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2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

JANUARI-MARS

» Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,7 (-2,2) MSEK
» Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,7 (-1,9) MSEK
» Koncernens omsättning uppgick till 4,0 (8,2) MSEK
» Moderbolagets omsättning uppgick till 4,0 (4,7) MSEK
» Bolaget ansökte om företagsrekonstruktion i januari
» Bolagets danska dotterbolag har försatts i konkurs
» Ny tjänst på mobil.se - mobilJobb



VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI – MARS
Företagsrekonstruktion

Den 24 januari ansökte Bolaget om företagsrekonstruktion till 
Stockholms tingsrätt. 

Bakgrunden var att Bolaget under flera år lidit av lönsamhetsproblem. 
Under 2012 genomförde Bolaget stora kostnadsbesparingar samt avytt-
rade och lade ned icke lönsamma verksamhetsområden. De upparbetade 
skulderna under de senaste åren var dock för stora för att kunna hanteras 
vilket föranledde Bolaget att ansöka om företagsrekonstruktion. 

Bolaget kommer under rekonstruktionen att fortsätta sin verksamhet 
som vanligt. Senare under våren/sommaren kommer Bolaget upprätta ett 
förslag till plan för rekonstruktion bland annat innehållandes en  långsiktig 
finansiering av verksamheten. 
Danska Dotterbolag i konkurs

I ett led i moderbolagets rekonstruktion såg styrelsen ingen möjlig-
het att driva verksamheten i Danmark vidare och beslutade att låta de 
danska dotterbolagen gå i konkurs.  

Detta innebär en minskning av koncernens omsättning med ca 32%. 
Vidare föranledde detta att moderbolaget skrivit ned värdet på dotterbo-
lagsaktierna till 0 SEK samt helt nedskrivit samtliga koncerninterna mel-
lanhavanden. Totalt belastade dessa åtgärder moderbolagets resultat för 
2012 med 13,3 MSEK.

ny tjänst på mobil.se: jobb

Under årets första kvartal har Bolaget lanserat en ny jobbflik på mobil.
se. Företag ges möjligheten att annonsera efter personal och via mo-
bil.se få kontakt med intressanta jobbsökande. Besökarna på mobil.se 
hittar attraktiva jobb inom områden som till exempel webbutveckling, 
programmering och systemutveckling.

Under 2012 genomfördes en undersökning på mobil.se som bland an-
nat visade att 34% av de tillfrågade besökarna planerar att byta arbets-
givare inom de närmaste tolv månaderna, och att 53% av de tillfrågade 
studenterna vill jobba inom mobilbranschen efter avslutade studier.

För Bolaget är detta en ny högintressant tjänst med en god 
vinstpotential. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
återlansering i Danmark

Som ett led i Bolagets strategi att expandera i Norden har 
Mediaprovider inlett ett samarbete med det danska nystartade förla-
get Mobil ApS avseende licensutgivning i Danmark av Mobil, iPhone-
tidningen, Allt om Android, Mobil Business och Kamera&Bild. 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 riskfritt tillskott till den svenska verksamheten 
i form av månatliga licensintäkter. Under förutsättning att den nya verk-
samheten i Danmark faller väl ut kommer Bolaget uppbringa full licensin-
täkt under 2014, då Mobil ApS har fått en en rabatt under 2013. Tidigare 
i våras återlanserades webbsajterna mobil.nu och zoom-online.dk. Planen 
är att senare under våren i första hand lansera de tryckta tidningarna  
iPhonemagasinet och Zoom.

ansökan om FörlängD Företagsrekonstruktion

Den 24 april lämnade Bolaget in en ansökan om förlängning av pågående 
företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Rekon-struktionsarbetet 
följer den plan som tidigare presenterats på borgenärs-sammanträdet 
innefattande bl a ett arbete med att säkerställa ett kapitaltillskott. Även 
den underliggande verksamheten går enligt plan.

För att kunna genomföra rekonstruktionen, det offentliga ackordet och 
planerat kapitalstillskott anhölls att tingsrätten medger att företagsrekon-
struktionen får pågå under ytterligare tre månader, vilket nu har beviljats.

kontrollbalansräkning och extra bolagsstämma

Styrelsen i Bolaget har den 9 april 2013 upprättat en kontrollba-
lansräkning per 31 december 2012 enligt 25 kap. 13§ aktiebo-
lagslagen (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 beslutade att verksamheten ska drivas vidare. Bolaget kom-
mer i enlighet med gällande regelverk att kalla till ytterligare en kontroll-
stämma inom åtta månader för att återigen pröva frågan om fortsatt 
drift. Inför andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontroll-
balansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna 
kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och 
uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att trä-
da i likvidation.
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VD KOMMENTAR
Så kan vi nu lämna årets första kvartal bakom oss. Vi går enligt plan 
vilket innebär att vi gjort det bästa Q1 resultat bolaget gjort sedan 
noteringen på First North 2006. Detta är såklart glädjande och vi-
sar att de åtgärder vi vidtagit det senaste året ger resultat. Perioden 
januari-mars är årets tuffaste period, så mycket brukar handla om 
att begränsa förlusten samt bädda för vinster under resterande del 
av året. Så även i år, vi gör en rörelseförlust om drygt 0,6 msek. 
Förväntningarna på helåret är fortsatt goda och vi räknar med ett 
lönsamt 2013. Som helhet klarar vi våra intäktsmål, även om vi på 
vissa printprodukter har känt av en ökad avvaktan från annonsörer-
na, främst pga minskade marknadsföringsbudgetar.

