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E-ID signatur log

Härmed signerar du avtal: IFRS ÅR v.1.13 final.pdf med transaktionsID: rylOEFBlO

Genom att skriva under med din e-legitimation godkänner du villkoren i avtalet och förbinder dig därmed till avtalets villkor.

Signaturen registreras av e-signeringstjänsten Verified och en bekräftelse med det signerade avtalet skickas till parterna:
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Förvaltningsberättelse 
KONCERNEN 
 
Information om verksamheten  
M.O.B.A Network AB är ett noterat moderbolag på First North sedan december 2019 (org.nr 559144-3964) i M.O.B.A-
koncernen som är verksam inom försäljning av tjänster och produkter inom sektorn för elektroniska spel. Koncernen 
består av moderbolaget och ett dotterföretag. Verksamheten bedrivs i Sverige. 

VD-Ord 
M.O.B.A. Network har gått igenom en transformation under året där vi lyckats öka andelen direktförsäljning från att 
tidigare haft stor andel programmatisk försäljning. Förändringen inleddes redan i mars när pandemin bröt ut och den 
programmatiska annonsförsäljningen mattades av. Vi märkte då att intresset för gaming och e-sport ökade hos både 
besökare och annonsörer som aktivt ville nå vår målgrupp. Den programmatiska delen har återhämtat sig något 
under året men den fortsatta osäkerheten kring Covid-19 gör att vi förväntar oss en bättre marknad först under 2021. 
Vårt team har gjort ett fantastiskt jobb med att lyckas mitigera bortfallna intäkter och skapa fortsatt stark tillväxt. 
 
I maj beslöt vi oss för att etablera och investera i ett nytt affärsområde, M.O.B.A. Services, för att skapa nya 
intäktsströmmar genom partnerskap med bolag som specifikt vill rikta sig till M.O.B.A. Network’s community-
medlemmar. Målet för M.O.B.A. Services är att knyta direkta och integrerade partnerskap, exempelvis annonsering, 
sponsorskap och native-samarbeten. Som en del i satsningen har vi fördjupat samarbetet med vår ad broker och 
etablerat ett större kundfokus, förbättrad trendanalys och snabb styrning av insatser vilket bidragit till högre intäkter.   
 
Vår strategi har visat sig vara framgångsrik och har, tillsammans med effekterna av pandemin, lett till en betydlig 
ökning av direktförsäljningen från kunder som aktivt väljer M.O.B.A. Network för sin digitala kommunikation. 
Intäkterna från direktförsäljning ökade med 98% under året.   
 
I början av september offentliggjorde vi vårt första större partnerskapsavtal med ett värde om cirka 70 000 USD. 
Merparten av intäkterna från det här avtalet allokeras under perioden oktober – december 2020 och i särredovisas i 
segmentredovisningen från nästa delårsrapport. M.O.B.A. Services för ett flertal diskussioner med starka 
kommersiella aktörer där förhandlingarna om partnerskap nu går in i sitt slutskede och tittar på nya koncept som 
stödjer vår strategi och som kan addera ytterligare framtida tillväxt.  

 
Vi har ständigt fokus på förbättringar i våra communities och med hundratals miljoner besökare varje år vet vi att de 
är marknadsledande.  Trafikökningen för helåret är 30% jämfört med samma perioder förra året och uppgick till över 
400 miljoner besök från hela världen. Den återkoppling vi får från våra medlemmar är överväldigande positiv och 
kreativ. Under året har vi genomfört de förbättringar som varit mest efterfrågade bland medlemmarna, bland annat 
har vi lanserat PRIME, en prenumerationstjänst för rörligt innehåll. PRIME ska bidra till nya intäkter samtidigt som 
tjänsten ökar varumärkenas attraktionskraft bland medlemmarna. Genom PRIME erbjuder vi medlemmarna en 
marknadsföringskanal för rörligt innehåll via Twitch och YouTube vilket de inte haft tidigare. Modellen har hittills 
lanserats på våra tre största communities - MOBAFire, SMITEFire och DOTAFire. Vi kommer också på sikt att erbjuda 
våra partners samarbeten med PRIME-medlemmarna vilka är viktiga så kallade micro-influencers.  
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Nytt community 2021 – Wildriftfire.com  
Under året har koncernen också uppfyllt vårt mål om att starta 1–2 nya communities per år. Under årets första 
kvartal lanserade koncernen M.O.B.A. Network’s senaste community Runeterrafire.com. Lanseringen följde vår 
strategi att vara tidiga på marknaden innan underliggande spel släpps för att ligga i framkant och vara exponerade 
mot trafiken som kommer när alla kan spela spelet.   
 
Vår nästa lansering släpps i början av 2021, Wildriftfire.com som bygger på Riot’s spel ”League of Legends: Wild Rift” 
och blir M.O.B.A. Network’s första satsning på att bygga ett community för ett spel för mobil och konsol.   

 
Fortsatt fokus på förvärv  
Tillväxt genom förvärv är en del av vår strategi för värdeskapande. Koncernen har en stark finansiell ställning med en 
kassa på 31 MSEK och goda kassaflöden vilket gör att koncernen aktivt letar efter förvärvsobjekt. Koncernen för idag 
ett antal diskussioner med möjliga kandidater som koncernen analyserar och utvärderar noggrant. I alla 
utvärderingar tittar vi på synergier, tillväxt och hur entreprenörerna bakom bolagen passar in i M.O.B.A.-familjen. 

 
Framtidsutsikter  
Den transformation som M.O.B.A. Network har gått igenom i år är mycket positiv och vi är idag ett starkare företag. 
Koncernen har lyckats etablera nya intäktsströmmar och viktiga partnerskap som koncernen fortsätter att bygga 
vidare på. Partnerskapen och den ökade direktförsäljningen visar att koncernen har attraktiva, relevanta 
communities med växande målgrupper som många bolag vill exponera sig mot. M.O.B.A. Network har visat på sin 
förmåga att utvecklas och förmåga att skapa värden genom marknadsledande communities, stark tillväxt, positiva 
kassaflöden och ett långsiktigt, strategiskt arbete. Vårt mål är att fortsätta leverera hög, stabil tillväxt både organiskt 
och via förvärv med och god lönsamhet. 

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

• Startar utveckling av nytt communityvarumärke, Runeterrafire.com (oktober 2019) 

• Beslutar om och genomför en riktad spridningsemission samt publicerar informationsmemorandum inför 
notering (oktober-november 2019) 

• Ansöker och godkänns för notering på Nasdaq First North Growth Market, notering sker 12 december 2019. 

• Bolaget håller ordinarie årsstämma där det beslutas om emission av 40 000 teckningsoptioner, dessa 
tecknas av VD samt tre styrelseledamöter (februari 2020) 

• Bolaget lanserar MOBA Services, ett nytt affärsben som syftar till att öka försäljning av direkta partnerskap 
med relevanta varumärken som vill exponera sig mot M.O.B.A’s målgrupp. I samband med detta anställs 
Peter Lindberg som ”Head of Direct Sales & Partnerships”. (maj 2020) 

 
Covid-19 har lamslagit världen under 2020 och inneburit stora förändringar i människors och företags vardag.  
På kort sikt medför inte rådande marknadsläge materiella förändringar av denna rapport, om pandemin skulle bli 
långvarig kan en nedskrivning av tillgångar bli nödvändigt. 
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Byte av redovisningsprinciper i koncernredovisningen och i Moderbolagets årsredovisning 
Under året har koncernen bytt från K3 till International Financial Reporting Standards (IFRS). I moderföretaget har 
byte skett till RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Övergången skedde per 2018-10-01. 
 
Som en följd av byte av redovisningsprinciper har eget kapital i koncernen minskat med 286 tkr per 2018-10-01 och 
ökat med 16 069 tkr per 2019-09-30. Effekten är främst hänförlig återläggning av goodwillavskrivningar för 
räkenskapsåret 2018/2019. För en mer detaljerad beskrivning av effekterna på koncernredovisningen hänvisas till  
not 18. 
 
Byte av redovisningsprinciper i moderföretaget har inte inneburit några effekter på resultat och ställning. Se not 18 
för närmare beskrivning av byte redovisningsprinciper i moderföretaget. 
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Flerårsöversikt koncernen* 
 
Översikt koncernen 2019-10-01 2018-10-01 2018-01-09 
Belopp i TKR där inte annat anges 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 

        
Resultat       
        
Nettoomsättning 30 825 22 512 587 
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 14 543 11 700 388 
Justerat EBITDA* 15 130 11 700 388 
Resultat före skatt 12 659 9 832 353 
Periodens resultat 7 959 6 490 305 
Resultat per aktie (sek) 4,8 4,9 0,2 
        
Finansiell ställning       
Balansomslutning 130 592 116 632 100 202 
Eget kapital 105 681 84 442 18 220 
Soliditet, % 81% 72% 18% 
Genomsnittligt antal anställda 4 1 1 
    
Per aktie       
Eget kapital per aktie, kr 62,0 54,2 14,2 
Antal aktier vid periodens slut 1 703 582 1 558 582 1 283 383 

 
I denna tabell är räkenskapsår 2018 inte omräknade enligt IFRS.  
 
 
Operationella Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
M.O.B.A. är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den finansiella ställningen i 
mindre eller större omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker.  
 

Utveckling, underhåll och drift av IT-system 
MOBA Networks framgång är beroende av tillförlitligheten, funktionaliteten, underhållet, driften och den fortsatta 
utvecklingen av Bolagets integrerade teknikplattformar, där-ibland Bolagets hemsidor, mobilsystem, kundhantering, 
ekonomi och redovisning, marknadsföring, inköp, samt dess verksamhetsplattform. 
 
Kvaliteten och MOBA Networks användning av informationen genererad från IT-system samt Bolagets möjlighet att 
implementera nya system och uppgraderingar påverkar bland annat dess möjligheter att: 
• Effektivt bedriva verksamheten i förhållande till sina kunder. 
• Upprätthålla en kostnadseffektiv verksamhetsmodell samtidigt som verksamheten växer. 
 
Om MOBA Network är oförmöget att effektivt hantera utvecklingen, eller misslyckas att implementera nya system 
och uppgraderingar, kan det få en negativ inverkan på Bolagets tillväxt, vilket kan medföra en väsentlig negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
Försäljning- och tillväxtmöjligheter 
MOBA Network är likt andra företag beroende av sitt anseende på marknaden vilket är viktigt såväl i förhållande till 
förvärv av nya kunder som behållande av existerande kunder. Skador på anseendet kan orsakas av klagomål från 
kunder, negativ publicitet förknippad med MOBA Network som företag samt förluster av attraktiva varumärken. 
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MOBA Networks anseende är också viktigt i förhållande till dess leverantörer och andra affärspartners då det är 
beroende av goda relationer till dessa. Missnöje bland leverantörer kan leda till att avtal förloras eller att Bolaget inte 
lyckas etablera nya relationer till nya leverantörer. 
 
Om någon av dessa risker skulle realiseras skulle det kunna medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
Samarbetspartners och underleverantörer 
Bolaget är beroende av partners och har etablerat samarbeten och affärsförhållanden med erkända aktörer på 
marknaden. Om någon av dessa partners skulle försättas i en position som försvårar eller försenar partnerns 
åtaganden inom ramen för samarbetet eller affärsförhållandet uppkommer risk att Bolagets verksamhet påverkas på 
ett negativt sätt. 
 
