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APRIL-JUNI
» Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (-1,0) MSEK
» Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (-0,8) MSEK
» Koncernens omsättning uppgick till 4,6 (8,9) MSEK
» Moderbolagets omsättning uppgick till 4,6 (6,1) MSEK
» Återlansering i Danmark via licensutgivning

JANUARI-JUNI
» Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,5 (-3,1) MSEK
» Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,5 (-2,7) MSEK
» Koncernens omsättning uppgick till 8,7 (17,1) MSEK
» Moderbolagets omsättning uppgick till 8,7 (10,8) MSEK
» Bolaget ansökte om företagsrekonstruktion i januari
» Bolagets danska dotterbolag har försatts i konkurs
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VD KOMMENTAR

Vi står inför en spännande och händelserik höst med bland annat hög-
tryck i produktionsapparaten med nylanserad webb, flera specialutgå-
vor i tryck samt intressanta egenarrangerade event. Vi behöver ett starkt 
andra halvår för att vända förlusten under första halvåret till en hel-
årsvinst. Jag tror vi kommer lyckas med detta, trots ett mindra bra andra 
kvartal.

Rekonstruktionen är nu inne på sin åttonde månad. Vi har kommit ut 
med ett ackordsförslag som samtliga fordringsägare nu skall ta ställning 
till. Parallellt med denna process söker vi en hållbar finansieringslösning 
och vi för positiva dialoger med såväl befintliga ägare som nya intressen-
ter. Förhoppningen är att vi skall ha allt klart inom några veckor.

Mina medarbetare gör i mångt och mycket strålande insatser, trots 
svåra förutsättningar med rekonstruktion och press på upplage- och 
annonsmarknaden. 

Våra traditionella intäkter, upplaga och displayannonsering har dessvär-
re inte nått upp till förväntningarna på sista tiden. Positivt är att hösten 
ser bättre ut, men tappet under de föregående månaderna är kännbart. 
Detta visar att de för förlagsbranschen traditionella intäkterna i många 
fall inte längre är tillräckliga för att ge blomstrande förlag. Vår styrka är 
att vi har en plattform med en betydande position och många kontakty-
tor inom våra bevakade områden. Vi är medvetna om våra utmaningar 
och står nu på randen till att kapitalisera på vår plattform genom nya di-
gitala intäkter, som jobb och auktion, i kombination med fördjupad ana-
lys och uppdragsproduktion inom business segmentet. Jättespännande 
områden som jag tror kan ge betydande intäkter framöver. 

För en vecka sedan nylanserade vi kamerabild.se, som förutom en ny 
fräsch design är byggt på ett nytt publiceringssystem. Detta är en väsent-
lig del i vår digitala strategi då det ökar effektiviteten och flexibiliteten 
på webben, vilket  möjliggör mer och bättre material presenterat på ett 
attraktivare sätt för besökaren. Vår största sajt, mobil.se står nu på tur för 
ett liknande arbete och bör vara lanseringsklar under hösten.

Vårt ekonomiska tapp under andra kvartalet har föranlett oss att se 
över våra tryckta magasin. Tidningen Mobil är vårt flaggskepp inom mo-
bilredaktionen och kommer få en rejäl ansiktslyftning under hösten: ny 
design, mer och tydligare material. Magasinet Allt om Android läggs ned 
som stående publikation och det unika materialet som återfanns här 
kommer att inkluderas i nya Mobil.

Under sommaren har vi lanserat våra magasin i de nya digitala tjäns-
terna Readly och Ztory. Båda dessa tjänster fungera ungefär som Spotify 
gör i musikens värld, dvs betalande användare har obegränsad digital 
tillgång till de magasin som finns representerade i tjänsten. Utfallet har 
hittills varit över förväntan och nu ser vi för första gången tendenser på 
att digital utgivning av magasin, som komplement till den tryckta utgå-
van, kan ge en betydande intäkt. 

Sammantaget kan jag konstatera att vi har utmaningar i att lösa finan-
sieringen av ackordsförslaget samt att lyckas med att komplettera tradi-
tionella intäkter med nya intäktsslag. Vi har kommit en bra bit på väg och 
jag ser med tillförsikt an en positiv höst.

VIKTIGA HÄNDELSER APRIL-JUNI

Återlansering i danmark

Som ett led i Bolagets strategi att expandera i Norden har Mediaprovider 
inlett ett samarbete med det danska nystartade förlaget Mobil ApS avse-
ende licensutgivning av Bolagets produkter i Danmark. En av grundarna 
till Mobil ApS är Steen Jørgensen, tidigare chefredaktör för tidningen 
Mobil i Danmark. Det nystartade bolaget har köpt ut de väsentligaste 
delarna ur konkursboet efter det danska dotterbolaget Mediaprovider 
A/S. 

