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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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 två dotterföretag. Verksamheten bedrivs i Sverige. 
 

VD-ORD 
Vi har framgångsrikt fortsatt leverera på vår tillväxtstrategi och kan konstatera att vi ännu en gång presterar ett 
rekordår. Genom årets förvärv har vi tagit klivet in i nya affärsområden och nya vertikaler inom gaming segmen-
tet vilket medfört att vi stärkt vår position betydligt gentemot den starkt växande gamingmarknaden. Vi står på 
en solid bas där vi ser fortsatt lönsam tillväxt och många möjligheter till innovativ produktutveckling.  
 
Fokus på strategiska förvärv  
Vi har en offensiv försvarsplan som i oktober 2021 resulterade i förvärvet ResetEra, vilket är ett av världens största 
forum och community för gaming. Förvärvet har breddat vår portfölj och utökat vårt nätverk avsevärt till en ny 
engagerad publik. Vi ser en stor tillväxtpotential i och med detta förvärv där synergier med våra övriga varumär-
ken etablerar ett starkare erbjudande och ökade annonsintäkter.  
 
I juni 2021 förvärvade vi det amerikanska bolaget Magic Find som gav oss tillgång till YouTube-nätverket Union 
For Gamers. Förvärvet av Magic Find gav oss också möjligheten att utveckla direktförsäljningsbolaget Creator1, 
med attraktivt erbjudande för content creators inom gaming. Creator1 förenklar arbetet för våra anslutna con-
tent creators och ökar deras intäkter. Creator1 har redan slutfört flera affärer och vi har en stark tilltro till bolaget 
och de möjligheter vi har identifierat.  
 
580% tillväxt 2021  
Jag är glad och stolt över våra medarbetares prestationer under 2021 och de positiva resultat M.O.B.A. Network 
levererat. Vi växte med över 580% under det förlängda räkenskapsåret 2021 till 210 MSEK i intäkter och EBITDA 
ökade med 176% jämfört med förra årets siffror i årsredovisningen. Jag är särskilt stolt över att vi behållit M.O.B.A. 
Networks starka kultur samtidigt som vi genomfört och integrerat transformativa förvärv som stärkt vår affär 
liksom våra produkterbjudanden. Vår starka kultur bygger på kreativitet, eget ansvar och affärsmannaskap – 
vilket är viktiga byggstenar för ett framgångsrikt företagande.  
 
M.O.B.A. Networks strategiska initiativ och målinriktade affärsutveckling under 2021 har inneburit att vi tagit ett 
kliv upp i värdekedjan på den globala gamingmarknaden. Vi har lagt grunden för fortsatt värdeskapande ge-
nom rekryteringar fler projekt har satts igång under årets sista kvartal. Dessa projekt spänner över flera av våra 
affärsverksamheter och syftar bland annat till att skapa mer värden liksom tätare relationer mellan de olika tea-
men.  
 
En stark position framåt  
Vår starka position och det faktum att vi idag är ett väsentligt större bolag ger oss betydande fördelar när vi för-
handlar annonsaffärer. Vi har lyckats förbättra villkoren för annonsaffärerna för flera av våra varumärken vilket 
ger oss högre marginaler när vi går in i 2022.  
 
Nya spelkategorier  
I vår strategi för att bredda vårt växande nätverk har vi startat det nya året med lanseringen av två nya commu-
nity-varumärken, FarmFriends och ForzaFire. Med dessa två varumärken etablerar vi oss inom fler genrer av ga-
ming för att nå fler målgrupper. Det innebär också att vi breddar oss från vårt historiska fokus på stora PC-spel 
till spel på konsol och mobil. Som ett led i vår organiska tillväxtstrategi ska vi lansera ytterligare nya varumärken 
inom fler spelkategorier under 2022.  
 
För att kunna genomföra våra målmedvetna tillväxtsatsningar har vi inlett året med att rekrytera nyckelperso-
ner till våra team. Fokus för satsningarna är content creator-affären, YouTube-nätverket Union For Gamers och 
Creator1 där vi ser stor tillväxtpotential.  
 
Framtidsutsikter  
Det är ett starkare M.O.B.A. Network som går in i 2022. Vår strategi är fortsatt att skapa aktieägarvärde genom 
stabil tillväxt, både organiskt och via förvärv, med god lönsamhet. Vi viker inte från kravet att alla affärer vi gör 
ska baseras på gedigen analys och goda förutsättningar, både operationellt och finansiellt. Under 2022 är målet 
att bygga ett ännu starkare team, få ut fler synergier och utveckla bolaget till nya nivåer genom den plattform vi 
skapat under 2021. Vi har en solid grund för fortsatt lönsam tillväxt och jag ser mycket ljust på M.O.B.A. Networks 
möjligheter under 2022. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
 

• Bolaget förvärvade det välkända gaming communityt MMORPG.com. Köpeskillingen uppgick till 10,8 
MSEK och avser ett inkråmsförväv. Genom förvärvet utökar bolaget sin täckning med flera hundratals 
speltitlar inom genren MMORPG och får tillgång till upparbetad täckning i sociala medier såsom 
YouTube, Twitter och Twitch.  

• Bolaget lanserade Wildriftfire.com - communityvarumärke riktat mot mobilversionen av League of Le-
gends, Wild Rift, M.O.B.A’s första varumärke helt fokuserat på ett mobilspel 

• Bolaget förvärvade Magic Find Inc. - en ledande aktör inom streaming av gaming på YouTube och 
ägare av ett antal välkända gaming communities. Förvärvet är transformativt och i linje med Bolagets 
strategi att bredda intäktsbasen, förflytta sig in i vertikalen streaming samt att växa med communitys 
inom nya spel. Köpeskillingen uppgick till 96,4 MSEK. Magic Find Inc. har sedan bolaget blev en del av 
koncernen haft en omsättning om 164,3 MSEK och en EBIT om 12,3 MSEK.  

• Bolaget genomförde en riktad nyemission om cirka 110 miljoner kronor för att finansiera förvärvet av 
Magic Find Inc. 

• Bolaget erhöll 20 MSEK i lånefinansiering från ledande nordisk bank med syfte att främja M.O.B.A’s 
framtida expansion och tillväxt.  

• Bolaget ingick avtal med ABG Sundal Collier ASA (”ABGSC”) om att ABGSC ska agera likviditetsgarant 
för M.O.B.A’s aktie.  

• Bolaget lanserade Creator1 - ett företag som erbjuder våra Content Creators en förenklad process att 
genomföra marknadsföringskampanjer med annonsörer direkt i våra Creators YouTube-kanaler. 
M.O.B.A. breddar också sitt erbjudande genom att kunna erbjuda access till efterfrågade plattformar så 
som YouTube, Twitch, Facebook och Twitter. 

• Bolaget höll extra bolagsstämma där beslut fattas om aktieuppdelning (split) och byte av räkenskapsår 
till att reflektera kalenderår. Aktieuppdelningen innebar att varje befintlig aktie delades upp i tio (10) 
nya aktier. Spliten medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 2 238 582 aktier till 22 385 820 aktier. Av-
stämningsdag för spliten var fredag den 6 augusti 2021. 

• Bolaget förvärvade hemsidan ResetEra den 14 oktober 2021 - ett av världens största gamingforumen 
och communitynätverk. Köpeskillingen uppgick till 39,4 MSEK och avser ett inkråmsförvärv. Med förvär-
vet breddar M.O.B.A. Network sin portfölj och utökar sin räckvidd globalt med cirka 60 miljoner sidvis-
ningar per månad.  

• Bolaget har erhållit ett kreditlöfte i form av en checkräkningskredit om 15 MSEK från banken Nordea. 
Avtalet avser en utökad finansiering för att främja M.O.B.A. Networks fortsatta expansion- och tillväxt-
planer. Den nya krediten ökar M.O.B.A. Networks flexibilitet i samband med potentiella förvärv och yt-
terligare satsningar på befintlig verksamhet.  