Förändringar inom datorspelsbranschen  
Bolaget tillhandahåller flera communities på internet, vart och ett inriktat på ett visst datorspel, där spelare kan 
mötas för att diskutera och dela kunskap. Således är MOBA Network beroende av intresset dessa spel åtnjuter och 
dess förmåga att fortsätta vara populära. Det kan inte uteslutas att ett förändrat konsumentbeteende inom E-sport, 
datorspel eller närliggande industrier föreligger vilket i så fall skulle medföra att intresset för dessa spel minskar. Det 
föreligger således en risk att ett förändrat konsumentbeteende skulle leda till färre besökare på Bolagets hemsidor, 
vilket i sin tur skulle minska annonsintäkterna till Bolaget. En sådan utveckling skulle därmed medföra en väsentlig 
negativ inverkan på MOBA Networks verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
Konkurrenter 
En del av MOBA Networks konkurrenter utgörs av företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning 
och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med 
global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets 
verksamhetsområde.  
 
En för Bolaget försvagad marknadsposition och/eller ökad konkurrens skulle kunna medföra en väsentlig negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
Skatt 
MOBA Network bedriver sin primära operationella verksamhet i dotterbolaget i Kanada. Verksamheten bedrivs i 
enlighet med Bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de eventuella länderna samt 
berörda skattemyndigheters krav. Om det skulle visa sig att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal och 
bestämmelser inte är korrekt, eller berörda myndigheter gör en annan tolkning, inför en administrativ praxis 
alternativt bedömer att inkomster ska allokeras om inom Koncernen eventuellt med retroaktiv verkan, skulle det 
kunna förändra Bolagets nuvarande och tidigare skattesituation vilket riskerar att ha en negativ inverkan på Bolagets 
resultat och finansiella ställning. 
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Finansiell riskhantering och finansiell ställning 

 
Koncernens omsättning under perioden uppgick till 34 937 (26 071) mkr. Omsättningsökningen härleds från ökad 
annonsförsäljning under perioden. 
 
Koncernens kostnader under perioden uppgick till  22 029 (15 360) mkr. Kostnadsökningen kan främst härledas till 
ökade försäljningskostnader, ökade administrativa kostnader som medföljer när Bolaget agerar i noterad miljö samt 
ökade personalkostnader. 
 
Koncernens rörelseresultat under perioden uppgick till 12 908 (10 711) mkr, resultat före skatt uppgick till 12 659 (9 
832) mkr och periodens resultat uppgick till 7 959 (6 490) mkr.  
 
Se not 3 för närmare beskrivning av koncernens riskhantering.  
 
 
Ägarförhållanden 

 
M.O.B.A Network AB noterades på First North 12 december 2019. Kursutvecklingen sedan noteringen har varit 
mycket god även om den allmänna finansiella oron i samband med Covid-19 påverkade aktiekursen avsevärt. 
 

Namn Antal aktier Röstandel 

New Equity Venture 486 10 28,53% 

Trottholmen 379 105 22,25% 

AB B21 Invest 219 304 12,87% 

AB Rugosa Invest 159 163 9,34% 

Cloverhill Holdings 156 640 9,19% 

TIN Fonder 56 657 3,33% 

Digital Spine 50 000 2,93% 

Manfred Gottschlich 43 000 2,52% 

Alcur Select 32 019 1,88% 

Other 121 585 7,14% 

Total 1 703 582 100,00% 
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Moderföretaget 
Bolaget förvaltar, utvecklar och utför försäljning av tjänster och produkter inom sektorn för elektroniska spel, äga och 
förvalta andelar i andra bolag samt idka därmed förenlig verksamhet. Verksamheterna kan bedrivas i Sverige och 
utomlands. 
Företaget har sitt säte i Stockholm. 
 
Verksamheten 
M.O.B.A. Networks verksamhet består i att förvalta och vidareutveckla det affärsdrivande dotterbolaget CriticalClick 
som verkar inom affärsområdet M.O.B.A. Annonsförsäljning. Dotterbolagets verksamhet är sedan flera år lönsam och 
uppvisar goda kassaflöden. 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 50 miljoner besök. 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 tusentals 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. 
 
Vision/Mission/Affärsidé 
Affärsidé 
Att vara det självklara valet globalt av digitala communities för gamers och E-sportare 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. 
Vision 
Bolagets vision är att vara världens mest högkvalitativa och största gaming nätverk. 
 
Mission 
Tillhandahålla verktyg och möjlighet att dela spelstrategier som för spelare närmare varandra i världen. 
 
Intäktsmodell 
M.O.B.A.:s intäkter kommer primärt från programmatisk annonsering, direktförsäljning, premium-abonnemang och 
kringliggande service inom e-sportens värdekedja. 
 
Personal och organisation  
Antal anställda uppgick vid periodens slut till 2 (1). Medräknat externa resurser såsom dedikerade personer hos 
kontraktsleverantörer och konsulter. 
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Förslag till resultatdisposition vid 2021 års ordinarie stämma 
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust per 2020-09-30, 4 782 657 kr, balanseras i ny räkning. 
 
För förändringar i eget kapital under räkenskapsåret hänvisas till Koncernens och Moderbolagets rapport över 
förändringar i eget kapital.  
 
I övrigt hänvisas till efterföljande finansiella rapporter med noter. 
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Koncernens resultaträkningar 

    2019-10-01 2018-10-01 

Belopp i tusen kronor (TKR) Not 2020-09-30 2019-09-30 

         

Nettoomsättning  30 825 22 512 

Aktiverat arbete för egen räkning   2 870 2 506 

Övriga rörelseintäkter  1 242 1 053 

Summa   34 937 26 071 

        

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader  6  -17 151 -12 757 

Kostnader för ersättningar till anställda 7 -1 840 -1 033 

Av och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar   -1 635 -989 

Övriga rörelsekostnader  -1 403 -581 

Summa rörelsens kostnader   -22 029 -15 360 

        

Rörelseresultat   12 908 10 711 

        

Finansiella intäkter 8 289 66 

Finansiella kostnader  -538 -945 

Finansiella poster - netto   -249 -879 

        

Resultat före skatt   12 659 9 832 

Inkomstskatt 9 -4 700 -3 342 

Periodens resultat   7 959 6 490 

        

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

Resultat per aktie före utspädning   4,8 4,9 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK   4,7 4,9 
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Koncernens rapport över totalresultat 
 

        

    2019-10-01 2018-10-01 

 Belopp i tusentals kronor (TKR) Not 2020-09-30 2019-09-30 

        

Periodens resultat   7 959 6 490 

Övrigt totalresultat       

Poster som kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen       

    Omräkningsdifferenser   -10 229 7 616 

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt   -10 229 7 616 

        

Summa totalresultat för perioden   -2 270 14 106 

        

Antal aktier vid periodens utgång   1 703 582 1 558 582 

Genomsnittligt antal aktier   1 671 492 1 325 974 
Genomsnittligt antal aktier vid beaktande av optioners 
utspädning 

  1 703 787 E/T 
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Koncernens balansräkning 

         

      

Belopp i tusen kronor (TKR) Not 2020-09-30 2019-09-30 2018-10-01 

          

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter för utvecklingskostnader 10 4 266 2 483 – 

Varumärke 10 37 622 41 574 38 176 

Goodwill 10 49 389 54 578 50 116 

Teknisk plattform 10 2 434 3 599 4 140 

Summa anläggningstillgångar   93 711 102 234 92 431 

          

Omsättningstillgångar         

Kundfordringar  11 5 507 3 594 3 601 

Övriga fordringar   333 340 265 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  203 143 7 

Likvida medel  30 838 10 321 3 898 

Summa omsättningstillgångar   36 882 14 397 7 771 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   130 592 116 632 100 202 

          

Belopp i tusen kronor (TKR)   2020-09-30 2019-09-30 2018-10-01 

          

EGET KAPITAL         

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare         

Aktiekapital 12 1 704 1 559 1 250 

Övrigt tillskjutet kapital 12 92 968 69 604 17 796 

Reserver  12 -3 390 6 840 -776 

Balanserat resultat   6 440 -50 – 

Periodens resultat   7 959 6 490 -50 

Summa eget kapital   105 681 84 442 18 220 

          

SKULDER         
Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 13 3 333 9 885 – 

Uppskjutna skatteskulder 9 11 937 12 858 11 425 

Summa långfristiga skulder  15 270 22 744 11 425 

         

Kortfristiga skulder        

Skulder till kreditinstitut 13 6 667 6 667 – 

Leverantörsskulder    544 348 521 

Aktuella skatteskulder   1 786 1 850 1 359 

Övriga kortfristiga skulder  63 336 68 491 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  582 245 185 

Summa kortfristiga skulder   9 642 9 446 70 556 

          

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   130 592 116 632 100 202 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
 
Förändring av koncernens Eget kapital 

              
Belopp i tusen kronor (TKR) 

 
         

    Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 

Reserver Balanserad 
vinst 

Summa 

kapital   

 
  

              

Ingående balans per 2018-10-01   1 250 17 796 -1 -539 18 506 
Effekt av ändrade 
redovisningsprinciper 

  
    -775 489 -286 

Justerad ingående balans per 
2018-10-01 

  
1 250 17 796 -776 -50 18 220 

              
Periodens resultat         6 490 6 490 
Övrigt totalresultat för perioden       7 616   7 616 

Summa Totalresultat   – – 7 616 6 490 14 106 

              
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 6 840 6 440 84 442 

              

Ingående balans per 2019-10-01   1 559 69 604 6 840 6 440 84 442 
              
              
Periodens resultat         7 959 7 959 
Övrigt totalresultat för perioden       -10 229   -10 229 

Summa Totalresultat   – – -10 229 7 959 -2 270 

              
Transaktioner med aktieägare i 
deras egenskap av ägare: 

  
          

Nyemission   145 26 103     26 248 

Emissionskostnader     -2 739     -2 739 

Summa Transaktioner med 
aktieägare 

  
145 23 364 – – 23 509 

            – 

Utgående balans per 2020-09-30   1 704 92 968 -3 390 14 399 105 681 
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Koncernens rapport över kassaflöden 
 
    2019-10-01 2018-10-01 

Belopp i tusen kronor (TKR) Not 2020-09-30 2019-09-30 

        

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

Rörelseresultat   12 908 10 711 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet       
- Återläggning av avskrivningar   1 635 989 
- Övriga poster ej kassapåverkande   89 -44 
Erhållen ränta   289 66 
Erlagd ränta   -501 -562 
Betald skatt   -4 268 -2 597 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 

  10 152 8 563 

        
Förändringar i rörelsekapital       
Ökning/minskning kundfordringar   -2 403 315 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   -81 -187 
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder   64 406 
Ökning/minskning leverantörsskulder   222 -207 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   7 954 8 890 

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

  – -29 875 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 10 -2 870 -2 506 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 870 -32 381 

        
Kassaflöde från finansieringsverksamheten       
Nyemission/emissionskostnader   23 509 33 813 
Upptagna lån   – 19 850 
Amortering av lån 13  -6 590 -24 083 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   16 919 29 580 

