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Styrelsen och verkställande direktören för M.O.B.A. Network AB (publ) avger följande årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018-10-01 - 2019-09-30.

Året i korthet
M.O.B.A. Network AB bildades med syfte att förvärva, utveckla och utföra försäljning av tjänster och
produkter inom sektorn för elektroniska spel.

Vision, affärsidé och mål
Vision:
Bolagets vision är att vara världens mest högkvalitativa och största gaming nätverk
Affärsidé:
Bolagets affärsidé är att vara världens mest populära och högkvalitativa e-sport nätverket i världen
Mål:
Målet för verksamheten är att vidareutveckla vår organisation, skapa fortsatt hög tillväxt under hög
lönsamhet samt öka användarnyttan för våra kunder och användare.

VD har ordet
Det har funnits många höjdpunkter under 2019, verksamhetens grund är engagerade “gamers” från hela
världen som bidrar till våra communities med tid, kunskap och högintressant innehåll. Våra
community-plattformar har under året besökts av 100-tals miljoner spelare som vill ta de del av det
innehåll vi tillhandahåller. Teamet som arbetar i verksamheten erbjuder samma engagemang och stor
kompetens, det har varit roligt och väldigt lärorikt att arbeta tillsammans med dem och nu siktar vi framåt
genom att bygga nya community-plattformar och ta verksamheten till nästa nivå.

Finansiellt
Koncernens totala intäkter uppgår till 25,4 MSEK under räkenskapsåret med ett EBITDA-resultat om
11,5 MSEK, samt positivt kassaflöde från löpande verksamheten om 8,6 MSEK.

En framåtblick
Fokus framåt kommer vara att utveckla våra befintliga varumärken, utveckla nya intäktsben utöver
grundaffären annonser samt att positionera oss för de nya spel som kommer släppas under 2020 baserat
på League of Legends, vi har inlett utveckling av en ny communityplattform mot spelet Legends of
Runeterra och kommer även bygga plattformar för ytterligare spel. Vi kommer även att ha som
målsättning att slutföra ytterligare förvärv.

Björn Mannerqvist
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Bolaget skall förvalta, utveckla och utföra 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.

Finansiella siffror i moderbolaget och koncernen
MOBA koncernens totala intäkter för perioden 2018-10-01 - 2019-09-30 25,4 MSEK med ett resultat
(EBITDA) om ca 11,5 MSEK. Moderbolaget omsatte för perioden 2018-10-01 - 2019-09-30 ca. 1 MSEK
med ett resultat om minus ca. 2,7 MSEK. Balansomslutningen för koncernen var vid utgången av
perioden 88 MSEK med ett eget kapital om 68 MSEK. Moderbolagets tillgångar var 86 MSEK med ett
eget kapital om 68 MSEK.
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK)

Forskning och utveckling
Bolaget bedriver ingen forskning och utveckling av betydande grad.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare & arbetande styrelsemöter
Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att
erbjuda samtliga medarbetare en kompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till Bolaget
samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och
ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig
ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast
ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig
ersättning: den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och
utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska max kunna uppgå till 12 månadslöner. För att
avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år
jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Vår ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig
totalersättning, betydande andel rörlig lön, koppling till långsiktigt aktieägarvärde, transparens och
enkelhet. "Farfars- principen", varje enskild medarbetare äger rätten att förhandla lön med närmaste chef
med utgångspunkt från ovan. Styrelsen för M.O.B.A. Network ABs ska kunna avvika från dessa riktlinjer
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Organisation och styrelse
Vid utgången av verksamhetsåret 2019 hade koncernen cirka 19 personer, såväl medarbetare som
konsulter. Vid utgången av verksamhetsåret 2019 hade Bolaget fem styrelseledamöter.
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Styrelsens arbete
M.O.B.A.s styrelse bestod vid utgången av perioden av fem ledamöter. Styrelsen utses på årsstämman för
tiden intill nästa årsstämma. Det finns inga bestämmelser i bolagets bolagsordning om tillsättande och
entledigande av styrelseledamöter. M.O.B.A.s styrelse har en arbetsordning som reglerar
arbetsfördelning och rapportering. Utöver det konstituerande sammanträdet har styrelsen som mål att
hålla fyra till sex ordinarie styrelsemöten per år. På ordinarie möten ska resultatuppföljning, extern
rapportering, budget samt strategifrågor behandlas.

Ersättning till styrelsen
Styrelsen föreslår att ersättning om ett halvt prisbasbelopp (23 650) per styrelseledamot för
verksamhetsåret 2019/2020. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget.