Covid-19 har lamslagit världen under 2020 och 2021 och har inneburit stora förändringar i människors och före-
tags vardag. Pandemin har dock ej haft någon materiell påverkan på bolagets verksamhet eller denna rapport. 
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FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN 
 

Översikt koncernen 2020-10-01 2019-10-01 2018-10-01 2018-01-09 

Belopp i TSEK där inte annat anges 2021-12-31 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 

Resultat         

Nettoomsättning 209 684 30 825 22 512 587 

Justerat rörelseresultat (Justerat EBITDA) 36 146 15 130 11 700 388 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 32 288 14 543 11 700 388 

Resultat före skatt 29 026 12 659 9 832 353 

Periodens resultat 19 749 7 959 6 490 305 

Resultat per aktie (SEK) 0,9 4,8 4,9 0,2 

          

Finansiell ställning         

Balansomslutning 346 161 130 592 116 632 100 202 

Eget kapital 247 991 105 681 84 442 18 220 

Soliditet, % 72% 81% 72% 18% 

Genomsnittligt antal anställda 6 4 1 1 

          

Aktie         

Eget kapital per aktie, kr 11,1 62 54,2 14,2 

Antal aktier vid periodens slut 22 385 820 1 703 582 1 558 582 1 283 383 

     

Årets räkenskapsår avser ett förlängt räkenskapsår om 15 månader.  
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 
M.O.B.A. Networks framgång är beroende av tillförlitligheten, funktionaliteten, underhållet, driften och den fort-
satta utvecklingen av Bolagets integrerade teknikplattformar, där-ibland Bolagets hemsidor, mobilsystem, 
kundhantering, ekonomi och redovisning, marknadsföring, inköp, samt dess verksamhetsplattform. 
 
Kvaliteten och M.O.B.A. Networks användning av informationen genererad från IT-system samt Bolagets möjlig-
het 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 M.O.B.A. 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 
M.O.B.A. Network är likt andra företag beroende av sitt anseende på marknaden vilket är viktigt såväl i förhål-
lande till förvärv av nya kunder som behållande av existerande kunder. Skador på anseendet kan orsakas av kla-
gomål från kunder, negativ publicitet förknippad med M.O.B.A. Network som företag samt förluster av attraktiva 
varumärken. 
 
M.O.B.A. 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 Bola-
get 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 åta-
ganden inom ramen för samarbetet eller affärsförhållandet uppkommer risk att Bolagets verksamhet påverkas 
på ett negativt sätt. 
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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 M.O.B.A. 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 och färre besökare på våra Content Creators YouTube-kanaler, vilket i sin tur skulle minska 
annonsintäkterna till Bolaget. En sådan utveckling skulle därmed medföra en väsentlig negativ inverkan på 
M.O.B.A. Networks verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
Konkurrenter 
En del av M.O.B.A. 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 nega-
tiv inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
Skatt 
M.O.B.A. Network bedriver sina primära operationella verksamheter i dotterbolagen i Kanada och USA. Verksam-
heten bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de even-
tuella länderna samt berörda skattemyndigheters krav. Om det skulle visa sig att Bolagets tolkning av tillämp-
liga 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 ret-
roaktiv verkan, skulle det kunna förändra Bolagets nuvarande och tidigare skattesituation vilket riskerar att ha 
en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. 
 
Finansiell ställning och finansiell riskhantering 
Koncernens omsättning under perioden uppgick till 215 786 (34 937) MSEK. Omsättningsökningen härleds 
främst från förvärvet av det amerikanska dotterbolaget Magic Find Inc. samt förvärven av hemsidorna 
MMORPG.com och ResetEra.com som ägs av moderbolaget M.O.B.A. Network AB.  
 
Koncernens kostnader under perioden uppgick till 186 759 (22 029) MSEK. Kostnadsökningen kan främst härle-
das till ovan beskrivna förvärv.  
 
Koncernens rörelseresultat under perioden uppgick till 29 026 (12 908) MSEK, resultat före skatt uppgick till 
27 742 (12 659) MSEK och periodens resultat uppgick till 19 749 (7 959) MSEK.  
 
Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark. Under året har bolaget gjort 3 stycken förärv, 2 stycken inkråmsför-
värv (ResetEra.com samt MMORPG.com) samt 1 bolagsförvärv (Magic Find Inc.). Samtliga förvärv är reglerade i 
sin helhet. Förvärven har medfört att bolagets immateriella tillgångar har ökat väsentligt jämfört med motsva-
rande period förra året. Det kan noteras i de finansiella rapporterna att bolagets totala tillgångar har ökat från 
130,6 MSEK per 2020-09-30 till 346,2 MSEK per 2021-12-31. Anläggningstillgångar står för 175,4 MSEK av denna 
ökning då posten för anläggningstillgångar har ökat från 93,7 MSEK föregående år till 269,1 MSEK i år. 
 
Bolagets omsättningstillgångar har ökat med 40,2 MSEK till 77,1 (36,9) MSEK. Ökningen i huvudsak hänförlig till 
en ökning i Kundfordringar och Övriga Fordringar. 
 
Bolagets eget kapital uppgår till 248 (105,7) MSEK. Den väsentliga ökningen är kopplad till nyemessionen som 
genomfördes per 2021-05-21 om 109,7 MSEK och Reserver som uppgår till 14 (-3,4) MSEK samt ett förbättrat peri-
odresultat som numera uppgår till 19,8 (8) MSEK.  
 
Under året har bolaget tagit upp ett nytt lån om 20 MSEK från banken Nordea samt amorterat av på tidigare lån 
motsvarande 8,3 MSEK. Bolaget har även upptagit en ny checkräkningskredit hos Nordea om 15 MSEK, outnytt-
jad. I och med förvärv av dotterbolag och tillgångar har även bolagets uppskjutna skatteskulder ökat väsentligt 
och uppgår till 23,1 MSEK (11,9 MSEK). Totalt uppgår bolagets långfristiga skulder till 39,3 (15,3) MSEK.  
 
Bolagets kortfristiga skulder uppgår till 58,9 (9,6) MSEK. Den väsentliga ökningen är hänförlig till Magic Find Inc. 
och leverantörsskulderna i verksamheten för UFG där likvida medel erhålls från Youtube i slutet av varje månad 
och betalning till våra Content Creators sker i början av nästkommande månad.  
 
Kassaflöden i perioden 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgår till 26,3 (10,2) MSEK. Efter förändringar i rörelse-
kapital uppvisar bolaget ett kassaflöde om 24,9 (8) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamhet uppgår till      
-137,2 (-2,9) MSEK och härleds till att bolagets förvärv och investeringar i utvecklingskostnader under året. Kassa-
flödet från finansieringsverksamheten uppgår till 116,9 (16,9) MSEK och är hänförligt nyemission, nyaupptagna 
lån samt amortering av tidigare upptagna lån. Periodens kassaflöde uppgår summerat till 4,6 (22) MSEK. Ingå-
ende likvida medel uppgick till 30,8 (22) MSEK och utgående likvida medel, efter kursdifferenser i likvida medel 
om 1,2 MSEK, uppgår till 36,6 MSEK (30,8) MSEK. Utöver detta har bolaget en outnyttjad checkräkningskredit om 
15 MSEK hos Nordea.  
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Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för perioden oktober 2020 – december 2021. Styrelsen avser fort-
sätta tillämpa en tillväxtorienterad strategi, inkluderande såväl organisk tillväxt samt en offensiv förvärvsstrategi.  
 
Emission 
Bolaget har genomfört riktade emissioner under året. De riktade nyemissioner uppgick till 535 000 aktier till en 
teckningskurs om 206 SEK per aktie, där 170 358 aktier emitteras med stöd av bemyndigandet från årsstämman 
och där 364 642 aktier emitteras med godkännande i efterhand av en extra bolagsstämma (de “Riktade Nye-
missionerna“). Teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna har fastställts genom ett “accelererat bookbuil-
ding”-förfarande som letts av ABG Sundal Collier AB (“Bookbuilding-förfarandet”). 
 
Risk- och osäkerhetsfaktor 
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. Ledningens generella syn på de risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte förändrats 
under verksamhetsåret. 
 
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 valutakur-
ser kan påverka resultat och eget kapital. I syfte att reducera dessa effekter har koncernen upplåning i olika va-
lutor för att finansiera rörelser i andra länder än Sverige.   
 
För vidare beskrivning av koncernens riskhantering se not 3.   
 