 Vi har igångsatt flera nya projekt som har möjlighet att generera nya 
intäkter till oss, vilket kommer vara nödvändigt i framtiden för att öka 
våra vinster och minska beroendet av traditionell annonsering. Det pro-
jekt som vi tror har den största intäktspotentialen redan 2013 är mobil-
Jobb, dvs jobbannonser på en specialflik under mobil.se.

 Vi har nu varit under rekonstruktion i ca fyra månader. Vi driver 
verksamheten vidare med stor intensitet och en stark framtidstro är 
förankrad bland personalen. Likviditetsmässigt klarar vi oss nu på egna 
intjänade pengar vilket är skönt och ytterligare ett bevis på att vi är 
på rätt väg. Vi jobbar nu fokuserat på att få till ett kapitaltillskott som 
möjliggör en rekonstruktionsplan och ett ackordsförslag. Detta är helt 
nödvändigt för att vi under sommaren skall ta oss ur rekonstruktionen. 
Mina förhoppningar är goda att vi skall lyckas då vi för positiva diskus-
sioner med flera parter.

 Som en konsekvens av rekonstruktionen i moderbolaget har vi under 

perioden försatt våra danska dotterbolag i konkurs. Vi insåg att vi inte 
klarade av att hantera den risk det skulle innebära att fortsätta driften 
i den danska verksamheten, trots att vi såg en ljusare framtid an även i 
Danmark. Glädjande är att några av våra tidigare danska medarbetare 
tillsammans med nya partners har startat upp verksamheten igen. För 
oss har det bland annat betytt att vi i april ingick ett licensavtal för ut-
givning av våra produkter på den danska marknaden. Under 2013 har 
vi givit det nystartade bolaget en kraftig rabatt, men under 2014 och 
framåt kan detta avtal ge oss betydande intäkter - utan finansiell risk.

Vi fortsätter att jobba för att utveckla våra befintliga produkter 
och vi hoppas att detta skall bli märkbart för våra kunder efter som-
maren, främst genom en ny digital strategi som har sitt främsta syfte i 
att höja kvaliteten och tempot på våra 
webbsajter samt en re design av våra 
magasin, både innehålls- och utseen-
demässigt. Dessa åtgärder tror jag är 
helt nödvändiga för att bibehålla och 
stärka vår position, då en av våra störs-
ta utmaningar ligger i att attrahera nya 
läsare och behålla befintliga. Vi har alla 
möjligheter att lyckas här.. 

Stefan Mattsson
Verkställande direktör
Mediaprovider Scandinavia AB
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK) KONCERNEN                     MODERBOLAGET
   2013 2012 2012 2013 2012 2012
   Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Omsättning 4 040 8 230 33 912 4 040 4 713 22 976
Rörelsens kostnader -4 692 -10 380 -36 910 -4 688 -6 618 -25 369
Resultat före avskrivningar (EBITDA) -652 -2 150 -2 998 -648 -1 905 -2 393
Avskrivningar -59 -219 -1 922 -59 -96 -9 183
Rörelseresultat (EBITA) -711 -2 369 -4 920 -707 -2 001 -11 576
Finansiella poster -156 -172 -1 079 -156 -113 -4 705
Resultat efter finansiella poster -867 -2 541 -5 999 -863 -2 114 -16 281 
Skatt  - - - - - - 
Periodens resultat -867 -2 541 -5 999 -863 -2 114 -16 281

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK) KONCERNEN                     MODERBOLAGET

   2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31
Balansomslutning 3 275 9 945 7 787 3 848 18 645 4 565
Anläggningstillgångar 349 2 124 477 922 9 778 982 
Omsättningstillgångar 2 926 7 821 7 310 2 926 8 867 3 583
Eget kapital  -12 694 -13 781 -13 640 -12 690 -1 264 -11 827
Långfristiga skulder 0 1 500 0 565 3 758 574
Kortfristiga skulder 15 969 22 226 21 427 15 973 16 151 15 818

KONCERNEN I SAMMANDRAG

FINANSIELL INFORMATION
Från och med 2013 ingår ej vår danska verksamhet i koncernredo-
visningen längre. Detta beroende på att verksamheten har försatts i 
konkurs i början av året. Då verksamheten under de fåtal veckor som 
föregick konkursen inte anses ha någon betydelse för en rättvis be-
dömning av koncernens verksamheten har denna del helt exkluderats. 
Detta innebär att Bolagets koncernredovisning  från och med 2013 en-
dast innehåller moderbolaget samt det i dagsläget ej verksamma hel-
ägda dotterbolaget CMPartner AB. Vi redovisar därför siffror både för 
koncern och moderbolag för att få en rättvisare och tydligare bedöm-
ning av verksamhetens utveckling.

omsättning och resultat

Koncernens omsättning för perioden uppgick till 4,0 (8,2) MSEK, vilket 
motsvarar en minskning med 51,3% jämfört med motsvarande peri-
od föregående år. Minskningen beror till största del på att den danska 
verksamheten har försatts i konkurs samt att olönsamma affärsområ-
den har sålts eller lagts ned. Moderbolagets omsättning för perioden 
uppgick till 4,0 (4,7) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 15,0% 
jämfört med motsvarande period föregående år. 