Mediaprovider har i över 12 år haft egen verksamhet i Danmark. De 
lönsamma produkterna har under denna tid varit inom mobil- och foto-
områdena främst via varumärkena Mobil och Zoom. För Mediaprovider 
är det strategisk viktigt med en position på den danska marknaden samt 
det kommer att ge Bolaget ett tillskott till den svenska verksamheten i 
form av månatliga licensintäkter. 

ansökan om förlängd företagsrekonstruktion

Den 24 april lämnade Bolaget in en ansökan om förlängning av pågående 
företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Rekonstruktionsarbetet 
följer den plan som tidigare presenterats på borgenärssammanträdet 
innefattande bl a ett arbete med att säkerställa ett kapitaltillskott. För att 
kunna genomföra rekonstruktionen, det offentliga ackordet och planerat 
kapitalstillskott anhålles att tingsrätten medger att företagsrekonstruk-
tionen får pågå under ytterligare tre månader, vilket nu har beviljats.

kontrollbalansräkning och extra bolagsstämma

Styrelsen i Bolaget har den 9 april 2013 upprättat en kontrollbalansräkning 
per 31 december 2012 enligt 25 kap. 13§ aktiebolagslagen (2005:551) 
och låtit denna granskas av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen 
utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade 
aktiekapitalet. Med anledning därav har Bolaget den 29:e april avhållit 
en extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma. Stämman beslu-
tade att verksamheten ska drivas vidare. Bolaget kommer i enlighet med 
gällande regelverk att kalla till ytterligare en kontrollstämma inom åtta 
månader för att återigen pröva frågan om fortsatt drift. 

Årsstämma

Bolaget höll årsstämma den 20 juni där det bl a beslutades följande:
 att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget och »

koncernen avseende räkenskapsåret 2012.
 till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstäm-»

ma omvaldes Jan Bengtsson, Joakim Dahl och Daniel Westman. 
 till Bolagets revisor nyvaldes BDO Mälardalen AB med auktoriserad »

revisor Thomas Näsfeldt som huvudansvarig för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma, samt nyvaldes auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren 
som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

nylansering av kamerabild.se

Bolagets digitala strategi är väsentlig för att öka intäkter och på ett bätt-
re och moderna sätt presentera allt det unika redaktionella material som 
produceras. En viktig beståndsdel i strategin är att ha en effektiv, flexibel 
och väl fungerande webb. Nytt publiceringssystem och en ny modern 
design möjliggör en ökad närvaro och trafik på webben. Bolaget har 
därför de senaste månaderna lagt ned mycket tid på en nylansering av 
bolagets webbsidor på ett nytt publiceringssystem. Nu i augusti nylan-
serades kamerabild.se. Bolagets största sajt, mobil.se kommer att nylan-
seras senare under hösten. 

ansökan om förlängd företagsrekonstruktion

För att kunna genomföra rekonstruktionen, det offentliga ackordet och 
planerat kapitalstillskott ansökte Bolaget om en förlängning av pågåen-
de företagsrekonstruktionen i ytterligare tre månader. Tingsrätten god-
kände denna och rekonstruktionen kan nu fortgå fram till och med den 
24 oktober. Rekonstruktionsarbetet följer den plan som tidigare presen-
terats på borgenärssammanträdet innefattande bl a ett arbete med att 
säkerställa ett kapitaltillskott. Bolaget har färdigställt ett ackordsförslag 
som har sänts ut till samtliga oprioriterade borgenärer.
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FINANSIELL INFORMATION

Från och med 2013 ingår ej vår danska verksamhet i koncernredovis-
ningen längre. Detta beroende på att verksamheten har försatts i kon-
kurs i början av året. Då verksamheten under de fåtal veckor som föregick 
konkursen inte anses ha någon betydelse för en rättvis bedömning av 
koncernens verksamheten har denna del helt exkluderats. Detta innebär 
att Bolagets koncernredovisning  från och med 2013 endast innehåller 
moderbolaget samt det i dagsläget ej verksamma helägda dotterbola-
get CMPartner AB. Vi redovisar även fortsatt siffror både för koncern och 
moderbolag för att få en rättvisare och tydligare bedömning av verksam-
hetens utveckling.

omsättning och resultat

Koncernens omsättning för perioden januari till och med juni uppgick till 
8,7 (17,1) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 49,1% jämfört med 
motsvarande period föregående år. För årets andra kvartal uppgick om-
sättningen till 4,6 (8,9) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 48,3% 
jämfört med motsvarande period föregående år. Minskning beror på att 
den danska verksamheten har försatts i konkurs samt att olönsamma af-
färsområden som ComOn, CRN, Gear, Filmforum och Prylportalen har 
sålts eller lagts ned.