        
Periodens kassaflöde   22 004 6 089 
        
Likvida medel vid periodens början   10 321 3 898 
Kursdifferens i likvida medel   -1 487 335 

Likvida medel vid periodens slut    30 838 10 321 
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Moderbolagets resultaträkning 
 
 

  
  2019-10-01 2018-10-01 

Belopp i tusen kronor (TKR) Not 2020-09-30 2019-09-30 

        

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning   835 556 

Övriga rörelseintäkter   23 428 

Summa rörelsens intäkter   858 985 

        

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader  6  -3 528 -1 780 

Personalkostnader  7 -1 840 -1 033 

Övriga rörelsekostnader   -24 – 

Summa rörelsens kostnader   -5 392 -2 813 

        

Rörelseresultat   -4 534 -1 828 

        

Ränteintäkter och liknande resultatposter 
 

289 66 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
 

-538 -945 

Resultat från finansiella poster   -249 -879 

        

Resultat före skatt    -4 783 -2 708 

        

Periodens resultat   -4 783 -2 708 
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Moderbolagets balansräkning 
        

Belopp i tusen kronor (TKR) Not 2020-09-30 2019-09-30 

        
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
        
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i koncernföretag 14 82 070 82 070 

    82 070 82 070 
        
Summa anläggningstillgångar   82 070 82 070 
        
Omsättningstillgångar       
        
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar     67 – 
Fordringar hos koncernföretag   2 739 1 145 
Övriga fordringar    71 50 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   203 143 

    3 080 1 339 
        
Kassa och bank   12 920 2 215 
        

Summa omsättningstillgångar   16 000 3 554 
        

SUMMA TILLGÅNGAR   98 070 85 624 
        
        

Belopp i tusen kronor (TKR) Not 2020-09-30 2019-09-30 

        
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital        
Bundet eget kapital       
Aktiekapital  12 1 704 1 559 
        
Fritt eget kapital       
Överkursfond 12 92 968 69 604 
Balanserat resultat   -2 753 -45 
Årets resultat   -4 783 -2 708 

Summa fritt eget kapital   85 432 66 851 
        

Summa eget kapital   87 136 68 410 
        
Långfristiga skulder       
Skulder till kreditinstitut   3 333 8 219 

Summa långfristiga skulder   3 333 8 219 
        
Kortfristiga skulder       
Skulder till kreditinstitut 

 
6 667 8 333 

Leverantörsskulder 
 

289 81 
Övriga skulder 

 
63 336 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

582 245 

Summa kortfristiga skulder   7 601 8 996 
        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   98 070 85 624 
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 
 

Förändring av koncernens Eget kapital 

            
Belopp i tusen kronor (TKR) 

 
        

    Aktiekapital Över- Balanserat 
resultat 

Totalt 

kursfond 

  

            

Ingående balans per 2018-10-01   1 250 17 796 -45 19 001 
            

            

Årets resultat       -2 708 -2 708 

Nyemission   309 51 808   52 116 
           

Utgående balans per 2019-09-30   1 559 69 604 -2 753 68 410 
            

Ingående balans per 2019-10-01   1 559 69 604 -2 753 68 410 
            

            

Årets resultat       -4 783 -4 783 

Nyemission   145 26 103   26 248 

Emissionskostnader     -2 739   -2 739 
           
Utgående balans per 2020-09-30   1 704 92 968 -7 535 87 136 
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Moderbolagets rapport över kassaflöden 
 
 
    2019-10-01 2018-10-01 

Belopp i tusen kronor (TKR) Not 2020-09-30 2019-09-30 

        

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

Rörelseresultat   -4 534 -1 828 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet       
- Övriga poster ej kassapåverkande   24 – 
Erhållen ränta   289 66 
Erlagd ränta   -501 -945 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital   -4 721 -2 708 

        
Förändringar i rörelsekapital       
Ökning/minskning interna mellanhavanden   -1 269 – 
Ökning/minskning kundfordringar   -415 – 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   -81 – 
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder   64 – 
Ökning/minskning leverantörsskulder   208 – 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -6 214 -2 708 

        
Kassaflöde från finansieringsverksamheten       
Nyemission/emissionskostnader   23 509 2 708 
Amortering av lån  13 -6 590 – 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   16 919 2 708 

        
Periodens kassaflöde   10 705 0 
        
Likvida medel vid periodens början   2 215 2 215 

Likvida medel vid periodens slut    12 996 2 215 
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Noter till finansiella rapporten 

1. Allmän information 
Koncernens 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. 

Moderföretaget är ett aktiebolag som är registrerat i Sverige och har sitt säte i Stockholm. Postadressen är Birger 

Jarlsgatan 18 5 tr, 114 34 Stockholm. 

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges. 

De finansiella rapporterna har upprättats under förutsättning att koncernen bedriver sin verksamhet enligt 

fortlevnadsprincipen.  

2. Sammanfattning av väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper 
 

Detta är den första koncernårsredovisning som upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards 

(IFRS). Effekterna av övergången till IFRS från tidigare tillämpade redovisningsprinciper beskrivs mer i detalj i not 18. 

 

Grund för upprättande av finansiella rapporter 

M.O.B.A Network AB (publ) med dotterföretag (’Koncernen’) upprättar koncernårsredovisningen i enlighet med 

International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de har antagits av EU, årsredovisningslagen och RFR 1 

Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 

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 3.  

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer enligt Rådet för finansiell 

rapportering. Byte från tidigare tillämpade redovisningsprinciper (K3) har inte medfört några effekter på 

moderbolagets resultat och ställning jämfört med tidigare avlämnade finansiella rapporter. 

Samtliga relevanta standarder som gäller från och med 2019-10-01 eller tidigare har tillämpats vid upprättande av 

denna koncernredovisning. 

2.1. Konsolideringsprinciper 

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. 
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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 per förvärvsdagen.  

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. 

2.2. 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 

redovisningsvaluta. 

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. 
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2.3. Intäktsredovisning 

Vid bedömning om en intäkt ska redovisas följer M.O.B.A en 5-stegsprocess. 

Steg 1 - Identifiera kundavtalet 

Steg 2 - Identifiera prestationsåtaganden i avtalet 

Steg 3 – Fastställande av transaktionspriset 

Steg 4 - Fördela transaktionspriset till prestationsåtagandena  

Steg 5 - Redovisa intäkten vid tidpunkten för uppfyllelsen av prestationsåtagande. 

Koncernens rörelseintäkter härrör från annonsering på M.O.B.A Networks plattformar. Intäkterna redovisas exklusive 

mervärdesskatt och eventuella rabatter. Annonsförsäljningen utförs av en extern part som har ett explicit avtal med 

M.O.B.A Network för utförande av tjänsterna, där kunden har ett åtagande att sälja annonsplatser tillgängliga på 

M.O.B.A’s plattformar och M.O.B.A har ett åtagande att upprätthålla en teknik så att annonseringen kan genomföras. 

M.O.B.A erhåller en procentuell ersättning baserat på kundens intäkter från annonsförsäljningen. Kundens 

prissättning av annonsplatserna sker huvudsakligen genom att annonsköpare budar på tillgängliga annonsplatser, 

varvid högsta bud utgör den fasta ersättningen. Koncernens provision beräknas på budet som en fast ersättning. En 

intäkt redovisas i koncernen den period då annonsplatserna har tillhandahållits och när intäktsbeloppet kan bedömas 

på ett tillförlitligt sätt samt att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla M.O.B.A. Vilket 

innebär att koncernen redovisar vid ett tillfälle när prestationsåtagandet är uppfyllt. Fakturering sker löpande med 

30-60 dagars betalningsvillkor. 

 

2.4. Segmentsrapportering 

Koncernen följer upp och rapporter verksamheten i endast ett segment. Eftersom koncernens bedriver 
verksamheten inom endast ett affärsområde och inte har någon annan organisatorisk indelning finns det f n v inte 
någon grund att dela in verksamheten i olika segment. 

2.5. Leasing 

IFRS 16 anger att alla leasingavtal skall redovisas som skuld och nyttjanderättstillgång i balansräkningen, med 

undantag av leasingavtal av lågt värde eller korttidsavtal (max 12 månaders löptid). Skulden utgör nuvärdet av 

framtida leasingbetalningar diskonterat med den marginella låneräntan alternativt den implicita räntan. 

Nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt över nyttjanderättsperioden. Leasingbetalningarna fördelas på ränta och 

amortering av skulden. 

Koncernen har enbart leasingavtal av mindre värde och med korta löptider för vilka leasingavgifterna kostnadsförs 

linjärt över leasingperioden. Varken leasingavtal av lågt värde eller leasingavtal kortare än 12 månader har tagits upp 

som skuld i balansräkningen enligt lättnadsreglerna. 

Koncernens avtal för kontor är på ett år eller kortare men med möjligheter till förlängning, även om det inte är 

sannolikt att en förlängning kommer att ske. 

2.6. Ersättningar till anställda 

Pensionsförpliktelser 

Koncernen har för närvarande endast förmånsbestämda planer som omfattar flera arbetsgivare enligt IAS 19, vilka 

klassificeras som förmånsbestämda planer men redovisas som avgiftsbestämda. Se vidare not 7. 
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För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade 

pensionsförsäkringar på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare 

betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till 

betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller 

minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo. 

Kortfristiga ersättningar till anställda 

Skulder för löner och ersättningar, inklusive förmåner och betald frånvaro, som förväntas bli reglerade inom 12 

månader efter räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga skulder till det odiskonterade belopp som förväntas bli 

betalt när skulderna regleras. Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. Skulden redovisas 

som förpliktelse avseende ersättningar till anställda i balansräkningen. 

2.7. Aktuell och uppskjuten skatt 

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 

beslutade i de länder där moderföretagets dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. 

Koncernledningen utvärderar regelbundet de skattemässiga yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende 

situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för 

belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten. 

Avsättning för uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som 

uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar och 

uppskjutna skatteskulder värderas i balansräkningen till nominella belopp och enligt de skatteregler och skattesatser 

som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Uppskjuten skatteskuld i koncernen består av skatt på 

identifierade övervärden i samband med förvärv av andelar i dotterföretag.  Uppskjutna skattefordringar redovisas i 

den omfattning det är sannolikt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de 

temporära skillnaderna kan utnyttjas. Temporära skillnader på skattemässiga underskottsavdrag i moderbolaget är 

inte redovisade i balansräkningen eftersom det är svårt att fastställa när de kan utnyttjas.  

2.8. Finansiella instrument 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel och kundfordringar. 

På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och upplåning från kreditinstitut. 