Ägarförhållanden 
M.O.B.A Network AB noterades på First North Growth Market 12 december 2019. Kursutvecklingen sedan note-
ringen har varit mycket god även om den allmänna finansiella oron i samband med Covid-19 påverkat världs-
marknaden avsevärt.  Pandemin har dock ej haft någon materiell påverkan på denna rapport. 
 

Namn Antal aktier Röstandel 

NanoCap Group AB 5 140 900 23,00% 

Trottholmen AB 3 657 400 16,30% 

AB Rugosa Invest 2 360 280 10,50% 

BFG Foundation AB 2 305 010 10,30% 

TIN Fonder 2 166 570 9,70% 

Alcur Select 2 135 331 9,50% 

Digital Spine AB 500 000 2,20% 

Others 4 120 329 18,40% 

Total 22 385 820 100% 

 
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 dotterbolagen CriticalClick och Magic 
Find samt de av moderbolaget ägda communities MMORPG och ResetEra.  
 
CriticalClick verkar uteslutande inom affärsområdet M.O.B.A. Annonsförsäljning medan Magic Find verkar inom 
både M.O.B.A. Annonsförsäljning samt M.O.B.A. Videoförsäljning. Dotterbolaget CricitcalClicks verksamhet är 
sedan flera år lönsam och uppvisar goda kassaflöden. CriticalClick har sedan 2009 utvecklat nätbaserade mötes-
platser, så kallade communities, för användare av populära nätverksbaserade datorspel såsom League of Le-
gends, DOTA 2, SMITE med flera. Denna verksamhet är helt fristående från utvecklarna av de spel som mötes-
platserna avser. 
 
Dotterbolaget Magic Finds verksamhet är sedan flera år lönsam och uppvisar goda kassaflöden. Magic Find har 
sedan 2019 ägt och utvecklat nätbaserade mötesplatser, så kallade communities, för användare av populära nät-
verksbaserade datorspel såsom World of Warcraft, Hearthstone, Magic the Gathering, med flera. Denna 
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verksamhet är helt fristående från utvecklarna av de spel som mötesplatserna avser. Utöver communities driver 
Magic Find YouTube-nätverket Union For Gamers, med ca. 1000 anslutna “content creators” som under 2021 ge-
nererade över 14 miljarder videovisningar. 
 
M.O.B.A. Network driver för närvarande 23 väletablerade communities samt Union For Gamers, ett YouTube-nät-
verk för gaming-innehåll. Enligt interna statistikverktyg, däribland Google Analytics, genererar dessa mötesplat-
ser vissa månader mer än 50 miljoner besök och videoinnehåll via Union For Gamers visas vissa månader upp till 
2 miljarder gånger. Denna trafikstatistik visar att några av Bolagets tillgångar kan räknas till världens största mö-
tesplatser. 
 
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 eve-
nemang. 
 
Det kommersiella försprånget hos CriticalClick och Magic Find 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 spel-
branschen och bland utövarna, vilket medför att tillväxten av antal besökare till viss del sker utan marknadsfö-
ringsinsatser. 
 
Intäktsmodell 
M.O.B.A.:s intäkter kommer primärt från vårt YouTube-nätverk Union for Gamers, programmatisk annonsering, 
direktförsäljning av annonseringsytor, premium- abonnemang och kringliggande service inom gaming och 
esportens värdekedja. 
 
Affärsområde 
I och med förvärvet av Magic Find har bolaget valt att omdefiniera indelningen av affärsområden. Tidigare avsåg 
indelningen M.O.B.A. Annonsförsäljning samt M.O.B.A. Services men då både annonsförsäljning och videoförsälj-
ning är en del av M.O.B.A. Services och distinktion däremellan blir svårdefinierad görs nedan uppdelning. 
 
M.O.B.A. Annonsförsäljning 
Inom affärsområdet redovisas intäkter som genereras via våra samarbeten med annons-brokers samt intäkter 
som genereras genom direktförsäljning och partnerskap via interna resurser på våra nätbaserade communities. 
 
M.O.B.A. Videoförsäljning 
Inom affärsområdet redovisas intäkter som genereras via varumärket Union For Gamers. Unionen For Gamers är 
vårt YouTube-nätverk där intäkter genereras av digital annonsering kopplat till våra Content Creators videos. 
 
Personal och organisation  
Antal anställda uppgick vid periodens slut till 9 (4). Medräknat externa resurser såsom dedikerade personer hos 
kontraktsleverantörer och konsulter sysselsatte M.O.B.A. 27 (12) personer. Anställda och sysselsatta personer defi-
nieras som motsvarande antal heltidstjänster.  

 
Förslag till resultatdisposition vid 2022 års ordinarie stämma 
Styrelsen föreslår att ansamlad vinst per 2021-12-31, 6 108 176 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. 
 
Finansiell kalender 
Årstämma  2022-04-21 
Delårsrapport  2022-05-18 
Delårsrapport  2022-08-24 
Delårsrapport   2022-11-16 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR 
    2020-10-01 2019-10-01 

Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not 2021-12-31 2020-09-30 

         
Nettoomsättning  6 209 684 30 825 

Aktiverat arbete för egen räkning   5 310 2 870 

Övriga rörelseintäkter   792 1 242 

Summa   215 786 34 937 

        
Rörelsens kostnader       

Direkta kostnader  7 -157 302 -9 175 

Övriga externa kostnader 7, 8, 9 -17 589 -7 946 

Kostnader för ersättningar till anställda 9 -7 088 -1 840 

Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  12 -3 262 -1 635 

Övriga rörelsekostnader   -1519 -1 403 

Summa rörelsens kostnader   -186 759 -22 029 

Rörelseresultat   29 026 12 908 

        
Finansiella intäkter 10 1 840 289 

Finansiella kostnader  10 -3 122 -538 

Finansiella poster - netto   -1 282 -249 

        
Resultat före skatt   27 744 12 659 

Inkomstskatt 11 -7 994 -4 700 

Periodens resultat   19 751 7 959 

        
        
Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets stamaktieägare:     
Resultat per aktie före utspädning (SEK)   0,9 4,8 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)   0,9 4,7 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
    2020-10-01 2019-10-01 

 Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not 2021-12-31 2020-09-30 

        

Periodens resultat   19 751 7 959 

Övrigt totalresultat       

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:       

Omräkningsdifferenser 
 

17 346 -10 229 

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt   17 346 -10 229 

Summa totalresultat för perioden   37 097 -2 270 

        

Summa total resultat hänförligt till:       

M.O.B.A. Networks aktieägare innehav utan bestämmande inflytande   37 097 -2 270 

        

Antal aktier vid periodens utgång   22 385 820 1 703 582 

Genomsnittligt antal aktier   8 563 533 1 671 492 

Genomsnittligt antal aktier vid beaktande av optioners utspädning   8 800 776 1 703 787 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
Belopp i tusen kronor (TSEK) Not 2021-12-31 2020-09-30 

        

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingskostnader 12 7 899 4 266 

Varumärke 12, 13 141 694 37 622 

Goodwill 12, 13 114 308 49 389 

Teknisk plattform 12, 13 5 190 2 434 

Summa anläggningstillgångar   269 091 93 711 

        

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar  14 13 300 5 507 

Övriga fordringar   25 105 333 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2 064 203 

Likvida medel   36 601 30 838 

Summa omsättningstillgångar   77 070 36 882 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   346 161 130 592 

        

Belopp i tusen kronor (TSEK)   2021-12-31 2020-09-30 

        

EGET KAPITAL       

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare       

Aktiekapital 15 2 239 1 704 

Övrigt tillskjutet kapital 15 197 646 92 968 

Reserver 15 13 957 -3 390 

Balanserat resultat   14 399 6 440 

Periodens resultat   19 751 7 959 

Summa eget kapital   247 991 105 681 

        

SKULDER       

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 16, 20  16 250 3 333  

Uppskjutna skatteskulder 11 23 058 11 937 

Summa långfristiga skulder   39 308 15 270 

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 16, 20 5 417 6 667 

Leverantörsskulder   3 51 140 544 

Aktuella skatteskulder   691 1 786 

Övriga kortfristiga skulder  3 439 63 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 175 582 

Summa kortfristiga skulder   58 861 9 642 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   346 161 130 592 

 
 

  



 
 
 

10 
 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
Belopp i tusentals kronor (TSEK) Aktiekapital Övrigt tillskjutet Reserver Balanserad Summa 

    eget kapital   vinst   

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 

Nyemissionskostnader - -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 

            