Bolagsstyrning
Styrning av M.O.B.A. sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med
aktiebolagslagen samt företagets bolagsordning.

Ägarförhållanden
Namn
Trottholmen AB
New Equity Venture
AB Rugosa Invest
AB B21 Invest
Cloverhill AB
Övriga

Kapital
382 105
486 037
157 292
217 895
156 640
158 613

Antal röster
24,5
31,2
10,1
14
10,1
10,1
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Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster
(tkr)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Antal anställda

2018/19
22 512

2018
587

-6 074
87 704
78
1

-435
89 063
21
0

Moderbolaget
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster
(tkr)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Antal anställda

2018/19
556

2018
0

-2 708
85 624
80
1

-45
85 885
22
0

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
ansamlad förlust
överkursfond
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

-45 008
69 603 575
-2 707 547
66 851 020

66 851 020

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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2018-10-01
-2019-09-30

2018-01-09
-2018-09-30
(9 mån)

22 511 538
2 319 929
606 146
25 437 613

587 037
0
0
587 037

-6 844 354
-5 911 999
-1 032 787

0
-198 773
0

-16 709 807
-133 838
-30 632 785
-5 195 172

-775 079
0
-973 852
-386 815

Resultat efter finansiella poster

65 510
-944 674
-879 164
-6 074 336

0
-48 202
-48 202
-435 017

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-6 074 336
-2 941 550
-9 015 886

-435 017
-103 900
-538 917

Koncernens
Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

2

3
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Koncernens
Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Goodwill
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not

2019-09-30

2018-09-30

4
5

2 483 063
70 823 914
73 306 977
73 306 977

0
81 292 141
81 292 141
81 292 141

3 593 524
339 512
143 287
4 076 323

3 601 042
265 450
6 513
3 873 005

10 321 169
10 321 169
14 397 492
87 704 469

3 897 549
3 897 549
7 770 554
89 062 695

1 558 582
69 603 575
-2 789 410
68 372 747

1 250 000
17 796 000
-539 549
18 506 451

8 218 671
8 218 671

0
0

8 333 339
348 385
1 850 387
46 705
534 233
11 113 049
87 704 467

0
521 186
1 358 694
68 491 406
184 958
70 556 244
89 062 695
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Aktiekapital
Ingående eget kapital 2018-10-01
Nyemission
Överkursfond
Omräkningsdifferens
Årets resultat
Summa totalresultat
Utgående eget kapital 2019-09-30

1 250 000

Övrigt
tillskjutet
kapital
17 796 000

Balanserad
vinst inkl.
årets resultat

Summa
eget kapital

-539 549

18 506 451
308 582
51 807 575
6 766 026
-9 015 886
49 866 297
68 372 748

308 582
51 807 575

308 582

51 807 575

6 766 026
-9 015 886
-2 249 860

1 558 582

69 603 575

-2 789 409
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Koncernens
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Nybildning
Amortering av lån
Förändring kortfristiga placeringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Not

2018-10-01
-2019-09-30

2018-01-09
-2018-09-30
(9 mån)

-6 074 336
16 709 807
333 533
-2 585 996

-435 017
775 079
-590
-103 900

8 383 008

235 572

314 775
-186 913
-206 922
8 615 788
16 919 736

0
-576 863
0
21 241 982
20 900 691

-2 319 929
-29 875 346
-32 195 275

0
-36 049 142
-36 049 142

33 813 410
0
-24 115 949
20 000 000
29 697 461
14 421 922

18 996 000
50 000
0
0
19 046 000
3 897 549

3 897 549

0

335 037
18 654 508

0
3 897 549
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2018-10-01
-2019-09-30

2018-01-09
-2018-09-30
(9 mån)

556 408
428 206
984 614

0
0
0

-1 780 200
-1 032 787
-2 812 987
-1 828 373

-12 392
0
-12 392
-12 392

Resultat efter finansiella poster

65 510
-944 684
-879 174
-2 707 547

0
-32 617
-32 617
-45 009

Resultat före skatt

-2 707 547

-45 009

0
-2 707 547

0
-45 008

Moderbolagets
Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

6

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

2

3
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Not

2019-09-30

2018-09-30

7, 8

82 070 005
82 070 005
82 070 005

82 070 005
82 070 005
82 070 005

1 145 228
50 428
143 286
1 338 942

0
0
0
0

2 214 864
3 553 806

3 815 062
3 815 062

85 623 811

85 885 067

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

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

11 (18)