Redovisning och värdering vid första redovisningstillfället 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets 

avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura skickats och prestationsåtagandet är 

uppfyllt. Skuld tas upp när motparten presterat och avtalsmässig skyldighet föreligger att betala även om faktura 

ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp i balansräkningen när faktura mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiserats, förfaller, eller koncernen 

förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs, eller 

på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

Koncernens samtliga finansiella tillgångar har anskaffats med avsikt att inkassera avtalsenliga kassaflöden och 

klassificeras därför i kategorin till upplupet anskaffningsvärde. Även koncernens finansiella skulder värderas till 

upplupet anskaffningsvärde.  
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Nedskrivning av finansiella tillgångar 

För koncernens kundfordringar och andra fordringar tillämpas den förenklade metoden för beräkning av förväntade 

kreditförluster. Metoden innebär att förväntade förluster under fordrans hela löptid används som utgångspunkt för 

kundfordringar. För att beräkna förväntade kreditförluster grupperas kundfordringar baserat på antal dagars 

dröjsmål. De förväntade kreditförlustnivåerna baserar sig på kundernas betalningshistorik och förlusthistoriken de 

senaste åren. 

Lån från kreditinstitut 

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. 

Efterföljande värdering av finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. 
 

2.9. Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade 

avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. 

Immateriella anläggningstillgångar 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. 

Goodwill och varumärke testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill och varumärke återförs 

inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på goodwill och varumärke 

som avser den avyttrade enheten. 

Balanserade utvecklingskostnader 

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. 

Teknisk plattform 

Koncernens tekniska plattform som redovisas separat har förvärvats genom dotterbolaget CriticalClick och skrivs av 

på 5 år. Kostnader för underhåll för plattformen kostnadsförs när de uppstår. 

Varumärken 
Immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av, utan prövas årligen eller oftare om händelser 
eller ändringar i förhållanden indikerar på en möjlig värdeminskning, antingen enskilt eller på kassagenererande 
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enhetsnivå. Över tid utvecklar M.O.B.A de ”communities” som är kopplade till koncernens plattform för onlinespel 
vilket lockar nya spelare. De varumärken som är hänförliga till dessa ”communities” bedöms därför ha en obestämd 
nyttjandeperiod. De varumärken som har förvärvats genom dotterföretaget CriticalClick redovisas inom denna 
kategori och består av MOBAFIRE.COM, DOTAFIRE, SMITEFIRE, LEAGUESPY.NET, ARTIFACTFIRE.COM, HEROSFIRE, 
OVERWATCHFIRE, VAINGLORYFIRE, RUNETERRAFIRE.com och COUNTERSTATS.NET” 
 

Goodwill 

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det 

förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterföretag 

redovisas som immateriella tillgång. 

 

2.10. Materiella anläggningstillgångar 

Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar.                                   

I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Materiella 

anläggningstillgångar består i koncernen av inventarier och teknisk plattform som förvärvats genom dotterbolag. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på 

vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med 

tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll 

redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. 

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt på 5 år. 

Tillgångarnas nyttjandeperioder prövas varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs 

omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 

återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade 

värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. 

2.11. Nedskrivning av icke-finansiella anläggningstillgångar 

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt 

nedskrivningsbehov. 

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 eller varumärken med obestämbar nyttjandeperiod återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den 
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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. 

2.12. Moderbolagets redovisnings- och värderingsprinciper 

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. 

Moderföretaget använder de uppställningsformer som anges i Årsredovisningslagen, vilket bland annat medför att en 

annan presentation av eget kapital tillämpas. 

Aktier i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. När det finns en 

indikation på att aktier och andelar i dotterbolag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta 

lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten Resultat från andelar i 

koncernföretag. I anskaffningsvärdet för andelar i dotterföretag inkluderas transaktionskostnader. I 

koncernredovisningen kostnadsförs transaktionsutgifter i den period de uppkommer. 
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3. Finansiell riskhantering 

 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), kreditrisk 
och likviditetsrisk/finansieringsrisk.  
 
Riskhanteringen sköts av ekonomichef i samråd med verkställande direktören och styrelsen, enligt riktlinjer som 
fastställts av styrelsen. I riskfunktionen ingår att identifiera, utvärdera och säkra finansiella risker. Detta sker i nära 
samarbete med koncernens operativa enheter.  

Marknadsrisk 

Valutarisk 
M.O.B.A Network AB är en internationell koncern med verksamhet i flera länder. Rapporteringsvalutan är svenska 
kronor. Detta gör att koncernen är exponerad för valutarisker på grund av att förändringar i valutakurser kan påverka 
resultat och eget kapital. I syfte att reducera dessa effekter har koncernen upplåning i olika valutor för att finansiera 
rörelser i andra länder än Sverige.   

Omräkningsexponering 
De utländska dotterbolagens tillgångar med avdrag för skulderna utgör en nettoinvestering i utländsk valuta, som vid 
konsolideringen ger upphov till en omräkningsdifferens. Sådana omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens 
egna kapital och redovisas under separat kategori inom eget kapital benämnd Reserver,  
 
Koncerninterna lån omräknas till aktuell balansdagskurs hos den enhet som har fordran alternativ skulden 
denominerad i annan valuta än den funktionella valuta som gäller rör respektive enhet. Netto har koncerninterna lån 
ingen påverkan på eget kapital, däremot påverkar de resultaträkningen för koncernen. 
 
 

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden 
 
Eftersom koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar, är koncernens intäkter och kassaflöde 
från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. Koncernens ränterisk 
uppstår främst genom långfristig upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk 
avseende kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. 
 

Kreditrisk  
 
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en finansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser på 
förfallodagen. Kreditrisk hanteras på koncernnivå och uppstår genom kundfordringar, likvida medel, 
derivatinstrument och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut.  
 
Kundkreditrisk 
 
Utöver en övergripande övervakning på koncernnivå sker en mer detaljerad uppföljning av kundkreditrisker på lokal 
nivå, nära kunden. Kundkreditrisk är risken att kunder inte uppfyller sina åtaganden. Om kunder kreditbedöms av 
oberoende värderare, används dessa bedömningar. I de fall då ingen oberoende kreditbedömning finns, görs en 
riskbedömning av kundens kreditvärdighet där dennes finansiella ställning beaktas, liksom tidigare erfarenheter och 
andra faktorer. Risklimiter fastställs baserat på interna eller externa kreditbedömningar. Användningen av 
kreditgränser följs upp regelbundet. M.O.B.A har under föregående och innevarande räkenskapsår bara ett 
kundkontraktsförhållande och några större koncentrationer av kreditrisker bedöms inte föreligga. Den maximala 
exponeringen för kreditrisker i kundfordringar utgörs av det, för varje given tidpunkt, redovisade värdet.   
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Likviditetsrisk/Finansieringsrisk 

Per den 30 september 2020 hade koncernen en tillgänglig likviditet om 30 838 tkr. Likviditeten består av 
banktillgodohavanden.  
 
Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan 
fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal 
kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. 
 

I tabellen nedan återfinns de odiskonterade kassaflöden som kommer av koncernens skulder i form av finansiella 
instrument, baserat på de vid balansdagen kontrakterade tidigaste återstående löptiderna. De belopp som förfaller 
inom 12 månader överensstämmer med bokförda belopp, eftersom diskonteringseffekten är oväsentlig. 

Belopp i utländsk valuta samt belopp som ska betalas baserat på en rörlig ränta har uppskattats genom att använda 
de på balansdagen gällande valutakurserna och räntesatserna.  
 

Koncernen Mindre än     
1 år 

Mellan 1    
och 2 år 

Mellan 2   
och 5 år Mer än 5 år Belopp i tkr 

Per 30 September 2020 
    

Upplåning 6 667 3 333 – – 

Leverantörsskulder och övriga skulder 607 – – – 

Totalt 7 274 3 333 – – 

     
Per 30 September 2019     
Upplåning 6 667 9 885 – – 

Leverantörsskulder och övriga skulder 684 – – – 

Totalt 7 351 9 885 – – 

     
Moderföretaget Mindre än     

1 år 
Mellan 1    
och 2 år 

Mellan 2   
och 5 år Mer än 5 år Belopp i tkr 

Per 30 September 2020 
    

Upplåning 6 667 3 333  – 

Övriga skulder 63   – 

Totalt 6 730 3 333 – –  

    
Per 30 September 2019     
Upplåning 8 333 8 219 – – 
Övriga skulder 336 – – – 

Totalt 8 669 8 219 – – 

 
För närvarande finns inga poster i koncernens balansräkning som värderas till verkligt värde. Det verkliga värdet på 
koncernens upplåning bedöms i det närmaste motsvara bokfört värde då lånen från externa parter löper med fast 
ränta. Detsamma gäller för kundfordringar då de är kortfristiga i sin natur.  
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4. Hantering av kapitalrisk 
 
Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, i syfte att generera 
avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att 
hålla kostnaderna för kapitalet nere. I syfte att bibehålla eller modifiera kapitalstrukturen kan M.O.B.A justera den 
utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, emittera nya aktier eller sälja av tillgångar 
för att minska sina skulder. 

På samma sätt som andra företag i branschen bedömer koncernen kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. Detta 
nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerat med totalt kapital. Nettoskuld beräknas som total upplåning 
(omfattande posterna Kortfristig upplåning och Långfristig upplåning i koncernens balansräkning, inklusive 
upplåning från ägare, finansiella leasingavtal samt räntederivat kopplade till upplåningen) med avdrag för likvida 
medel. Totalt kapital beräknas som Eget kapital i koncernens balansräkning plus nettoskulden.  

 

Skuldsättningsgraden per den 30 september var som följer: 
  2020-09-30 2019-09-30 

Total upplåning  10 000 16 552 

Avgår: likvida medel -30 838 -10 321 

Nettoskuld -20 838 6 231 

Totalt eget kapital 105 681 84 442 

Summa kapital 84 842 90 673 

      

Skuldsättningsgrad -25% 7% 

 

 

5. 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. 
 
Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål 
 
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. 
 
 
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken 
Vid förvärvet av Critical Click i september 2018 uppstod en goodwillpost om 5 566 TUSD samt varumärken 4 240 
TUSD. Eventuellt nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken framkommer genom att nyttjandevärdet jämförs 
med bokförda värdena. M.O.B.A koncernen utgör en kassagenererande enhet och Critical Click är förnuvarande den 
enda verksamheten. Nyttjandevärdet tas fram genom en nuvärdesberäkning av dess prognostiserade kassaflöden. 
Avvikelser i utfall av Critical Clicks intäkter jämfört med prognostiserade intäkter kan ha en väsentlig påverkan på 
nyttjandevärdet. 
 
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill och varumärke, i enlighet med 
den värderingsprincip som beskrivs i not 2.7 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar. 
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Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras, uppskattningarna framgår av not 9. Redovisade värden per 
balansdagen för goodwill och varumärke fördelade på en kassagenererande enhet framgår av not 9. Till underlag för 
prövningen ligger prognostiserade kassaflöden baserade på affärsplanen för kommande år. Det har inte framkommit 
några objektiva belägg för nedskrivning. 

      

6. Ersättningar till revisorerna 
 
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 föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. Allt annat är indelat på skattekonsultationer respektive andra uppdrag. 
 

     

Koncernen och moderbolaget 2020-09-30 2019-09-30 

Grant Thornton     

  Revisionsuppdrag 150 000 – 

Parsells Revisionsbyrå AB     

  Revisionsuppdrag – 104 759 

Summa 150 000 104 759 

      

7. Ersättningar till anställda samt upplysningar om personal 
 

 2019-10-01 2018-10-01 

Koncernen och moderföretaget 2020-09-30 2019-09-30 

Löner och ersättningar 1 404 786 

Sociala kostnader 436 247 

Summa 1 840 1 033 

      

 
Dotterbolaget har inte haft några anställda under räkenskapsåren 2018/2019 eller under 2019/2020.  
 