Moderbolagets omsättning för perioden januari till och med juni 
uppgick till 8,7 (10,8) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 19,4% 
jämfört med motsvarande period föregående år. För årets andra kvartal 
uppgick moderbolagets omsättningen till 4,6 (6,1) MSEK, vilket motsva-
rar en minskning med 24,6% jämfört med motsvarande period föregå-
ende år. Även här beror minskningen på att olönsamma affärsområden 
som Filmforum och Prylportalen har lagts ned.

Koncernens resultatet före avskrivningar (EBITDA) för perioden januari 
till och med juni uppgick till -1,5 (-3,1) MSEK, vilket är en kraftig förbätt-
ring i jämförelse med motsvarande period föregående år. Anledningen 
till denna resultatförbättring är en tydligare fokusering på kärnområden 
samt stora kostnadsbesparingar, främst på administration och ledning. 
För  årets andra kvartal uppgick resultatet före avskrivningar (EBITDA) till 
-0,8 (-1,0) MSEK. 

Moderbolagets resultatet före avskrivningar (EBITDA) för hela perioden 
uppgick till -1,5 (-2,7) MSEK respektive för årets andra kvartal -0,8 (-0,8) 
MSEK. 

finansiell ställning

Koncernens totala kassaflöde under perioden januari till och med juni 
uppgick till 0,1 (0,3) MSEK. Moderbolagets kassaflöde var under samma 
period 0,1 (0,3) MSEK. 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,2 (0,4) MSEK. 
Checkkrediten hos Danske Bank är pga rekonstruktionen uppsagd. 
Bolaget har därför slutit avtal med Collector om fakturaköp för att stärka 
likviditetsflödet under rekonstruktionen. 

Koncernen och moderbolaget uppvisar negativ soliditeten vid perio-
dens utgång. Koncernen har räntebärande skulder om 3,3 MSEK. Skulden 
uppkom dels i samband med förvärvet av Ncom Publications A/S våren 
2007 dels under hösten 2012.

kontrollbalansräkning

Moderbolagets eget kapital är negativt vilket innebär att styrelsen har 
upprättat en kontrollbalansräkning som lagts fram och godkänts på en 
första kontrollstämma den 29:e april. 

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 18 (29) personer, varav 
86% (89%) män, 14% (11%) kvinnor.

investeringar

Investeringar under perioden uppgick till 0 KSEK.

redovisningsPrinciPer

Rapporten är upprättad enligt (1995:1554) årsredovisningslagen och 
därmed i enlighet med god redovisningssed, med vilket bl. a. avses att 
tillämpliga delar av Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning-
ar till dessa allmänna råd har efterlevts.

Koncernredovisningen omfattar Mediaprovider Scandinavia AB (publ) 
och CMPartner AB.
Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor.

kommande raPPorttillfällen

7 nov 2013 Delårsrapport januari-september 2013
20 feb 2014 Bokslutskommuniké 2013

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK) KONCERNEN   MODERBOLAGET
   2013 2012 2013 2012 2012 2013 2012 2013 2012 2012
   Jan-Jun Jan-Jun apr-Jun apr-Jun Jan-dec Jan-Jun Jan-Jun apr-Jun apr-Jun Jan-dec

Omsättning 8 663 17 123 4 623 8 893 33 912 8 663 10 841 4 623 6 128 22 976
Rörelsens kostnader -10 130 -20 228 -5 438 -9 848 -36 910 -10 126 -13 508 -5 438 -6 890 -25 369
Resultat före avskrivningar (EBITDA) -1 467 -3 105 -815 -955 -2 998 -1 463 -2 667 -815 -762 -2 393
Avskrivningar -111 -400 -52 -181 -1 922 -111 -192 -52 -96 -9 183
Rörelseresultat (EBITA) -1 578 -3 505 -867 -1 136 -4 920 -1 574 -2 859 -867 -858 -11 576
Finansiella poster -193 -302 -37 -130 -1 079 -193 -166 -37 -53 -4 705
Resultat efter finansiella poster -1 771 -3 807 -904 -1 266 -5 999 -1 767 -3 025 -904 -911 -16 281
Skatt  - - - - - - - - - -
Periodens resultat -1 771 -3 807 -904 -1 266 -5 999 -1 767 -3 025 -904 -911 -16 281

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK) KONCERNEN  MODERBOLAGET

   2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31
Balansomslutning 2 986 10 194 7 787 3 559 20 011 4 565
Anläggningstillgångar 296 1 942 477 869 9 682 982
Omsättningstillgångar 2 690 8 252 7 310 2 690 10 329 3 583
Eget kapital  -13 605 -11 475 -13 640 -13 594 1 288 -11 827
Långfristiga skulder - 1 000 - 565 3 266 574
Kortfristiga skulder 16 591 20 669 21 427 16 588 15 457 15 818