Ingående balans per 2020-10-01 1 704 92 968 -3 390 14 399 105 681 

Periodens resultat - - - 19 749 19 749 

Övrigt totalresultat för perioden - - 17 346 - 17 346 

Summa Totalresultat – – 17 346 19 749 37 095 

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:         

Nyemission 535 109 675 - - 110 210 

Emissionskostnader - -4 996 - - -4 996 

Summa Transaktioner med aktieägare 535 104 679 – – 105 214 

Utgående balans per 2021-12-31 2 239 197 646 13 957 34 148 247 989 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 
    2019-10-01 2019-10-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) Not 2020-09-30 2020-09-30 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

Rörelseresultat   29 026 12 908 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet       

- Återläggning av avskrivningar   3 262 1 635 

- Övriga poster ej kassapåverkande   1454 89 

Erhållen ränta   2 289 

Erlagd ränta   -560 -501 

Betald skatt   -6 854 -4 268 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   26 330 10 152 

före förändring av rörelsekapital       

        

Förändringar i rörelsekapital       

Ökning/minskning kundfordringar   -4 054 -2 403 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   -5 234 -81 

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder   9 467 64 

Ökning/minskning leverantörsskulder   -1 575 222 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   24 934 7 954 

        

Kassaflöde från investeringsverksamheten       

Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel  13 -70 919  – 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 12, 13 -66 324 -2 870 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -137 243 -2 870 

        

Kassaflöde från finansieringsverksamheten       

Nyemission/emissionskostnader   105 214 23 509 

Upptagna lån  16 20 000   – 

Amortering av lån 16 -8 333 -6 590 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   116 881 16 919 

        

Periodens kassaflöde   4 571 22 004 

Likvida medel vid periodens början   30 838 10 321 

Kursdifferens i likvida medel   1 192 -1 487 

Likvida medel vid periodens slut    36 601 30 838 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
    2020-10-01 2019-10-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) Not 2021-12-31 2020-09-30 

        

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning   12 195 835 

Övriga rörelseintäkter   206 23 

Summa rörelsens intäkter   12 401 858 

        

Rörelsens kostnader       

Handelsvaror   -1 513 – 

Övriga externa kostnader 8, 9 -7 622 -3 528 

Personalkostnader 9 -4 251 -1 840 
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstill-
gångar 12 -1 850 – 

Övriga rörelsekostnader   -148 -24 

Summa rörelsens kostnader   -15 385 -5 392 

Rörelseresultat   -2 984 -4 534 

        

Finansiella poster       

Resultat från andelar i koncernföretag   10 797 – 

Ränteintäkter och liknande resultatposter   1 958 289 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -3 105 -538 

Resultat från finansiella poster   9 650 -249 

        

Resultat före skatt   6 667 -4 783 

Övriga skatter   -558  – 

Periodens resultat   6 108 -4 783 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

Belopp i tusen kronor (TSEK) Not 2021-12-31 2020-09-30 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar       

Varumärke 12  48 648 – 

Summa immateriella anläggningstillgångar   48 648 – 

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag 17 179 189 82 070 

Summa finansiella anläggningstillgångar   179 189 82 070 

Summa anläggningstillgångar   227 837 82 070 

        

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   4016 67 

Fordringar hos koncernföretag   – 2 739 

Övriga fordringar    95 71 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   414 203 

Summa kortfristiga fordringar   4 526 3 080 

        

Kassa och bank   1 998 12 920 

Summa omsättningstillgångar   6 524 16 000 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   234 361 98 070 

        

Belopp i tusen kronor (TSEK) Not 2021-12-31 2020-09-30 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital        

Bundet eget kapital       

Aktiekapital  15 2 239 1 704 

        

Fritt eget kapital       

Överkursfond 15 197 646 92 968 

Balanserat resultat   -7 535 -2 753 

Årets resultat   6 108 -4 783 

Summa fritt eget kapital   196 219 85 432 

Summa eget kapital   198 458 87 136 

        

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 16, 20  16 250 3 333 

Skulder till koncernbolag 18  12 336 – 

Summa långfristiga skulder   28 586 3 333 

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut  16, 20 5 417 6 667 

Leverantörsskulder 3  302 289 

Övriga skulder 3  424 63 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1175 582 

Summa kortfristiga skulder   7 317 7 601 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   234 361 98 070 
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MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL  

Belopp i tusen kronor (TSEK) Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Totalt 

          

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 

          

Ingående balans per 2020-10-01 1 704 92 968 -7 535 87 136 

Årets resultat     6 108 6 108 

Nyemission 535 109 675   110 210 

Emissionskostnader   -4 997   -4 997 

Utgående balans per 2021-12-31 2 239 197 647 -1 427 198 458 
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 
    2020-10-01 2019-10-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) Not 2021-12-31 2020-09-30 

        

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

Rörelseresultat   -2 984 -4 534 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet       

- Återläggning av avskrivningar   1 850 – 

- Övriga poster ej kassapåverkande   – 24 

Erhållen ränta   119 289 

Erlagd ränta   -543 -501 

Erhållen utdelning   10 797 – 

Betald skatt   -558 – 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapi-
tal 8 682 -4 721 

        

Förändringar i rörelsekapital       

Ökning/minskning interna mellanhavanden   2 739 -1 269 

Ökning/minskning kundfordringar   -3 949 -415 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   -235 -81 

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder   811 64 

Ökning/minskning leverantörsskulder   13 208 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   8 060 -6 214 

        

Kassaflöde från investeringsverksamheten       

Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel   -97 119 – 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -50 498 – 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -147 617 – 

        

Kassaflöde från finansieringsverksamheten       

Nyemission/emissionskostnader   105 214 23 509 

Upptagna lån   20 000 – 

Upptagna lån koncernbolag   12 336  – 

Amortering av lån   -8 333 -6 590 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   129 216 16 919 

        

Periodens kassaflöde   -10 341 10 705 

        

Likvida medel vid periodens början   12 920 2 215 

Kursdifferens i likvida medel   -581 – 

Likvida medel vid periodens slut    1 998 12 920 
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NOTER TILL FINANSIELLA RAPPORTEN 
1. ALLMÄN INFORMATION 
 
Företagets huvudsakliga verksamhet är utveckla nätbaserade mötesplatser, s k ”communities” för användare av 
populära nätverksbaserade dataspel. Intäkterna genereras av internetbaserad annonsering på de internetsajter 
som utgör mötesplatserna. Bolaget äger även ett YouTube-nätverk, Union for Gamers, där intäkter genereras av 
digital annonsering kopplat till våra Content Creators videos. 

Moderföretaget är ett aktiebolag som är registrerat i Sverige och har sitt säte i Stockholm. Postadressen är Bir-
ger Jarlsgatan 18 5 tr, 114 34 Stockholm. 
 
Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (TSEK) om inte annat anges. 
 
De finansiella rapporterna har upprättats under förutsättning att koncernen bedriver sin verksamhet enligt fort-
levnadsprincipen.  
 

2. SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Denna koncernårsredovisning har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS:s), utfärdat av International Accounting Standards Board (IASB).  
 
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 re-
dovisningsberäkningar. Det kräver också att ledningen gör vissa bedömningar för att tillämpa koncernens redo-
visningsprinciper. 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 fi-
nansiell rapportering. Samtliga relevanta standarder som gäller från och med 2020-10-01 eller tidigare har tilläm-
pats vid upprättande av denna koncernredovisning. 
 

2.1 KONSOLIDERINGSPRINCIPER 
 
Dotterföretag 
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett före-
tag 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 koncernredovis-
ningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 
 
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dot-
terföretag 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 för-
värvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade 
nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföreta-
gets tillgångar, i händelse av ett s.k. ”bargain purchase”, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen 
såsom en övrig rörelseintäkt. 
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2.2 OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA 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 kon-
cernredovisningen används svenska kronor (SEK) som rapportvaluta, vilket också är Moderföretagets redovis-
ningsvaluta. 
 
Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på trans-
aktionsdagen. 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 resultaträk-
ningen. Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga valutakursdiffe-
renser 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 transaktions-
dagens 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 ut-
landsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana 
investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser 
som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten. 
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som 
tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. 
 