För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid enligt gängse 
gällande regler, som längst 6 månader.  
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7. Ersättningar till anställda samt upplysningar om personal, fort 
 
 
 
 
  2019-10-01       2018-10-01     
  2020-09-30      2019-09-30     
  

Löner och 
andra 

ersättningar   

Sociala 
avgifter inkl 

pension   

Löner och 
andra 

ersättningar   

Sociala 
avgifter 

inkl 
pension 

Koncernen och moderföretaget               
Styrelseledamöter och verkställande 
direktörer 

990   – 
  

786   – 

Övriga anställda 414   –   –   – 
Sociala avgifter 436   –   247   – 

Summa 1 840   –   1 033   – 

                
                
Medelantal anställda               

  2019-10-01       2018-10-01     
  2020-09-30   

   
2019-09-30     

  Medelantal 
anställda 

  Varav män 
  

Medelantal 
anställda 

  Varav män 

Moderföretaget               

Sverige 4   75%   1   100% 

Totalt i moderföretaget 4   75%   1   100% 

                
                

Koncernen totalt 4   75%   1   1 

 
 

                
 
Könsfördelning för styrelseledamöter och 
övriga ledande befattningshavare 

              

  2019-10-01       2018-10-01     

  
2020-09-30   

   
2019-09-30   

 

  
Antal på 

balansdagen 
  Varav 

kvinnor   
Antal på 

balansdagen 
  Varav 

kvinnor 

Koncernen                
Styrelseledamöter 5   1   5   1 

Verkställande direktörer 1   – 
  

1   – 

Koncernen totalt 6   1   6   1 

                
Moderföretaget               
Styrelseledamöter 5   1   5   1 
Verkställande direktörer 1   – 

  
1   – 

Moderföretaget totalt 6   1   6   1 
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8. Finansiella intäkter och finansiella kostnader 

      

  2019-10-01 2018-10-01 

Koncernen 2020-09-30 2019-09-30 

Finansiella intäkter     

Ränteintäkter, koncernföretag 289 66 

Summa finansiella intäkter 289 66 

      

   

9. Skatt 

  2019-10-01 2018-10-01 

Koncernen 2020-09-30 2019-09-30 

Aktuell skatt för året -4 388 -2 942 

Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader -312 -400 

Summa inkomstskatt -4 700 -3 342 

      

Moderföretaget     

Aktuell skatt för året 1 023 -596 

Uppskjuten skattekostnad/intäkt avseende temporära skillnader -1 023 596 

Summa skatt på årets resultat – – 

 
Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad 
skattekostnad baserad på gällande skattesats är följande: 
   
Koncernen 2020-09-30 2019-09-30 

Resultat före skatt 12 659 9 832 

Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats -2 709 -1 799 
Ej avdragsgilla kostnader -10 -6 
Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte redovisats -1 023 -993 
Effekt av utländska skattesatser -958 -544 
Justering aktuell skatt avseende tidigare år 0  0 

Inkomstskatt -4 700 -3 342 

   
  2019-10-01 2018-10-01 
  2020-09-30 2019-09-30 

Moderföretaget     
Resultat före skatt -4 783 -2 708 
Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%/22,0%) 1 023 596 
Ej avdragsgilla kostnader   -1 
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran 
redovisats -1 023 -596 

Skatt på årets resultat 0 0 

 
 
  

rylOEFBlO-By-_VYBg_



M.O.B.A. Network AB (publ)  33 
Org nr 559144-3964   

   

 

9. Skatt, fort 
 

Uppskjuten skatt     

      

Koncernen 2020-09-30 2019-09-30 

Uppskjutna skatteskulder     

Teknisk plattform 10 815 11 013 

Balanserade utvecklingsutgifter 1 121 1 845 

Summa uppskjutna skatteskulder 11 937 12 858 

      

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är följande:     

      

Koncernen 2020-09-30 2019-09-30 

Vid årets början 12 858 11 425 

Redovisning i resultaträkningen -312 -400 

Valutakursdifferenser -610 1 833 

Vid årets slut 11 937 12 858 

 
 
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt 
att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Skatteeffekten på underskottsavdrag tas upp 
endast i den mån det finns övertygande faktorer som talar för att dessa kan utnyttjas inom en snar framtid. 
Koncernens och moderbolagets ej redovisade ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 3 773 tkr. 
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10.  Anläggningstillgångar 
 

2020-09-30 Balanserade 
utvecklingsarbeten Varumärken Goodwill 

Teknisk 
plattform 

Summa 

            

Koncernen           

Ingående anskaffningsvärde 2 605 41 574 54 578 4 546 103 304 

Årets kostnadsförda utgifter 2 870 – – – 2 870 

Omräkningsdifferenser -379 -3 952 -5 189 -432 -9 953 

Utgående anskaffningsvärde 5 096 37 622 49 389 4 114 96 221 

            

Ingående avskrivningar -122 – – -947 -1 069 

Omräkningsdifferenser 49 – – 146 195 

Årets avskrivningar -757 – – -879 -1 635 

Utgående avskrivningar -830 – – -1 680 -2 510 

            
Utgående redovisat värde, netto 4 266 37 622 49 389 2 434 93 711 

            
2019-09-30 Balanserade 

utvecklingsarbeten Varumärken Goodwill 
Teknisk 

plattform 

Summa 

            

Koncernen           

Ingående anskaffningsvärde – 38 176 50 116 4 175 92 466 

Årets kostnadsförda utgifter 2 506 – – – 2 506 

Omräkningsdifferenser 99 3 399 4 462 372 8 332 

Utgående anskaffningsvärde 2 605 41 574 54 578 4 546 103 304 

            

Ingående avskrivningar – – – -35 -35 

Omräkningsdifferenser -4 – – -40 -44 

Årets avskrivningar -118 – – -872 -990 

Utgående avskrivningar -122 – – -947 -1 069 

            
Utgående redovisat värde, netto 2 483 41 574 54 578 3 599 102 234 

 
 
M.O.B.A undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill och varumärke samt vid indikation 
att det skulle kunna finnas nedskrivningsbehov av andra immateriella tillgångar, i enlighet med den 
redovisningsprincip som beskrivs i not 2.7 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar. 
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde, vilket är 
baserat på framtida kassaflöden som diskonterats. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras. De 
diskonterade kassaflödena är baserade på budget för 2020/2021 och prognoser för 2022 till 2024. Bortom 
prognosperioden har utgångspunkten varit en tillväxttakt om 2 procent per år.  
 
För att extrapolera kassaflöden bortom prognosperioden har en tillväxttakt om 2% antagits. Vid nuvärdesberäkning 
av uppskattade framtida kassaflöden har en diskonteringsränta på 11,6% används. Den diskonteringsränta som 
används anges efter skatt och återspeglar specifika risker som gäller för den marknad M.O.B.A verkar inom. Utifrån 
de antaganden som har gjorts vid beräkning av nyttjandevärde har något nedskrivningsbehov inte identifierats. En 
ökning av tillämpad diskonteringsränta med 1 procentenhet skulle inte innebära något nedskrivningsbehov, och en 
minskning av prognostiserad marginal (EBITDA) med 1 procentenhet skulle inte heller innebära något 
nedskrivningsbehov. 
 
Det totala beloppet för utgifter för utvecklingsprojekt som kostnadsförts under året uppgår till 2 870 (2506) TKR.  
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11.  Kundfordringar 

Koncernen 2020-09-30 2019-09-30 

Kundfordringar 5 507 3 594 

Minus: reservering för osäkra fordringar – – 

Kundfordringar - netto 5 507 3 594 

 

Kundfordringar fördelade per valuta     

Koncernen 2020-09-30 2019-09-30 

CAD 5 432 3 594 

USD 76 – 

  5 507 3 594 

Förändring i reserv kundfordringar     

  2020-09-30 2019-09-30 

Ingående värde – – 

Reservering för osäkra fordringar – – 

Utgående värde – – 

 

Analys av kreditriskexponering i kundfordringar 2020-09-30 2019-09-30 

Kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna 5 507 3 594 

Totalt förfallna – – 

Varav nedskrivna – – 

Redovisat värde på kundfordringar 5 507 3 594 

 

12.  Eget kapital 
 
Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i rapporten Förändringar i eget kapital, vilken följer närmast efter 
balansräkningen. 
 
Aktiekapitalets sammansättning och övrigt tillskjutet kapital 
  

Antal aktier 
(tusental) 

Aktie-
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital  Summa 

Ingående balans per 01 oktober 2018 1 250 1 250 17 796 19 046 
Nyemission 309 309 53 599 53 908 
Nyemissionskostnader – – -1 792 -1 792 

Utgående balans per 30 september 2019 1 559 1 559 69 604 71 162 
Nyemission 145 145 26 103 26 248 
Nyemissionskostnader – – -2 739 -2 739 

Utgående balans per 30 september 2020 1 704 1 704 92 968 94 671 

 
Aktierna har ett kvotvärde på 1 kr per aktie. Varje aktie motsvaras av en röst. Alla per balansdagen registrerade aktier är fullt 
betalda. Övrigt tillskjutet kapital redovisas i moderbolaget som överkursfond. 
 
Reserver 

Reserver består i sin helhet av valutakursdifferenser från omräkning av utländska verksamheter och uppgår vid 
räkenskapsårets slut till -3 390 (6 840).  
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13.  Upplåning 
 

Koncernen 2020-09-30 2019-09-30 

      

Långfristig upplåning     

Banklån 3 333 9 885 

Summa långfristig upplåning 3 333 9 885 

      

Kortfristig upplåning     

Banklån 6 667 6 667 

Summa kortfristig upplåning 6 667 6 667 

      

Summa upplåning 10 000 16 552 

 

Hela koncernens upplåning är i SEK 

  

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens upplåning är följande: 

  2020-09-30 2019-09-30 

SEK 10 000 16 552 

     
      

Koncernen 2020-09-30 2019-09-30 

Upplåning vid årets början 16 552 20 750 
Upptagna lån under året, kassaflödespåverkande – 20 000 
Amortering av lån, kassaflödespåverkande -6 590 -24 083 
Förändring upplupen ränta   – 
Återföring av uppläggningsavgift 37 35 
Uppläggningsavgift, tillkommande, kassaflödespåverkande – -150 

Summa upplåning 10 000 16 552 

 

14.  Andelar i koncernföretag 
 
Moderföretaget 

    
  2020-09-

30 
2019-09-30 

Ingående anskaffningsvärde       82 070  82 070  
Investering       0  0 

Utgående redovisat 
anskaffningsvärde       82 070  82 070  

 
 
Moderföretaget innehar andelar i 
följande dotterbolag:           
Namn Org.nummer Säte Kapital-

andel 
Redovisat värde  

2020-09-
30 

2019-09-30 

CriticalClick Network Inc BC0906669 Vancouver, 
B.C 

100% 82 070  82 070  

 
Det helägda dotterbolaget Criticalclick Network Inc,beläget i Vancouver B.C, Kanada förvärvades i september 2018. 
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15.  Transaktioner med närstående 
 
För beskrivning av löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare – se not 8 Ersättningar till anställda. Vi 
har som närstående definierat företagsledningen, styrelsen i moderbolaget, M.O.B.A. Network AB (publ), samt 
dotterföretagen som ingår i koncernen. Aktier i dotterföretag samt transaktioner mellan företag som ingår i 
koncernen elimineras i koncernredovisning varför någon närmare redogörelse ej lämnas kring dessa belopp. I övrigt 
har det inte förekommit några transaktioner med närstående parter. 

