotterbolaget 

CriticalClick i september 2018 gjorts. 4 215 tkr har identifierats som 

tidigare redovisats som goodwill tillhöra kategorin ”teknisk plattform” 

för vilka avskrivningar görs på 5 år. 37 993 tkr har identifierats som 

tidigare redovisats som goodwill tillhöra kategorin ”varumärke. 

Varumärkena bedöms inte ha någon definierbar avskrivningstid, utan 

är föemål för nedskrivningstest när det finns indikation på värdet har 

minskat, eller minst en gång årligen. Nedskrivningsprövning har skett 

per 2019-12-31 och det är ledningens bedömning att det inte 

föreligger något nedskrivningsbehov. 

 

Not 4. Uppskjuten skatt 

På den del av övervärde som har hänförts till varumärke och teknisk 

plattform har en uppskjuten skatt beräknats enligt svensk skattesats, 

och som är hänförlig till beräknat övervärde. Justerad uppskjuten 

skatteskuld uppgår till 8 936 tkr per 2019-12-31. 

 

Omräkningsdifferenser 

Inom eget kapital har valutakurseffekter p.g.a. omräkning av 

utländska dotterföretag omklassificerats till att redovisas i en egen 

kategori av eget kapital, benämnd Reserver. M.O.B.A har valt att inte 

tillämpa undantaget i IFRS 1 som medger att omräkningsdifferenser 

nollställs vid övergångsdatum.  

 

Effekter av övergång till RFR 2 - moderföretag 

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i 

koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att tillämpa 

RFR 2 Redovisning för juridiska personer.  

 

Redovisningen 2018-10-01 – 2019-09-30 upprättades i enlighet med 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Några 

kvantitativa effekter på moderföretagets egna kapital har inte 

identifierats. 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



 
 

 

Definitioner av nyckeltal 
 

EBITDA  Rörelseresultat innan avskrivningar och nedskrivningar 

EBIT  Rörelseresultat   

Rörelsemarginal EBITA Resultat före avskrivningar dividerat med nettoomsättning 

Vinstmarginal  Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen 

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med sysselsatt kapital 

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital 

Sysselsatt kapital  Eget kapital plus räntebärande skulder 

Soliditet                                   Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 

 

 

 

  



 
 

 