2.3 INÄKTSREDOVISNING 
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 samt via videoreklam från 
YouTube-nätverket. 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 procentu-
ell 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 koncer-
nen 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. 
 
Videoförsäljningen sker via YouTube och i samband med visningar av våra Content Creators videos som de gör 
tillgängliga via YouTube.com. Content Creators är anslutna till vårt multi channel network Union for Gamers. 
Union for Gamers arbetar med att erbjuda tjänster till Content Creators inom områden som varumärkesutveckl-
ing, korsmarknadsföring, partnerhantering, hantering av digitala rättigheter, intäktsgenerering/försäljning 
och/eller målgruppsutveckling i utbyte mot en procentandel av annonsintäkterna från kanalen. Intäkterna från 
videoförsäljningen beräknas utav YouTube och sammanställs efter utgången av varje månad. En intäkt redovi-
sas i koncernen den period då videoförsäljningen 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. Avräkning gentemot 
YouTube sker inom 30 dagar efter utgången av varje enskild månad.  
 
För intäkter enligt ovan beskrivna kategorierna se not 6. 
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2.4 SEGMENTSRAPPORTERING 

Koncernen följer upp och rapporterar verksamheten i två segment, annonsintäkter samt videointäkter. För dju-
pare beskrivning av dessa segment se beskrivning under not 2.3 Intäktsredovisning.  
 
 

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. Nytt-
janderättstillgången 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 kostnads-
förs 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. 
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade pens-
ionsförsäkringar på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförplik-
telser 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 till godo. 
 
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 förvän-
tas bli betalt när skulderna regleras. Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. Skul-
den 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, avsätt-
ningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten. 
 
Avsättning för uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som upp-
kommer 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 skatteford-
ringar redovisas i den omfattning det är sannolikt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas till-
gängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Temporära skillnader på skattemässiga under-
skottsavdrag 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 kund-
fordringar. 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 fak-
tura 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. 
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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.  
 
Nedskrivning av finansiella tillgångar 
För koncernens kundfordringar och andra fordringar tillämpas den förenklade metoden för beräkning av för-
väntade kreditförluster. Metoden innebär att förväntade förluster under fordrans hela löptid används som ut-
gångspunkt för kundfordringar. För att beräkna förväntade kreditförluster grupperas kundfordringar baserat på 
antal dagars dröjsmål. De förväntade kreditförlustnivåerna baserar sig på kundernas betalningshistorik och för-
lusthistoriken de senaste åren. 
 
Lån från kreditinstitut 
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas där-
efter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskost-
nader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Avgifter som betalas för lånefaciliteter redovisas som transaktionskostnader för upplå-
ningen 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 nyttjande-
perioder och redovisas i koncernens rapport över totalresultat. 
 
Goodwill och varumärke testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till an-
skaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill och varumärke åter-
förs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på goodwill och va-
rumärke 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 plattformar som redovisas separat har förvärvats genom dotterbolagen CriticalClick och 
Magic Find 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 hän-
delser eller ändringar i förhållanden indikerar på en möjlig värdeminskning, antingen enskilt eller på kassagene-
rerande enhetsnivå. M.O.B.A. Network driver 23 community-webbplatser där varje webbplats bedöms vara ett 
eget varumärke. Bolagets community-webbplatser är inriktade mot välkända och etablerade dator- och konsol-
spelstitlar som utvecklas av andra bolag och som har funnits under en lång tid, varför varumärkena bedöms ha 
en obestämbar nyttjandeperiod. Spelutvecklingen är helt frikopplad från bolaget. Bolagets communities bygger 
på att tillhandahålla plattformar där användarna själva kan skapa intressant innehåll, såsom spelstrategier, dis-
kussioner om spel och esport och speltips och videoinnehåll. Koncernens varumärken som bedöms ha en obe-
stämd nyttjandeperiod avser mobafire.com, leaguespy.gg, counterstats.net, vaingloryfire.com, dotafire.com, smi-
tefire.com, wildriftfire.com, farmfriends.gg, heroesfire.com, runeterrafire.com, artifactfire.com, owfire.com, heart-
hpwn.com, minecraftforum.net, minecraftstation.com, forzafire.com, overframe.gg, mtgsalvation.com, mmo-
champion.com, diablofans.com, bluetracker.gg, mmorpg.com, resetera.com. Utöver dessa varumärken driver 
bolaget även YouTube-nätverket Union for Gamers (UFG). Varumärket UFG bedöms även ha en obestämd nytt-
jandeperiod. 

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 dotter-
företag redovisas som immateriella tillgång. 
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2.10 NEDSKRIVNING AV IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
 
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt ned-
skrivningsbehov. 
 
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 försäljnings-
kostnader 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. Nedskriv-
ning av goodwill eller varumärken med obestämbar nyttjandeperiod återförs dock aldrig. En reversering görs 
endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde 
som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. 
 

2.11  MODERBOLAGETS 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 års-
redovisningslagen (ÅRL) medför i tillämpningen av IFRS i moderbolaget samt de beskattningsregler som möj-
liggör 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 ande-
lar i koncernföretag. I anskaffningsvärdet för andelar i dotterföretag inkluderas transaktionskostnader. I kon-
cernredovisningen kostnadsförs transaktionsutgifter i den period de uppkommer. 
 

3. FINANSIELL RISKHANTERING 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), kre-
ditrisk 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.  
 

3.1 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 valutakur-
ser kan påverka resultat och eget kapital. I syfte att reducera dessa effekter har koncernen upplåning i olika va-
lutor 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 de-
nominerad 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 kassa-
flöde 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. 
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3.2 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, derivatin-
strument och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut.  
 

3.3 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 kreditbe-
döms 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 tidi-
gare 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 räken-
skapsår bara ett kundkontraktsförhållande och några större koncentrationer av kreditrisker bedöms inte före-
ligga. Den maximala exponeringen för kreditrisker i kundfordringar utgörs av det, för varje given tidpunkt, redo-
visade värdet.   
 

3.4 LIKVIDITETSRISK/FINANSIERINGSRISK 
 
Per den 31 december 2021 hade koncernen en tillgänglig likviditet om 36 601 TSEK. Likviditeten består av bank-
tillgodohavanden.  
 
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 finansi-
ella 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 an-
vända de på balansdagen gällande valutakurserna och räntesatserna.  

Koncernen         

Belopp i TSEK Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år 

Per 31 December 2021         

Upplåning 5 417 16 250 – – 

Leverantörsskulder och övriga skulder 51 579 – – – 

Totalt 56 996 16 250 – – 

          

Per 30 September 2020         

Upplåning 6 667 3 333 – – 

Leverantörsskulder och övriga skulder 607 – – – 

Totalt 7 274 3 333 – – 

          

Moderföretaget         

Belopp i TSEK Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år 

Per 31 December 2021         

Upplåning 5 417 5 000 23 586 – 

Leverantörsskulder och övriga skulder 726 – – – 

Totalt 6 143 5 000 23 586 – 

          

Per 30 September 2020         

Upplåning 6 667 3 333 – – 

Leverantörsskulder och övriga skulder 63 – – – 

Totalt 8 669 3 333 – – 
 

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 ge-
nerera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruk-
tur 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 lik-
vida medel. Totalt kapital beräknas som Eget kapital i koncernens balansräkning plus nettoskulden.  
 

Skuldsättningsgraden per den 31 December 2021 i koncernen var som följer: 2021-12-31 2020-09-30 

Total upplåning  21 667 10 000 

Avgår: likvida medel -36 601 -30 838 

Nettoskuld 14 934 -20 838 

Totalt eget kapital 247 991 105 681 

Summa kapital 262 925 84 842 

      

Skuldsättningsgrad 6% -25% 
 
 

5. VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV KONCERNENS RE-
DOVISNINGSPRINCIPER 

 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, 
inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskatt-
ningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för till-
gångar och skulder under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan. 