16.  Resultat per aktie 
  2019-10-01 2018-10-01 

Koncernen 2020-09-30 2019-09-30 

Resultat från kvarvarande verksamhet 7 959 090 6 489 724 

Resultat från total verksamhet 7 959 090 6 489 724 

      

Totalt antal utestående aktier 1 oktober 1 558 582 1 250 000 

Emission av aktier under året 145 000 308 582 

Totalt antal utestående aktier 30 september 1 703 582 1 558 582 

      

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 1 671 492 1 325 974 

Effekt av optioner 32 295 na 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 1 703 787 1 325 974 

      

Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet (kronor)     
Vinst per aktie före utspädning 4,8 4,9 

Vinst per aktie efter utspädning 4,7 4,9 

 
 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare 
divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden exklusive eventuella återköpta aktier 
som innehas som egna aktier av moderbolaget. För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det 
vägda genomsnittliga antalet utestående aktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella stamaktier. 
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17.  Händelser efter balansdagen 
Covid-19 har medfört mer eller mindre allvarliga störningar i olika företags funktionsförmåga dels beroende på vilken 
verksamhet man har, men också möjligheten till att erhålla statliga stöd. Hur länge dessa störningar kommer att 
bestå är i dagsläget okänt och omöjligt att förutspå, då det är oklart hur långvarig denna pandemi blir samt hur den 
kommer att utvecklas framöver. M.O.B.A Network har inte påverkats i någon större utsträckning till följd av Convid-
19. Vid tiden för slutförande av denna årsredovisning har andra våg av pandemin slagits hårt i Europa, om pandemin 
skulle bli långvarig kan en nedskrivning av tillgångar bli nödvändigt. 
 
I oktober 2020 laserades PRIME - en prenumerationstjänst för rörligt innehåll med syfte att öka attraktionskraften i 
bolagets communities och över tid generera nya intäktsströmmar. 
 
I december 2020 slutfördes förvärvet av M.O.B.A. Network förvärvar det välkända gaming 
community MMORPG.com. MMORPG.com grundades redan 2002 och är ett av de äldsta gaming communities i 
världen. 
Under 2020 beräknades MMORPG.com generera en omsättning om cirka USD 500 000 med en EBIT-marginal om 
cirka 50%. Köpeskillingen uppgick till USD 1,25 miljoner kontant och betalades i samband med slutförandet av 
förvärvet den 1 december 2020. 

18.  Effekter av övergång till IFRS - koncern 
 
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. 
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18.  Effekter av övergång till IFRS – koncern, forts. 

Effekter på balansräkningen vid övergångsdatum 2018-10-01 (2018-09-30) 

 

   

Enligt 
tidigare 

tillämpning 
2018-09-30 justering 2018-10-01 

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter för utvecklingskostnader   – – – 

Varumärke   – 38 176 38 176 

Goodwill   81 292 -31 176 50 116 

Teknisk plattform   – 4 140 4 140 

Summa anläggningstillgångar   81 292 11 139 92 431 

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 11 139 100 202 

  

 
 
  

 
Enligt 

tidigare 
tillämpning 
2018-09-30 justering 2018-10-01 

EGET KAPITAL         

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare         

Aktiekapital   1 250 – 1 250 

Övrigt tillskjutet kapital   17 796 – 17 796 

Reserver (omräkningsdifferenser)   -1 -775 -776 

Balanserat resultat   – – – 

Årets resultat   -539 489 -50 

Summa eget kapital   18 506 -286 18 220 

SKULDER         

Upplåning från kreditinstitut   – – – 

Uppskjutna skatteskulder   – 11 425 11 425 

Summa långfristiga skulder   – 11 425 11 425 

Kortfristiga skulder         

Upplåning från 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 11 139 100 202 
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18.  Effekter av övergång till IFRS – koncern, forts. 

Specifikation av IFRS-justeringar       justering 

Varumärke       38 176 

Återläggning goodwill/avskrivningar       -31 176 

PPA teknisk plattform       4 175 

Avskrivningar teknisk plattform       -35 

Uppskjuten skatt teknisk plattform       -1 118 

Uppskjuten skatt varumärke       -10 307 

Uppskjuten skatt aktiv.utv.arbete       – 

          

Effekter på eget kapital        2018-09-30 

Eget kapital enligt tidigare tillämpning       18 506 

Avskrivningar goodwill       775 

Transaktionskostnader       -261 

Avskrivning teknisk plattform       -35 

Omräkningsdifferenser       – 

Uppskjuten skatt       -766 

Justerat eget kapital enligt IFRS                  18 220 
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18.  Effekter av övergång till IFRS – koncern, forts. 

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

      

Enligt 
tidigare 

tillämpning 
2018-10-01 justering 2018-10-01 

      2019-09-30   2019-09-30 

Rörelsens intäkter           

Nettoomsättning     22 512 – 22 512 

Aktiverat arbete för egen räkning     2 320 186 2 506 

Övriga rörelseintäkter     1 053 – 1 053 

Summa     25 885 186 26 071 

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader     -12 756 -1 -12 757 

Personalkostnader     -1 033 – -1 033 

Av och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar     -16 710 15 721 -989 

Övriga rörelsekostnader     -581 – -581 

Summa rörelsens kostnader     -31 080 15 720 -15 360 

Rörelseresultat     -5 195 15 906 10 711 

Finansiella intäkter     66 – 66 

Finansiella kostnader     -945 – -945 

Finansiella poster - netto     -879 – -879 

Resultat före skatt     -6 074 15 906 9 832 

Inkomstskatt     -2 942 -400 -3 342 

Periodens resultat     -9 016 15 506 6 490 

            

Resultat hänförligt till:           

    M.O.B.A Networks aktieägare     -9 016 15 506 6 490 
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18.  Effekter av övergång till IFRS – koncern, forts. 

 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER 
TOTALRESULTAT           

            

      2018-10-01 justering 2018-10-01 

  Not   2019-09-30   2019-09-30 

            

Periodens resultat     -9 016 15 506 6 490 

Övrigt totalresultat           

Poster som kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen           

    Omräkningsdifferenser     6 766 850 7 616 

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt     6 766 850 6 766 

            

Summa totalresultat för perioden     -2 250 16 355 -2 250 

            

Summa total resultat hänförligt till:           

    M.O.B.A Networks aktieägare     -2 250 16 355 -2 250 
 
 

Specifikation av IFRS-justeringar   

Återläggning avskrivning goodwill 16 593 
Avskrivning teknisk plattform 5 år -872 
Utgifter för utvecklingskostnader 186 
Uppskjuten skatt -400 
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18.  Effekter av övergång till IFRS – koncern, forts. 

Effekter på balansräkningen 2019-09-30 

   

Enligt 
tidigare 

tillämpning 
2019-09-30 justering 2019-09-30 

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter för utvecklingskostnader   2 483 – 2 483 

Varumärke   – 41 574 41 574 

Goodwill   70 824 -16 246 54 578 

Teknisk plattform   – 3 599 3 599 

Summa anläggningstillgångar   73 307 28 927 102 234 

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 28 927 116 632 

  
   

 
 

Enligt 
tidigare 

tillämpning 
2019-09-30 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)   6 765 77 6 843 

Balanserat resultat   -539 486 -53 

Årets resultat   -9 016 15 506 6 490 

Summa eget kapital   68 373 16 069 84 442 

SKULDER         

Upplåning från kreditinstitut   9 885 – 9 885 

Uppskjutna skatteskulder   – 12 858 12 858 

Summa långfristiga skulder   9 885 12 858 22 744 

Kortfristiga skulder         

Upplåning från kreditinstitut   6 667 – 6 667 

Leverantörsskulder    348 – 348 

Aktuella skatteskulder   1 850 – 1 850 

Övriga kortfristiga skulder   47 289 336 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   534 -289 245 

Summa kortfristiga skulder   9 446 0 9 446 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   87 704 28 927 116 632 
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18.  Effekter av övergång till IFRS – koncern, forts. 

Specifikation av IFRS-justeringar   
IFRS-

justering 

Återläggning goodwill/avskrivningar   -16 246 

PPA teknisk plattform   4 506 

Avskrivningar teknisk plattform   -907 

Uppskjuten skatt teknisk plattform   -972 

Varumärke   41 574 

Uppskjuten skatt varumärke   -11 225 

Uppskjuten skatt aktiv.utv.arbete   -661 

      

Effekter på eget kapital    2019-09-30 

Eget kapital enligt tidigare tillämpning   68 373 

Transaktionskostnader   -261 

Avskrivningar goodwill   17 368 

Avskrivning teknisk plattform   -907 

Omräkningsdifferenser   77 

Uppskjuten skatt   -209 

Justerat eget kapital enligt IFRS   84 442 
 
 

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 årsredovisning 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. 

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. 
Goodwill 
I och med övergången till IFRS ska goodwill inte längre skrivas av utan istället minst årligen prövas för nedskrivningsbehov. Således 
har goodwillavskrivningar återlagts. Goodwillvärdet i förvärvskalkylen uppgår, efter justering för varumärke och teknisk plattform 
som beskrivs nedan samt återläggning av avskrivningsbeloppen, till 50 598 tkr (7 363 TCAD). Goodwill från förvärvet av 
dotterbolaget CriticalClick är beräknat i kanadensiska dollar (CAD) och räknas om till SEK till balansdagskurs vid varje 
rapporttillfälle. Nedskrivningsprövning har skett 2019–12-31med en förnyad bedömning vid rapportperiodens utgång (2020-09-
30) och det är ledningens bedömning att återläggning av goodwillavskrivningar inte medför något nedskrivningsbehov. 

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. 42 755 tkr (motsvarande 6 222 TCAD) av tidigare redovisad goodwill har allokerats om till 
andra identifierade tillgångar; 4 215 tkr bedöms tillhöra kategorin ”teknisk plattform” för vilka avskrivningar görs på 5 år. 38 540 
tkr bedöms tillhöra kategorin ”varumärke. Varumärkena bedöms inte ha någon definierbar avskrivningstid, utan är föremål för 
nedskrivningstest när det finns indikation på värdet har minskat, eller minst en gång årligen. Nedskrivningsprövning har skett per 
2019-12-31 med en förnyad bedömning vid rapportperiodens utgång (2020-09-30) och det är ledningens bedömning att det inte 
föreligger något nedskrivningsbehov. Teknisk plattform och varumärken från förvärvet av dotterbolaget CriticalClick är beräknat i 
kanadensiska dollar (CAD) och räknas om till SEK till balansdagskurs vid varje rapporttillfälle. 
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18.  Effekter av övergång till IFRS – koncern, forts. 
Förklaringar till ovan gjorda justeringar, forts. 