2019-09-30

2018-09-30

1 558 582
1 558 582

1 250 000
1 250 000

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

69 603 575
-45 008
-2 707 547
66 851 020
68 409 602

17 796 000
0
-45 008
17 750 992
19 000 992

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

8 218 671
8 218 671

0
0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

8 333 339
81 250
335 923
245 026
8 995 538

0
0
66 699 117
184 958
66 884 075

85 623 811

85 885 067

Moderbolagets
Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9, 10
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

Ingående eget kapital 2018-01-09
Nyemission
Överkursfond
Årets resultat
Utgående eget kapital 2019-09-30

Aktiekapital

Överkursfond

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

1 250 000

17 796 000

-45 008

19 000 992

-2 707 547

308 582
51 807 575
-2 707 547

-2 752 555

68 409 602

308 582
51 807 575

1 558 582

69 603 575
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Not

2018-10-01
-2019-09-30

2018-01-09
-2018-09-30
(9 mån)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-2 707 547
388 146

-45 008
0

-2 319 401

-45 008

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-556 416
-782 516
81 250
279 424
-3 297 659

0
0
0
21 032 617
20 987 609

-28 032 617
0
-28 032 617
-31 330 276

0
-36 218 547
-36 218 547
-15 230 938

33 813 410
20 000 000
-24 083 332
0
29 730 078

18 996 000
0
0
50 000
19 046 000

-1 600 198

3 815 062

3 815 062
2 214 864

0
3 815 062

Investeringsverksamheten
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av andelar i koncernföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Nybildning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.
Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i
balansräkningen har omräknas till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till
genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas direkt i eget kapital.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

5 år

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera
ekonomiska fördelar.
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Nyckeltalsdefinitioner
Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
2018-10-01
-2019-09-30

2018-01-09
-2018-09-30

708 426
236 248
944 674

32 617
15 585
48 202

2018-10-01
-2019-09-30

2018-01-09
-2018-09-30

708 436
236 248
944 684

32 617
0
32 617

2018-10-01
-2019-09-30

2018-01-09
-2018-09-30

2 941 550
2 941 550

103 900
103 900

2018-10-01
-2019-09-30

2018-01-09
-2018-09-30

0
0

0
0

2019-09-30

2018-09-30

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
2 483 063
2 483 063

0

Utgående redovisat värde

2 483 063

0

Övriga räntekostnader
Kursdifferenser

Moderbolaget

Övriga räntekostnader
Kursdifferenser

Not 3 Skatt på årets resultat
Koncernen

Aktuell skatt

Moderbolaget

Aktuell skatt

Not 4 Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen

0
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Not 5 Goodwill
Koncernen
2019-09-30
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade avskrivningar

2018-09-30

82 067 220
82 067 220

82 067 220
82 067 220

-775 079
-16 592 933
6 124 706
-11 243 306

-775 079

70 823 914

81 292 141

2019-09-30

2018-09-30

1

0

2018-10-01
-2019-09-30

2018-01-09
-2018-09-30

1

0

2019-09-30

2018-09-30

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

82 070 005
82 070 005

0
82 070 005
82 070 005

Utgående redovisat värde

82 070 005

82 070 005

Utgående redovisat värde

-775 079

Not 6 Medelantalet anställda
Koncernen
Medelantalet anställda

Moderbolaget

Medelantalet anställda

Not 7 Andelar i koncernföretag
Koncernen
Moderbolaget
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Not 8 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
Criticalclick Network Inc.

Criticalclick Network Inc.

Kapitalandel
100

Org.nr
BC0906669

Rösträttsandel
100

Antal
andelar
1 720

Bokfört
värde
82 070 005
82 070 005

Säte
Vancouver, B.C

Not 9 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget
2019-09-30

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
ansamlad förlust
överkursfond
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

-45 008
69 603 575
-2 707 547
66 851 020

66 851 020
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Not 10 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget
Per den 30 september 2019 bestod aktiekapitalet av följande aktier:
1 558 582 med kvotvärde 1 kr.

Stockholm 2020-02-

Lars-Henrik Henriksson
Ordförande

Anna Maria Andersson Grimaldi

Claes Jonas Bertilsson

Fredrik Adam Petersson

Manfred Peter Gottschlich

Björn Mannerqvist
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-02Parsells Revisionsbyrå AB

Jan Hamberg
Auktoriserad revisor

1 (4)

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 2018-10-01 - 2019-09-30.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 2019-09-30 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
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. 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.
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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 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 för
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra
uttalanden.
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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
2018-10-01 - 2019-09-30 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
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 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.
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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.

Stockkholm den 2020-02Parsells Revisionsbyrå AB

_________________________________
Jan Hamberg
Auktoriserad revisor
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