Bolaget har genomfört ett bolagsförvärv under räkenskapsåret, Magic Find Inc. I samband med förvärvet har en 
PPA (Purchase Price Allocation) upprättats. För kunna fastställa värdet av tillgångarna i det förvärvade bolaget 
har vissa bedömningar och uppskattningar behövts göras. Bland annat har en nuvärdesberäkning av uppskat-
tade kassaflöden genomförts för att kunna bedöma värdet av de identifierade kassagenererande enheterna. Vid 
nuvärdesberäkning av uppskattade framtida kassaflöden har en diskonteringsränta på 11,9% används. Den dis-
konteringsränta som används anges efter skatt och återspeglar specifika risker som gäller för den marknad 
M.O.B.A verkar inom. De diskonterade kassaflödena är baserade på budget för 2022 och prognoser för 2022 till 
2031. Bortom prognosperioden har utgångspunkten varit en tillväxttakt om 1 procent per år.  

 

5.1 NEDSKRIVNING OCH NYTTJADEPERIOD IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
 
Immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av, utan prövas årligen eller oftare om hän-
delser eller ändringar i förhållanden indikerar på en möjlig värdeminskning, antingen enskilt eller på kassagene-
rerande enhetsnivå. Över tid utvecklar M.O.B.A de ”communities” som är kopplade till koncernens plattform för 
onlinespel vilket lockar nya spelare och besökare till våra plattformar. Utöver detta så utvecklar bolaget även 
Multi Channel Nätverket (MCN) Unionen for Gamers. De varumärken som är hänförliga till dessa ”communities” 
och bolagets ”MCN” bedöms ha en obestämd nyttjandeperiod. Bolaget gör löpande prövningar om de immate-
riella tillgångarnas nyttjandeperiod fortfarande bedöms som obestämbar. Bedömningen är baserad på en ana-
lys av relevanta faktorer för tillgången samt om det inte finns någon förutsägbar gräns för den tidsperiod under 
vilken tillgången förväntas generera nettoinbetalningar till bolaget.  

Koncernen bedömer vid varje rapporteringsdatum huruvida det finns indikation på nedskrivningsbehov. Denna 
bedömning genomförs på respektive identifierad kassagenererande enhet. Om det finns någon indikation, eller 
när årlig nedskrivningstest på en tillgång krävs, görs en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. För beräk-
ning av återvinningsvärdet måste vissa uppskattningar göras.  
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6. SEGMENTSRAPPORTERING 
 
Koncernens rörelsesegment identifieras utifrån den interna rapporteringen som görs till företagets högsta verk-
ställande beslutsfattare. Verkställande direktören utgör koncernens högsta verkställande beslutsorgan. Koncer-
nen har identifierat två verksamhetsdrivande rörelsesegment utifrån intäktsströmmarna; Annonsintäkter samt 
Videotinäkter. Därutöver har koncernen gemensamma kostnader som inte går att hänföra direkt till ett specifikt 
segment. Fördelningen mellan segmenten sker enligt nedan tabell.  

Koncernen följer inte upp tillgångar och skulder på segmentnivå. 

Rörelsesegment  Annonsintäkter   Videointäkter   Koncerngemensamt   Koncernen   
 2020-10-01   2019-10-01   2020-10-01   2019-10-01   2020-10-01   2019-10-01   2020-10-01   2019-10-01  

Belopp i TSEK  2021-12-31   2020-09-30   2021-12-31   2020-09-30   2021-12-31   2020-09-30   2021-12-31   2020-09-30  

Intäkter 54 243  32 067 156 233 – – –  210 476 32 067 

Aktiverat arbete 5 310 2 870 – –  – –  5 310 2 870 

Direkta kostnader -13 845 -9 175 -143 457 – – –  -157 302 -9 175 

Rörelsekostnader -13 685 -8 201 -3 315 – -9 196 -3 018 -26 196 -11 219 

Rörelseresultat 
före avskrivningar 

32 023 17 561 9 461 – -9 196 -3 018 32 288 14 543 

Avskrivningar och 
nedskrivningar 

-3 262 -1 635 – – – –  -3 262 -1 635 

Finansiella poster, 
netto 

-46 – – – -1 238 -249 -1 284 -249 

Resultat före skatt 28 755 15 926 9 461 – -10 434 -3 267 27 742 12 659 

 

7. OMKLASSIFICERING  
 
Bolaget har omklassificerat 9 175 TSEK från Övriga Externa kostnader till Direkta kostnader för perioden 2019-10-
01 – 2020-09-30, som redovisas i Koncernens Resultaträkning. Omklassificering har skett för att ge en mer rättvi-
sande bild över bolagets resultat och ställning.  
 

8. ERSÄTTNING TILL REVISORER 
 
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 rådgiv-
ning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana öv-
riga arbetsuppgifter. Allt annat är indelat på skattekonsultationer respektive andra uppdrag. 
 

Koncernen och moderbolaget 2020-10-01 2019-10-01 

Belopp i TSEK 2021-12-31 2020-09-30 

Grant Thornton   

  Revisionsuppdrag 797 150 

Summa 797 150 
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9. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA SAMT UPPLYSNINGAR OM PERSONAL 

Koncernen 2020-10-01 2019-10-01 

Belopp i TSEK 2021-12-31 2020-09-30 

Löner och ersättningar 6 248 1 404 

Sociala kostnader 1 333 436 

Summa 7 581 1 840 

      
Moderbolaget 2020-10-01 2019-10-01 

Belopp i TSEK 2021-12-31 2020-09-30 

Löner och ersättningar 3 599 1 404 

Sociala kostnader 1 124 436 

Summa 4 723 1 840 
 

Dotterbolaget CriticalClick Inc. har inte haft några anställda under räkenskapsåren 2019/2020 eller under 
2020/2021. Magic Find Inc. konsoliderades med koncernen per 2021-06-01. Bolaget har per 31 december 2021 6 
stycken heltidsanställda, vilket är samma som vid förvärvstillfället. Medelantalet anställda för koncernen har där-
för beräknats till 3 stycken för Magic Find Inc. eftersom bolaget enbart varit en del av koncernen i 7 månader.  
 
För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid enligt 
gängse gällande regler, som längst 6 månader.  
 

Ersättningar till anställda 2020-10-01   2019-10-01   

Belopp i TSEK 2021-12-31   2020-09-30   

Koncernen och moderföretaget 

Löner och 
andra ersätt-

ningar 

Sociala avgif-
ter inkl pens-

ion 

Löner och 
andra ersätt-

ningar 

Sociala av-
gifter inkl 

pension 

Styrelseledamöter och verkställande direktörer 2 004 – 990 – 

Övriga anställda 1 595 – 414 – 

Sociala avgifter 1 124 – 436 – 

Summa 4 723 – 1 840 – 

          

  2020-10-01   2019-10-01   

Medelantal anställda 2021-12-31   2020-09-30   

Koncernen och moderföretaget 
Medelantal an-

ställda Varav män 
Medelantal 

anställda Varav män 

Moderföretaget, Sverige 3 100% 4 75% 

Totalt i moderföretaget 3 100% 4 75% 

          

Dotterbolag         

CriticalClick Network Inc. – – – – 

Magic Find Inc.* 3 66% N/A N/A 

Koncernen totalt 6 83% 4 75% 
 

Könsfördelning för styrelseledamöter och  2020-10-01   2019-10-01   

övriga ledande befattningshavare 2021-12-31   2020-09-30   

Koncernen  
Antal på ba-

lansdagen Varav kvinnor 
Antal på ba-

lansdagen 
Varav kvin-

nor 

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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10. FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINANSIELLA KOSTNADER 

Koncernen 2020-10-01 2019-10-01 

Belopp i TSEK 2021-12-31 2020-09-30 

      

Finansiella intäkter     

Ränteintäkter 2 289 

Valutakurseffekter 1 838   

Summa finansiella intäkter 1 840 289 

      
Finansiella kostnader     

Räntekostnader -702 -538 

Valutakurseffekter -2 419 – 

Summa finansiella intäkter -3 121 -538 

      

Summa finansiella poster -1 281 -249 
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11. SKATT 

  2020-10-01 2019-10-01 

Koncernen 2021-12-31 2020-09-30 

Aktuell skatt för året -7 511 -4 388 

Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader -483 -312 

Summa inkomstskatt -7 994 -4 700 

      

  2020-10-01 2019-10-01 

Moderföretaget 2021-12-31 2020-09-30 

Aktuell skatt för året -1 427 1 023 

Uppskjuten skattekostnad/intäkt avseende temporära skillnader 1 427 -1 023 

Summa skatt på årets resultat – – 

      
Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skattekostnad 
baserad på gällande skattesats är följande:     
  