Uppskjuten skatt 
På den del av övervärde som har hänförts till varumärke, teknisk plattform och aktiverade utvecklingskostnader har en uppskjuten 
skatt beräknats enligt svensk skattesats, och som är hänförlig till beräknat övervärde. 

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 t 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. 
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19. Förslag till resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel:     

     

Överkursfond   92 967 576 

Balanserade vinstmedel   -2 752 555 

Årets resultat   -4 782 657 

    85 432 364 

      

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så 
att     

      

i ny räkning överförs   85 432 364 
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Underskrifter 
 
 
Koncernens resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2021-02-25 för fastställelse. 
 
 
 

Stockholm den 1 februari 2021 

 
 
 
Karl Fredrik Henning Burvall    
Styrelseordförande  
 

 
 
Björn Mannerqvist 
VD 

 
 
Anna Maria Andersson Grimaldi 
Styrelseledamot    
 
 
 
 
Claes Jonas Bertilsson     
Styrelseledamot 
 
 
 
Lars-Henrik Göran Henriksson 
Styrelseledamot 
 
 
Manfred Peter Gottschlich 
Styrelseledamot 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 februari 2021 
Grant Thornton Sweden AB 
 

Carl Fredrik Niring 
Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i M.O.B.A Network AB (publ) 
Org.nr. 559144-3964 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för M.O.B.A Network AB (publ) för 
räkenskapsåret 2019-10-01 -- 2020-09-30. 

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 30 september 2020 
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 30 
september 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom 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 för 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. 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
räkenskapsåret 2018-10-01 -- 2019-09-30 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 6 februari 2020 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

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 IFRS såsom de antagits av EU. 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 misstag. 

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 till 
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 misstag, 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 misstag 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 misstag, 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 misstag, 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 och  

BJ-MBtUgd-BkG-zrtLeu


E-ID signatur log

Härmed signerar du avtal: RB MOBA Network .pdf med transaktionsID: BJ-MBtUgd

Genom att skriva under med din e-legitimation godkänner du villkoren i avtalet och förbinder dig därmed till avtalets villkor.

Signaturen registreras av e-signeringstjänsten Verified och en bekräftelse med det signerade avtalet skickas till parterna:


		Tidspunk og dato 		IP adresse		Navn 		Fødselsnummer		Firma		Signatur 

		2021-02-02 09:00:07 CET		83.209.89.14		Carl Fredrik Niring		1969-04-14		bankid		PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPnplbndiREcrd0M2MldJbXRJTUxROGRuaytpMWc5blBHck1oakdpMXlxM289PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT50VWdESUxWeXNrdXBUQmVjN1hIbGgyY28vaHErck95dXova1EyZGY2ZUZ3PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5MTFhUb1dleFNJMEdzWCsyVGRjU2JidjJuOTZxVzM2dG4rWDhNRE5hUWM5WklOZmJZWWRCMkc1U1hnZlk2QnpDbEkzVkJzaUd6cDNneUJaRmRGdXlQdk0zN0hKS25KN2ZUK1UrUys4Y3Y5WUwzbE1CdW15cHdyWkZ3L3lxUmxGN3c1VHBIYkRMU1V5VHdHN2hCcHd6emFtYWFYeTV5RWp6Z0YxMllxL1RKWkF4UmtsRnlIUExUVUlNSmpCRVpvRWpoVy93SHFNQ3VEVGxJdkY1WTU0eVFKNzFadm5ZOGE4L2ovNTR4dmpKQ3d2emQwMUFlRWJ4b3VJZEE1OHAvazVxeHJ3K0tNeXB3b3QwQkhUKy9CSFliQ2hrNENEdXhzRkFYYXVLVE4ybEx3QTk0RmtmaTNiTnNqVW53Y0NsaE1tSkkxbFFWcFo2YU1oNURneVBodVEyUFE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGaERDQ0EyeWdBd0lCQWdJSWZpdUhXMFNPTm1vd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1lNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUzR3TEFZRFZRUUtEQ1ZFWVc1emEyVWdRbUZ1YXlCQlV5QkVZVzV0WVhKcklGTjJaWEpwWjJVZ1JtbHNhV0ZzTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNREU1T0RFeE1TOHdMUVlEVlFRRERDWkVZVzV6YTJVZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweU1EQTJNamt5TWpBd01EQmFGdzB5TWpBMk16QXlNVFU1TlRsYU1JSFhNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFdU1Dd0dBMVVFQ2d3bFJHRnVjMnRsSUVKaGJtc2dRVk1nUkdGdWJXRnlheUJUZG1WeWFXZGxJRVpwYkdsaGJERVBNQTBHQTFVRUJBd0dUbWx5YVc1bk1SVXdFd1lEVlFRcURBeERZWEpzSUVaeVpXUnlhV3N4RlRBVEJnTlZCQVVURERFNU5qa3dOREUwTURRMU16RTdNRGtHQTFVRUtRd3lLREl3TURZek1DQXlNQzQxTnlrZ1EyRnliQ0JHY21Wa2NtbHJJRTVwY21sdVp5QXRJRTF2WW1sc2RDQkNZVzVyU1VReEhEQWFCZ05WQkFNTUUwTmhjbXdnUm5KbFpISnBheUJPYVhKcGJtY3dnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFEaEZaaDZsRmNjVWtvbzV2TjdLWGlhY1ZNYWJBc0V4TU9nMVpkS2FRSHVrMHowSmtCemhidlFnN1d0QjhoTTgyczVvRTBjTGdIMDdBRUdzY1IybHlKWGlBdEVydHZtU0U2Z3UraGZBTDdSR3FobVF6SkE5bXA2dEhxeU1uODZ5Zkw5a3FFYWZPKzZJUWVQZjh4SUE4NmZ4ZDlNNk9yR1VaRi9hMVJpb29IQ2xxd1ZEOVlxOVFGcEg0dEZpR292V2NXNFlXU1QrWklDSC9ndnBvVzY5SGwrb2hhWE5UWVZNRk5ndGh5MCtjdWc2cEIxTUtCZWFldytPOWhpWlJoTGdtRzNtMVE5a2dRTlcza0pBWVpEUUxQeWRFTDVHVmV5RThEaTlUaXZyOFE2UEN2ejBaZ00wWHV4QTlZZDhwd0QvSEJLOVh5ZG9tdFM4a04zZ3htWVdmWWhBZ01CQUFHamdhVXdnYUl3T3dZSUt3WUJCUVVIQVFFRUx6QXRNQ3NHQ0NzR0FRVUZCekFCaGg5b2RIUndPaTh2YjJOemNDNXlaWFp2WTJGMGFXOXVjM1JoZEhWekxuTmxNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUdRREFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JRWGpyRGJ1bFpiYlRDbWhNNk1jaThkaU5MdnFEQWRCZ05WSFE0RUZnUVVNQ0tkbVVYTytlVWk2U3VVVnd1eDVjb05xNmt3RFFZSktvWklodmNOQVFFTEJRQURnZ0lCQUZteG5mVlMxendYcHRKY2VkbC9DMGx4UVVmUUZKbytxdVlwWTBBQ2VMam5McTRjVkFXQkZIS015TFo4aVdwZ0phbTEvSTdSS3J4RWU4YktiVUZqRkdNWkVYbVptQUdHaW5yanVnS1NITEFaZVV5dU1TVTFuU3hTOHdPRFZxNVVZK0pQZFdYak93UXBhdHNLTW9NNUJVWHRkQlJOZko3ZUMvczJXZEhXYlJ4dzNieERxa3licU56d0MyUHZPdEFacllhVU1xWjZVNUNXYis2MEhiRVRBVldZWmpGa085U245a0l6Mjg4Qm00Nk02NGduYVczbGhkT2NaUFJpM3BqdDhGc3hVUmc1K0FwZDYyWVgyK2pIVlJWU2g0Q0hFZlZCTWExYVFMTDlJWWxNL2h0aCs1L21ERUtxRkhwd3ptZ2piOE45aWdWdkIwaXFFdjBmTGRHWGkwYlRuK242dGhPUHBVMHBUNTZIb210RVFVaWtqOFRjNi9QcEFydEhsd21RRElURjdmTlUwZFRMZUJ6RGxVZFBRdWZqeXdxckdKVW44UU1CWlB5RU1US2wwV3g5OER0NEs1R0JBeWdHZzZDTXY4RS9tNEkvVmp6TEtPTWNkY3Q2Yyt5RVdVL3dIcnN6UGRCRTg4TmRSUUVaa1g5ZTJzUDZWUGZONVIzOXVock5YMHY2Sjh2Nm9lRVFaM00wQ1BpanFKTWh3andKM2RQeXpUeTFJQXVxWkpqM2EvMzcwVGlFc25NY0hPdkNCUE9GblQvendZM205UVB0US9CZzRpUjRUZlo2WTV6UitwQWFRbmwxTlFpV2FXS3doeWdEQUtmb29OY3JqWTJkREJwcnk2NXJHZVQ5SWI5SHl5MmpRd1dUaFY4WDByakVSZjlzeUc4NG01d1FXNHZ4PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGOXpDQ0E5K2dBd0lCQWdJSUZYQmtXeXFEdDBVd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3ZVRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhMakFzQmdOVkJBb01KVVJoYm5OclpTQkNZVzVySUVGVElFUmhibTFoY21zZ1UzWmxjbWxuWlNCR2FXeHBZV3d4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVeE5qUXdNVGs0TVRFeEpUQWpCZ05WQkFNTUhFUmhibk5yWlNCQ1lXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdIaGNOTVRJd05qQTBNRGN5TXpJMldoY05NelF4TWpBeE1EY3lNekkyV2pDQmd6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4TGpBc0JnTlZCQW9NSlVSaGJuTnJaU0JDWVc1cklFRlRJRVJoYm0xaGNtc2dVM1psY21sblpTQkdhV3hwWVd3eEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXhOalF3TVRrNE1URXhMekF0QmdOVkJBTU1Ka1JoYm5OclpTQkNZVzVySUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUFwWTdoMW0vdVJ4VG42bVVSZ1VYKzhCYnRmc0wvc0p5bW9DK1F2V1ppWldxTlpweXc4dnp1MHhrTHc1N01VeDN6ak1SMW1ObitZZ0tYOXRaWDQ4eU1xRmpoaEVIelN1WkRwcitVR2toQXFqY0ZGcTBKRSsyNmJlc1U4UzlLa1FqbjJvaUY4OXdlNHE0TytESGVLajUrU2lOSmlsTUw1QldoODRsVUl5MDJXcFY0MHg1VjJlZG9wVEZDd1NqNnhXYVpLRkFCWGVndzFtK3NTRU5jYWw5YnY5R2c1NjByd216VXdDMmtEMGxTbE5NZWgzKzRBL1Q3eU4zZFM3NXIvbURUd1BNT242NXVTZUJvSHk4MnZXK3A0ZjZVUGdjVTBiRjVWd1BEdTNaMTIwRzlVd2d4WW8yL04yNmVHMDBYV0FpNlRHcG5LUjhxTDBOaFhFRVBvUFBIczF5SitYWGM5bUJpRkVnZ2VzUkp2akxLSHJIVW1PUWZHSHRqNGc1OTY0aUdkbXN4NGlxTUJuNDVBMlBaaDJGZUVRQmwxZU40cUVjRVFkQUF4R3NjVUZ3ckRFdjdGYWtQa09RcDJvYjdtYXU3OE14M0JWbzZVTVprb3JEdTRWNFdjWlhxbHZlRkp1Wk5NeVVwQVBxM0tubmZrcGt1eExhTi9JcWZ6TTR5TjBCeTh5Y3hJLzFBVmZGYlFGWHdZdGZ4N09abzRKa0F6MWw0Si9NVkU5Zmx1dnlUTDI4WU92ZFlxejB2V3R1OE85c2lkMnFHUVBYNWZteFhZUnRZdlVEZUxwVnBoMkEvTkNPb2ZwV05KaEZla2w0WC9qSmorMWZyb1EzazJjQUlRSG1pa09EM0FzRzB5SkJ0ZEQ0UVhxbUhxQlFTYlpCMlllNms0alZoRk9CTko1MENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGQmVPc051NlZsdHRNS2FFem94eUx4MkkwdStvTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWVzWlVYdXJxL3dkRGp3YnAyb3hpcHdBcnBsNHdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJpdWlKak5ZR01rV1NicWZDdHV2ckMvRFdpNEdIc0JGSTdvaGpPYnJhb0dBSEIvbnhDbHByQ3ZieWdnUUlzZXlCQTIxV1dOcm9RUXFUV2ZubDdYV0l0em52TnRtVzJ0N3BrZnVFY01hYjlkdHVoQ1R2ckdzMmdJanEzeTFwRU54VFduNnNjSUlEU3kvWi9qQUExZitDblhVVzg3djJqaTAyTXFhMVV0T3g4U2d1Z0NpaFZtTzdKaHNVV2tMakI2VjZ3TURjMUtLbXAzVzM5T3pJRWtMVkYvRlVwSjNYQUJnZXo4bGo1RTMrTWkwK28vbGxQWlB3M3RRaTZPdkdnbGgweW40a1ZxZVRvNFZQMDQ4a3F5RitqMVk2dUVxMXNodGprcXlkRGsyWGZ5SWJvY2hoa2d0OEU2cDRyc0NCd2k3c25iYW1ZVG4zK21Vamt6aFZDVTl4R0xOMmZ4MnRUTUJmVXhBNzN2aTNUOHl6cS9yeHA5UGJHa0plMWNnckxBQ3luQzVUSUpyaDZGVEN4REk4cVk4YmtBYVo3YWo5OEZEZVJTQ3ZTREVxaXhjdSticjhGZkZkVCs2SlRkRGVPWThQN3ZIdlRIYjg5YmxCK2dKN2lFVFhFam9pK3N2Yi8wY3JjdG0zSC9nL29CdkNPR2VUQmcyNDVLaWhxdGNlTFMxQnRqNzZsQWpNa1ZPOFg0RkJGUVFqU21WM1ZraHYwbEZKSEtDaDNiNjRxUFI1bVB2UURDU1VLUzlEY3EwSGpXYVNzVVRLRVdycFRvdVNCcURoSk1oaGJqOThEbVJReUx3TGI1R2RKaWVVZDFaWDJDb3VTU3dBWXZVZDdFQkZaN1JkSThPeGU0UkxqaVN2dFl1bjFudk9ab1pNSVZpNHlJVkVNS3Q3bXRndnhSUT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGMWpDQ0E3NmdBd0lCQWdJSWViMFZmYmRXQlBNd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakExTWpVd05qVTRNakphRncwek5ERXlNekV3TmpVNE1qSmFNSGt4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TNHdMQVlEVlFRS0RDVkVZVzV6YTJVZ1FtRnVheUJCVXlCRVlXNXRZWEpySUZOMlpYSnBaMlVnUm1sc2FXRnNNUk13RVFZRFZRUUZFd28xTVRZME1ERTVPREV4TVNVd0l3WURWUVFEREJ4RVlXNXphMlVnUW1GdWF5QkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBbWJEZlBRRjdtWGZXNUZ6TUx1dngyN0ozS2hucHZab1pKWm9BcCtUbVFPZmZlUDlwL0N5VW1aak45NmZZdkZscTZibUdCc09GaVZDM1JaQnFXVTdmWG9PU25KbldZYjR1eGFINHNIWnAwU0dJSUJpZmZnL05lNmw2Z0xXTFlaODQ2VVZINGs2dzdTYnRKT3ZSLzVOUERHTnV5UWJ5cXBmVkNOR2xQRUNvdXBOZ0RXenc4am05YmpIRnMvQXlVSG1FSm1PODhWY2lxcGc0aHdSYXA4RjFIZVJxK0JpYlMwMlVoeUJZUjQ2aXh1cVB4TGFZRUMyNSthM3hWVE1hUGhCcWFHYld5YlBxWFcxeDhrdTkzb1hUU2hJSFV1U3drbjBjV1JQZ2JSYTZqRUF3QTlCdEtXd2xPaVd1RHF2THV0SnE3TXpWS1Uwa3NGY1pmRDlURkMzRTR6QzhzRk92M01IeVF6cElyVU1EeE9lYXI3SU1DZWpKT3FwdE5IYU9XTDZlYkdTTklRU3hDbXJtc2NQMjMxMnRuSktILzlXS2VXSFdwUVovNW83REhjMU4yRTYveWNzamhMWXNtTDlVQ3FmV0VEdGRXb0R2ZkVIRTNuU3lOS0tQd2F6VzZZS1ZaZ2s0SncxVmR3WmJ4SU9YUjg2em5qNVFOSldXVWJldnZiUnNhVEZBS2M4UlM2cHhuRFlyc0dKZWRhd2JiSG1VYXVxbDBqekYvKzBReHNTWUt3di84TE5sTk12VFQyRFhKK2V5UXpkTEtVQnhNSVcxMzRrb1ZpcUNzZ2NVVytWQXhPaGxBVlJUN2twaWl5K1FRdkRibnJCT0dEVVdSZExhU2IzVzRhZVZNdGxMRzBWM1Y5anNWMHFDdExNblJvSFptTVpFaERwejlkSEtmRmtDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkhyR1ZGN3E2djhIUTQ4RzZkcU1ZcWNBSzZaZU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFBMnp1NWh5UktoY1IvKzVlVUZGZERXWlpMczhCTGk1YTY3L2g3Q0hHZWtlVllLYnYwQ0VJbmFDVFVoTEN2a1ZRcjVKSjBQTGh2Mzl4YnFpOEl2ZmJ3ZnZCWjlTOC92RzZUNmVPS1V5SHlyVUVOOFNxWDF4OW1GSDY2VnNFK3NQU0lBUHpnYXBlSWM0dE5aZHc0TWlLT2Z6K2lYOGpnVlZkbWxDQ3ZESGNvTUlKYkdYbnZzZldQWDJCVkZOWjBIeGxlWE5TbjRyUDZYS2lINWFXOUlrZXBES1Npc09WQlBwTDA4MW1yNEt6WXZqb0lJR2xHMm5ERjNBbU5XSnB3Q1daaWs1ODNvNGZuejVHUFVCc01td0hVSStXNXdMTDNMalNIY29SdlJ0SXZKbkZ0YWM0ZkVvNWFWSzBxNmM5TUorT1UveTdIdkVpeGhlRzVycEJzUnRHdHgrNFhCOExLay9wSklUOFllR0kvcVpDQkRzdjMzVzRHOERnTEtSVXhHVmtjeXgvLzkvQVNZS21wdXFhY2ZvMjFqUzhhZDN1cXVzZ3VyM2tTdDlYYjNpOXJkb211TU4vQndRYUhQVmc2SFc2cFBaNDJBK2VPTDFHTnpaaGhzdHdXSC80aHhrQTR6eEVaUyt0dE41dUFFVk50OGlma2xiWWo2ZVBTcmVlWldpNDJKTjk2YnRQMWdrd1NrUytybnFGbjM1enFnSEF6RnJMU09tWlhqb2VFNnpGN1M2ZHdUTnUzVWJNaDkzZUNtQVloNmw3bGE5MVpFREkxZjdGY054Ylh6RGdtM2F0dUdDSUFqVVZpSnIydWR5a0VwWGppcjRHcGVHMmh2TWt4Q3ZQYnMrY3pKNG45R3NSSDNYRjcyZDh4OTBndjZrZWJSSURrKzJuRGozYktrY0E9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TTU9rY20xbFpDQnphV2R1WlhKaGNpQmtkU0JrYjJ0MWJXVnVkR1YwT2lBblVrSWdUVTlDUVNCT1pYUjNiM0pySUM1d1pHWW5MaUJIWlc1dmJTQmhkSFFnYzJ0eWFYWmhJSFZ1WkdWeUlHMWxaQ0JrYVc0Z1pTMXNaV2RwZEdsdFlYUnBiMjRnWjI5a2E4T2tibTVsY2lCdlkyZ2dac08yY21KcGJtUmxjaUJrZFNCa2FXY2dkR2xzYkNCMmFXeHNhMjl5Wlc0Z2FTQmtiMnQxYldWdWRHVjBMaUJUYVdkdVlYUjFjbVZ1SUhKbFoybHpkSEpsY21GeklHRjJJR1V0YzJsbmJtVnlhVzVuYzNScXc2UnVjM1JsYmlCV1pYSnBabWxsWkNCdlkyZ2daVzRnWW1WcmNzT2tablJsYkhObElITnJhV05yWVhNZ2RHbHNiQ0JrYVc0Z1pTMXdiM04wTGc9PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPnhwSVdVZ0dSbHd3UDZYMVZOOWFIUXNJajEyUUw0czdyRERLb2kxekpSRjA9PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDWEN0SGNtRnVkQ0JVYUc5eWJuUnZiaUJUZDJWa1pXNGdRVUlzYm1GdFpUMUhjbUZ1ZENCVWFHOXliblJ2YmlCVGQyVmtaVzRnUVVJc2MyVnlhV0ZzVG5WdFltVnlQVFUxTmpnNE16RXlNek1zYnoxVGRtVnVjMnRoSUVoaGJtUmxiSE5pWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BMR005VTBVPTwvbmFtZT48bm9uY2U+RU9jQ1kyZVVQbUZyS3l2NlRaSm1ZQ3RHODNRPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlIzSmhiblFnVkdodmNtNTBiMjRnVTNkbFpHVnVJRUZDPC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU1TNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFF1TXc9PTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPkFhWGlOWStxMUptclEyc0sxQmYwQ2xQSHJLaz08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=




41e0bb42-c4d9-4c44-a4e2-8ba503fa744e-signatures.html



 

2 (2) 

 

 

koncernens 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 och en koncern 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 i 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 eventuella 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 M.O.B.A Network AB (publ) för 
räkenskapsåret 2019-10-01 -- 2020-09-30 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 bolagets 
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. 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, eller 

•  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 
aktiebolagslagen. 

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 aktiebolagslagen. 

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 aktiebolagslagen. 

 

 

Stockholm den 2 februari 2021 

 

Grant Thornton Sweden AB 

 

 

 

Carl Niring 
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