Koncernens resultatet före avskrivningar (EBITDA) för perioden upp-
gick till -0,7 (-2,2) MSEK, vilket är en kraftig förbättring i jämförelse 
med motsvarande period föregående år. Moderbolagets resultatet 
före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -0,7 (-1,9) MSEK. 
Anledningen till dessa kraftigt förbättrade resultat är en tydligare fo-
kusering på kärnområden samt stora kostnadsbesparingar, främst på 
administration och ledning. 

Finansiell ställning

Koncernens totala kassaflöde under perioden uppgick till 131 (77) KSEK. 
Moderbolagets kassaflöde var under samma period 171 (68) KSEK. 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 242 (175) 
KSEK. Totalt utnyttjad checkkredit var vid periodens slut 0,9 (4,6) 
MSEK, vilket innebär att koncernen hade 0 (0,8) MSEK outnyttjat.

 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 pe-

riodens utgång. Koncernen har räntebärande skulder om 2,3 MSEK. 
Skulden uppkom i samband med förvärvet av Ncom Publications A/S 
våren 2007.

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 (32) personer, varav 
85% (89%) män, 15% (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 vägled-
ningar till dessa allmänna råd har efterlevts.

Koncernredovisningen omfattar Mediaprovider Scandinavia AB (publ), 
CMPartner AB.

Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Me d i a p r o v i d e r de l å r s r a p p o rt/ /  Q1

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 
30 maj 2013 Årsredovisning
20 juni 2013 Årsstämma
29 aug 2013 Delårsrapport januari-juni 2013
7 nov 2013 Delårsrapport januari-september 2013
20 feb 2014 Bokslutskommuniké 2013
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KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) KONCERNEN                     MODERBOLAGET

   2013 2012 2012 2013 2012 2012
   Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Den löpande verksamheten
 Resultat efter finansiella poster -867 -2 541 -5 999 -863 -2 114 -16 281 
 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 941 287 2 221 60 96 9 185
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 1 074 -2 254 -3 778 -803 -2 018 -7 096 
    
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital      
 Förändring av kortfristiga fordringar 4 515 1 549 1 996 828 457 5 648 
 Förändring av kortfristiga skulder -5 458 793 -1 156 146 1 629 -1 539
Kassaflöde från löpande verksamheten 131 88 -2 938 171 68 -2 987 
     
Investeringsverksamheten       
 Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -11 -303 - - -292
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -11 -303 - - -292
    
Finansieringsverksamheten       
 Nyemission - - 3 604 - - 3 604 
 Amortering lån/Upptagna lån - - -350 - - -350
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 5 543 - - 5 543 
     
Periodens kassaflöde 131 77 13 171 68 -25
Likvida medel vid periodens början 111 98 98 70 95 95
Likvida medel vid periodens slut 242 175 111 241 163 70
 

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (KSEK)      KONCERNEN                       MODERBOLAGET

   2013 2012 2012 2013 2012 2012
   Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Ingående Eget kapital -13 640 -11 523 -11 523 -11 827 850 850
Nyemission - - 3 604 - - 3 604
Avyttring av dotterbolag 1 813 - - - - -
Periodens resultat -867 -2 541 -5 999 -863 -2 114 -16 281
Omräkningsdifferens - 283 278 - - -
Eget kapital vid periodens utgång -12 694 -13 781 -13 640 -12 690 -1 264 -11 827 
 

NYCKELTAL (KSEK)
      
Justerat eget kapital -12 694 -13 781 -13 640 -12 690 -1 264 -11 827 
Soliditet neg. neg. neg. neg. neg neg.
Antal aktier vid periodens början 161 630 180 49 259 379 49 259 379 161 630 180 49 259 379 49 259 379
Antal aktier vid periodens slut 161 630 180 49 259 379 161 630 180 161 630 180 49 259 379 161 630 180 
Genomsnittligt antal aktier 161 630 180 49 259 379 110 126 896 161 630 180 49 259 379 110 126 896
Antal aktier vid periodens slut
efter full utspädning 176 630 180 49 259 379 176 630 180 176 630 180 49 259 379 176 630 180 
Genomsnittligt antal aktier 
efter full utspädning 176 630 180 49 259 379 118 251 896 176 630 180 49 259 379 118 251 896
Nettoresultat per aktie, SEK neg. neg. neg. neg. neg. neg.
Eget kapital per aktie, SEK neg. neg. neg. neg. neg. neg.

KONTAKTINFORMATION

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

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