    

  2020-10-01 2019-10-01 

Koncernen 2021-12-31 2020-09-30 

Resultat före skatt 27 744 12 659 

Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats (21,4%) -5 937 -2 709 

Ej avdragsgilla kostnader -40 -10 

Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte redovisats 1 427 -1 023 

Effekt av utländska skattesatser -3 443 -958 

Justering aktuell skatt avseende tidigare år – – 

Inkomstskatt -7 994 -4 700 

      

  2020-10-01 2019-10-01 

Moderföretaget 2021-12-31 2020-09-30 

Resultat före skatt 6 667 -4 783 

Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%) -1 427 1 023 

Ej skattepliktiga intäkter 2 310 – 

Ej avdragsgilla kostnader -6 – 

Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats -878 -1 023 

Skatt på årets resultat 0 0 

      

Uppskjuten skatt     
Koncernen 2021-12-31 2020-09-30 

Uppskjutna skatteskulder     

Teknisk plattform 21 045 10 815 

Balanserade utvecklingsutgifter 2 013 1 121 

Summa uppskjutna skatteskulder 23 058 11 937 

      

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är följande:     

      

Koncernen 2021-12-31 2020-09-30 

Vid årets början 11 937 12 858 

Effekt av rörelseförvärv 10 458 - 

Redovisning i resultaträkningen -483 -312 

Valutakursdifferenser 1 146 -610 

Vid årets slut 23 058 11 937 
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12. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Koncernen 

2021-12-31 - Koncernen Balanserade      Teknisk    

(TSEK) utvecklingsarbeten 
Varumär-

ken Goodwill plattform Summa 

            

Koncernen           

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

Investeringar 5 310 97 657 57 365 2 594 162 927 

Omräkningsdifferenser 384 6 415 7 554 1 662 16 015 

Utgående anskaffningsvärde 10 789 141 694 114 308 8 370 275 162 

  -830 – – -1 680 -2 510 

Ingående avskrivningar           

Omräkningsdifferenser -103 – – -197 -299 

Årets avskrivningar -1 958 – – -1 304 -3 262 

Utgående avskrivningar -2 891 – – -3 180 -6 071 

            

Utgående redovisat värde, 
netto 7 899 141 694 114 308 5 190 269 091 

            

2020-09-30 - Koncernen Balanserade      Teknisk    

(TSEK) utvecklingsarbeten 
Varumär-

ken Goodwill plattform Summa 

            

Koncernen           

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

Investeringar 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 

 
M.O.B.A undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill och varumärke samt vid indi-
kation att det skulle kunna finnas nedskrivningsbehov av andra immateriella tillgångar, i enlighet med den re-
dovisningsprincip som beskrivs i not 2.7 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar. Återvinnings-
värden 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 diskonte-
rade kassaflödena är baserade på budget för 2022 och prognoser för 2023 till 2025. Bortom prognosperioden har 
utgångspunkten varit en tillväxttakt om 1-2 procent per år.  
 
För att extrapolera kassaflöden bortom prognosperioden har en tillväxttakt om 2% antagits. Vid nuvärdesberäk-
ning av uppskattade framtida kassaflöden har en diskonteringsränta på 11,1-11,4% används. Den diskonterings-
ränta 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 aktiverats under året uppgår till 5 310 (2 870) TSEK.  
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Moderbolaget 

2021-12-31 - Moderbolaget     

(TSEK) Varumärken Summa 

Moderbolaget     

Ingående anskaffningsvärde – – 

Investeringar 50 498 50 498 

Utgående anskaffningsvärde 50 498 50 498 

      

Ingående avskrivningar – – 

Årets avskrivningar -1 850 -1 850 

Utgående avskrivningar -1 850 -1 850 

      

Utgående redovisat värde, netto 48 648 48 648 
 

13. FÖRVÄRVSANALYS 
Bolaget har per 2021-05-27 förvärvat 100% av aktierna i bolaget Magic Find Inc. Magic Find Inc. har konsoliderats 
in i koncernen per 2021-06-01. Bolaget har fastställt en förvärvsanalys enligt nedan. 

De immateriella tillgångarna som har identifierats i bolaget är kopplade till bolagets multi channel network 
(UFG) och förvärvade webbsidor med tillhörande bakomliggande tekniska plattformar.   

I enighet med vad som redovisas nedan har det i samband med förvärvet och förvärvsanalysen identifierats 
övervärden om 47,2 MSEK. Övervärden har uppstått efter att förvärvade varumärken har värderats samt efter att 
förvärvade tekniska plattformar har värderats. Skillnaden mellan dessa värderingar och bedömningar och köpe-
skillingen är nedan identifierad goodwill-post. Övervärden har bedömts uppstå till följd av att Magic Find Inc. 
bland annat har en stark personalstyrka med goda kunskaper inom både hemside-utvecklingen samt utveckl-
ingen av multi channel nätverket. Vidare har bolagets hemsidor en stark ställning på marknaden för communi-
ties vilket bidrar till identifierade övervärden, vilket även UFG bedöms inneha inom multi channel nätverken.   

Magic Find Inc. har under perioden 2021-06-01 – 2021-12-31 bidragit med ett EBIT-resultat om cirka 12,3 MSEK och 
ett Resultat efter skatt om cirka 10 MSEK till koncernen. Det har ej bedömts möjligt att på ett tillförlitligt sätt re-
dovisa för hur effekten hade varit om Magic Find Inc. hade varit en del av koncernen sedan räkenskapsårets in-
gång, 2020-10-01. Detta på grund av att innan M.O.B.A. Network AB förvärvade Magic Find Inc. så hade Magic 
Find Inc. ytterligare tillgångar som bidrog till bolagets resultat och ställning 

Förvärvsanalys, TSEK Magic Find 

Köpeskilling   

Likvida medel 96 412 

Summa köpeskilling 96 412 

    

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade nettotillgångar   

Övriga immateriella tillgångar 8 600 

Kundfordringar 3 409 

Övriga fordringar 715 

Likvida medel 25 493 

Kortfristiga skulder -29 466 

Summa identifierbara nettotillgångar 8 751 

    

Identifierbara övervärden   

Teknisk plattform 2 594 

Varumärke 47 160 

Goodwill 48 355 

Uppskjuten skatteskuld -10 448 

Summa övervärden 87 660 

Summa tillförda tillgångar 96 412 
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14. KUNDFORDRINGAR 

Koncernen, TSEK 2021-12-31 2020-09-30 

Kundfordringar 13 300 5 507 

Reservering för osäkra fordringar – – 

Kundfordringar - netto 13 300 5 507 

      

Kundfordringar fördelade per valuta 2021-12-31 2020-09-30 

CAD – 5 432 

USD 13 300 76 

Summa 13 300 5 507 

      

Förändring i reserv kundfordringar 2021-12-31 2020-09-30 

Ingående värde – – 

Reservering för osäkra fordringar – – 

Utgående värde – – 

      

Analys av kreditriskexponering i kundfordringar 2021-12-31 2020-09-30 

Kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna 13 300 5 507 

Totalt förfallna – – 

Varav nedskrivna – – 

Redovisat värde på kundfordringar 13 300 5 507 
 

15. EGET KAPITAL 
 
Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i rapporten Förändringar i eget kapital, vilken följer närm-
ast efter balansräkningen. 
 