KoNcERNEN I SAMMANDRAG



M e d i a p r o v i d e r  d e l å r s r a p p o r t  / /  J a n u a r i  -  J u n i  2013004

D
EL

Å
RS

RA
PP

O
RT

KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) KONCERNEN   MODERBOLAGET

   2013 2012 2013 2012 2012 2013 2012 2013 2012 2012
   Jan-Jun Jan-Jun apr-Jun apr-Jun Jan-dec Jan-Jun Jan-Jun apr-Jun apr-Jun Jan-dec

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 771 -3 807 -904 -1 266 -5 999 -1 767 -3 025 -904 -911 -16 281
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 111 578 52 291 2 221 111 192 53 96 9 185
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -1 660 -3 229 -852 -975 -3 778 -1 656 -2 833 -851 -815 -7 096
       
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital      
    Förändring av kortfristiga fordringar 1 128 1 355 204 -194 1 996 1 033 -756 205 -1 213 5 648
    Förändring av kortfristiga skulder 631 -1 114 616 -1 907 -1 156 763 593 615 -1 036 -1 539
Kassaflöde från den löpande verksamheten 99 -2 988 -32 -3 076 -2 938 140 -2 996 -31 -3 064 -2 987
      
Investeringsverksamheten     
    Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -11 - - -303 - - - - -292
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -11 - - -303 - - - - -292
      
Finansieringsverksamheten      
 Nyemission - 3 463 - 3 463 3 604 - 3 463 - 3 463 3 604
 Amortering lån/Upptagna lån - -150 - -150 -350 - -150 - -150 -350
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 3 313 - 3 313 3 254 - 3 313 - 3 313 3 254
      
Periodens kassaflöde 99 314 -32 237 13 140 317 -31 249 -25
 Likvida medel vid periodens början 111 98 242 175 98 70 95 241 163 95
Likvida medel vid periodens slut 210 412 210 412 111 210 412 210 412 70

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (KSEK) KONCERNEN   MODERBOLAGET

   2013 2012 2013 2012 2012 2013 2012 2013 2012  2012 
   Jan-Jun Jan-Jun apr-Jun apr-Jun Jan-dec Jan-Jun Jan-Jun apr-Jun  apr-Jun Jan-dec 
Ingående eget kapital -13 640 -11 523 -12 701 -13 781 -11 523 -11 827 850 -12 690 -1 264 850
Nyemission - 3 463 - 3 463 3 604 - 3 463 - 3 463 3 604
Nedläggning av dotterbolag 1 806 - - - - - - - - -
Periodens resultat -1 771 -3 807 -904 -1 266 -5 999 -1 767 -3 025 -904 -911 -16 281
Omräkningsdifferens - 392 - 109 278 - - - - -
Eget kapital vid periodens utgång -13 605 -11 475 -13 605 -11 475 -13 640 -13 594 1 288 -13 594 1 288 -11 827
      
NYCKELTAL (KSEK)      
      
Justerat eget kapital -13 605 -11 475 -13 605 -11 475 -13 640 -13 594 1 288 -13 594 1 288 -11 827
Soliditet, % neg. neg. neg. neg. neg. neg. 6,4% neg. 6,4% neg.
Antal aktier vid periodens början  161 630 180 49 259 379 161 630 180 49 259 379 49 259 379  161 630 180 49 259 379 161 630 180 49 259 379 49 259 379
Antal aktier vid periodens slut  161 630 180 161 630 180 161 630 180 161 630 180 161 630 180  161 630 180 161 630 180 161 630 180 161 630 180 161 630 180
Genomsnittligt antal aktier  161 630 180 58 623 612 161 630 180 67 987 846 110 126 896  161 630 180 58 623 612 161 630 180 67 987 846 110 126 896
Antal aktier vid periodens slut
efter full utspädning  161 630 180 161 630 180 161 630 180 161 630 180 161 630 180  161 630 180 161 630 180 161 630 180 161 630 180 161 630 180
Genomsnittligt antal aktier
efter full utspädning 161 630 180 58 623 612 161 630 180  67 987 846  110 126 896  161 630 180 58 623 612 161 630 180 67 987 846 110 126 896
      
Nettoresultat per aktie neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg.
Eget kapital per aktie, kr neg. neg. neg. neg. neg. neg. 0,02 neg. 0,02 neg.

KoNTAKTINFoRMATIoN

Mediaprovider Scandinavia AB (publ) - Åsögatan 122, 116 24 Stockholm
Tfn. +46 (0)8 545 121 10 - E-post: ir@mediaprovider.se - Hemsida: www.mediaprovider.se

Certified Adviser på Nasdaq OMX First North: Aqurat Fondkommision AB - Tfn: +46 (0)8 684 05 800 