Aktiekapitalets sammansättning och övrigt tillskjutet kapital 

  Antal aktier    Övrigt    
Koncernen (tusental) Aktiekapital 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 

Nyemission 535 535 109 675 110 210 

Nyemissionskostnader – – -4 996 -4 996 

Split av aktier 1/10 20 151 – – 0 

Utgående balans per 31 december 2021 22 390 2 239 197 647 199 885 
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16. UPPLÅNING 
 

Koncernen 2021-12-31 2020-09-30 

Långfristig upplåning     

Banklån 5 417 3 333 

Summa långfristig upplåning 5 417 3 333 

      

Kortfristig upplåning     

Banklån 16 250 6 667 

Summa kortfristig upplåning 16 250 6 667 

      

Summa upplåning 21 667 10 000 

      

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

Koncernen 2021-12-31 2020-09-30 

TSEK 21 667 10 000 

      

Koncernen 2021-12-31 2020-09-30 

Upplåning vid årets början 10 000 16 552 

Upptagna lån under året, kassaflödespåverkande 20 000 – 

Amortering av lån, kassaflödespåverkande -8 334 -6 590 

Förändring upplupen ränta -75 –  

Återföring av uppläggningsavgift 76 37 

Summa upplåning 21 667 10 000 
 

17. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 
 

Moderföretaget       2021-12-31 2020-09-30 

Ingående anskaffningsvärde       82 070 82 070 

Investering       97 119 – 

Utgående redovisat anskaffningsvärde     179 189 82 070 

            

            

Moderföretaget innehar andelar i följande dotterbolag:         

Namn Org.nummer Säte Kapitalandel Redovisat värde  

        2021-12-31 2020-09-30 

CriticalClick Network Inc. BC0906669 Vancouver, B.C 100% 82 070 82 070 

Magic Find Inc. 83-3941340 Las Vegas, Nevada 100% 97 119 – 
 

Det helägda dotterbolaget Criticalclick Network Inc, beläget i Vancouver B.C, Kanada förvärvades i september 
2018. 
 
Det helägda dotterbolaget Magic Find Inc., beläget i Las Vegas, Nevada, USA förvärvades 27 maj 2021. 
 

18. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
 
M.O.B.A. Network AB har under året erhållit ett koncerninternt lån från dotterbolaget CriticalClick Network Inc. 
Dotterbolaget Magic Find Inc. har under perioden amorterat av i sin helhet ett tidigare av M.O.B.A. Network AB 
utgivet lån.  
 
Under år 2020 såldes 60 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare. Inga förbehåll finns kopplade till 
optionerna och de har tecknats till marknadsmässigt pris. Tid för aktieteckning är 2022-03-01 - 2022-03-31. 
 
Inga övriga transaktioner som väsentligt påverkat Bolagets resultat och finansiella ställning har genomförts 
med närstående under perioden. 
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19. RESULTAT PER AKTIE 
 

  2020-10-01 2019-10-01 

Koncernen 2021-12-31 2020-09-30 

Resultat från kvarvarande verksamhet 19 750 975 7 959 090 

Resultat från total verksamhet 19 750 975 7 959 090 

      

Totalt antal utestående aktier 1 oktober 2020 1 703 582 1 558 582 

Emission av aktier under året 535 000 145 000 

Split av aktier under året, 1/10 20 151 000 – 

Totalt antal utestående aktier 31 december 2021 22 385 820 1 703 582 

      

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 8 563 533 1 671 492 

Effekt av optioner – 32 295 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 8 563 533 1 703 787 

      

Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet (kronor)     

Vinst per aktie före utspädning 0,9 4,8 

Vinst per aktie efter utspädning 0,9 4,7 
 

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieä-
gare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden exklusive eventuella åter-
köpta aktier som innehas som egna aktier av moderbolaget. För beräkning av resultat per aktie efter utspäd-
ning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier för utspädningseffekten av samtliga potenti-
ella stamaktier. 
 

20. STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
 

Koncernen (TSEK) 2021-12-31 2020-09-30 

Ställda säkerheter 20 050 50 

Summa ställda säkerheter 20 050 50 

      

Moderföretaget (TSEK) 2021-12-31 2020-09-30 

Ställda säkerheter 20 050 50 

Summa ställda säkerheter 20 050 50 
 

Bolaget har inga eventualförpliktelser.  
 

21. BYTE AV REDOVISNINGSVALUTA 
 
Koncernbolaget CriticalClick Network Inc. med säte i Kanada har per 2021-10-01 bytt redovisningsvaluta från ka-
nadensiska dollar (CAD) till amerikanska dollar (USD). Bytet har genomförts på grund av att all försäljning i bola-
get sker i USD. 

Redovisningsmässigt har bytet av valuta inneburit att samtliga tillgångar och skulder per 2021-10-01 har konver-
terats från CAD till USD med den per det datumet gällande växlingskursen. 
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22. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
 

• Bolaget lanserade den 13 januari 2022 det nya community-varumärket Farmfriends. Det nya varumär-
ket riktar sig mot gaming-genren “farming simulator games” som är en stor och populär genre. 

• Bolaget lanserade den 14 februari 2022 det nya community-varumärket Forzafire. Det nya varumärket 
riktar sig mot gaming-genren “iRacing” som är stor genre som ser en betydlig tillväxt. Forzafire riktar 
sig mot spelarcommunityt runt spelet Forza Horizon 5, ett racingspel på Xbox-konsol som har ett stort 
antal spelare samt ett stort och engagerat content-creatornätverk som är aktiva på YouTube, Twitch, 
TikTok samt andra stora kanaler. 

• Bolaget förlängde sitt kontrakt med den globala ad tech-plattformen Venatus Media. Det nya kontrak-
tet har förbättrade villkor för att stärka relationen ytterligare, vilket gör att partnerskapet kan växa kraft-
fullt i framtiden. Baserat på försäljningssiffror för 2021 uppskattar M.O.B.A. att de nya förbättrade villko-
ren skulle ha genererat ytterligare ca. 270 000 USD till EBITDA för perioden 1 januari 2021 – 31 december 
2021.  

• Bolaget har uppdaterat sin affärsidé, vision och mission för att bättre reflektera bolagets strategi. Bola-
get har också lanserat en uppdaterad version av sin bolagshemsida WeAreMoba.com. Uppdateringen 
syftar till att tydligare visa bolagets olika varumärken och affärsben samt skapa en bättre plat-
form/kommunikationskanal för våra partners, kunder och kontentskapare. I samband med uppdate-
ringen av hemsidan lanseras också en ny grafisk profil samt logotyp för M.O.B.A. och en helt uppdate-
rad sektion för Investor relations. 

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för perioden oktober 2020 – december 2021. Styrelsen av-
ser fortsätta tillämpa en tillväxtorienterad strategi, inkluderande såväl organisk tillväxt samt en offensiv 
förvärvsstrategi. 

• Under 2022 har ett krig mellan Ukraina och Ryssland utbrutit. Bolagets verksamhet och försäljning i 
Ukraina och Ryssland är marginell för koncernen, de direkta effekterna av kriget är därför begränsade.   

 

23. DEFINITIONER AV NYCKELTAL 
 
Bruttovinst Intäkter subtraherat med direkta kostnader 

Bruttomarginal Bruttovinst dividerat med nettoomsättning 

EBITDA Rörelseresultat innan avskrivningar och nedskrivningar 

Justerat EBITDA Justerat EBITDA utgörs av rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt justerat 
för kostnader av engångskaraktär och valutaeffekter. Kostnader av engångskaraktär 
är sådana kostnader som ej härrör till ordinär verksamhet samt sådana kostnader 
som ej är återkommande, så som förvärvskostnader. 

EBIT Rörelseresultat 

Justerat EBIT Rörelseresultat justerat för kostnader av engångskaraktär samt valutadifferenser  

Rörelsemarginal EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar dividerat med nettoomsättning  

CAGR Genomsnittlig årlig tillväxttakt     

 

24. FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION 
 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:   

          
Överkursfond       197 647 

Balanserade vinstmedel       -7 535 

Årets resultat       6 108 

Summa:       196 219 

          

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 196 219 
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UNDERSKRIFTER 
 
Koncernens resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2022-04-21 för fastställelse.  
 
Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisning har upprättats i enlighet med internationella redovis-
ningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av 
koncernens och företagets ställning och resultat, samt att koncernförvaltningsberättelsen och förvaltningsbe-
rättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och företagets verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför 
 
 
 
 

Stockholm, 28 mars 2022 

 

 

 

FREDRIK BURVALL 
Styrelseordförande 
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 mars 2022 
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Rörelsemarginal EBIT Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning 

Vinst per aktie Periodens resultat dividerat med antal aktier 

Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i M.O.B.A. Network AB 

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 för år 2021. 

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 31 

december 2021 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 31 december 2021 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. 

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 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 
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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 för år 2021 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. 

Anmärkning 

Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid och med rätt belopp 

betalat avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdeskatt. 

Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina 

skyldigheter enligt aktiebolagslagen men försummelserna har inte 

medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor.  
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E-ID signatur log

Härmed signerar du avtal: 2021 Årsredovisning MOBA Network AB.pdf med transaktionsID: ByWhorgm9

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 
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