
2012 ÅRSREDOVISNING



m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g //  å r s s t ä m m a002

ÅRSSTÄMMA

InnehÅll
002 Årsstämma
003 viktiga händelser 2012
005 vd-ord
006  aktien och ägare
007 om mediaprovider
009 prodUktomrÅden
011 marknad
012 FÖrvaltningsBerättelse
015 Balansräkning
017 resUltaträkning
019 kassaFlÖdesanalys
021  noter
027 revisionsBerättelse
029 styrelse och ledning

Årsstämma hålls den 20 juni 2013 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Åsögatan 122, 3tr, Stockholm. 

AnmälAn 
Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen 
den 14 juni 2013, dels har anmält sig till årsstämman senast fredagen den 14 juni 203, kl 16.00. 

Anmälan kan göras på något av följande sätt: 
per e-post: ir@mediaprovider.se 
per fax: 08-545 112 19 
per tel: 08-545 121 10 
per post: till mediaprovider Scandinavia AB, Åsögatan 122, 116 24 Stockholm 

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare 
som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller 
motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före årsstämman. 

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta 
på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 14 juni 2013.

KoMMAnde RAppoRTTIllfÄllen
 20 juni 2013  Årsstämma
29 aug 2013  Delårsrapport januari-juni 2013
 7 nov 2013 Delårsrapport januari-september 2013
 20 feb 2014 Bokslutskommuniké 2013

 



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 väsentli-
gaste 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 fotoområdena främst via varumärkena mobil och 
Zoom. För mediaprovider är det strategisk viktigt med en posi-
tion på den danska marknaden samt det kommer att ge Bolaget 
ett riskfritt tillskott till den svenska verksamheten i form av månat-
liga licensintäkter. Under förutsättning att den nya verksamheten i 
Danmark faller väl ut kommer Bolaget uppbringa full licensintäkt 
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 2013 lämnade Bolaget in en ansökan om för-
längning 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. även den underlig-
gande verksamheten går enligt plan.

För att kunna genomföra rekonstruktionen, det offentliga 
ackordet och planerat kapitalstillskott anhålles att tingsrätten 
medger att företagsrekonstruktionen får pågå under ytterli-
gare tre månader, vilket nu har beviljats.

KonTRollbAlAnSRÄKnIng och ExTRA 
BolAgSSTämmA
Styrelsen i Bolaget har den 9 april 2013 upprättat en kontroll-
balansräkning 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 aktiekapita-
let. med anledning därav har Bolaget den 29:e april avhållit 
en extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma.

Stämman beslutade 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 frå-
gan om fortsatt drift. inför andra kontrollstämman ska styrelsen 
upprätta en ny kontrollbalansräkning 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 träda i likvidation.
.
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VIKTIgA hÄndelSeR efTeR  
peRIodenS UTgÅng
föReTAgSReKonSTRUKTIon
Den 24 januari 2013 ansökte Bolaget om företagsrekonstruk-
tion till Stockholms tingsrätt. 

Bakgrunden var att Bolaget under flera år lidit av lön-
samhetsproblem. Under 2012 genomförde Bolaget stora 
kostnadsbesparingar samt avyttrade och lade ned icke 
lönsamma verksamhetsområden. De upparbetade skul-
derna 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 verk-
samhet som vanligt. Senare under våren/sommaren kommer 
Bolaget upprätta ett förslag till plan för rekonstruktion bland an-
nat innehållandes en  långsiktig finansiering av verksamheten. 

dAnSKA DoTTERBolAg i KonKURS
Som ett led i moderbolagets rekonstruktion såg styrelsen ingen 
möjlighet att driva verksamheten i Danmark vidare och besluta-
de i januari 2013 att försätta de danska dotterbolaget i konkurs.  

Detta innebär en minskning av koncernens omsättning med 
ca 32%. Vidare föranledde detta att moderbolaget skrivit ned 
värdet på dotterbolagsaktierna till 0 SEK samt helt nedskrivit 
samtliga koncerninterna mellanhavanden. 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 mobil.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 annat visade att 34% av de tillfrågade besökarna pla-
nerar att byta arbetsgivare inom de närmaste tolv månaderna, 
och att 53% av de tillfrågade studenterna vill jobba inom mobil-
branschen efter avslutade studier.

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

ÅTeRlAnSeRIng i DAnmARK
Som ett led i bolagets strategi att expandera i norden har 
mediaprovider inlett ett samarbete med det danska nystar-
tade förlaget mobil ApS avseende licensutgivning i Danmark 
av mobil, iPhonetidningen, Allt om Android, mobil Business 

FlERÅRSöVERSiKT
Resultaträkning (KSEK) 2012 2011 2010 
Omsättning 33 912 53 647 58 156
Rörelsens kostnader -36 910 -57 337 -62 875
Resultat före avskrivningar (EBITDA) -2 998 -3 680 -4 719
Rörelseresultat (EBITA) -4 921 -5 300 -13 887
Resultat efter finansiella poster -5 999 -6 044 -15 170
Årets resultat -5 999 -6 044 -15 170
   
Balansräkning (KSEK) 2012 2011 2010
Immateriella anläggningstillgångar 137 1 925 3 021
Materiella anläggningstillgångar 339 191 648
Finansiella anläggningstillgångar 1 1 1
Omsättningstillgångar 7 310 9 294 11 877
Summa tillgångar 7 787 11 411 15 547
   
Eget kapital -13 640 -11 514 -12 317
Långfristiga skulder - 1 000 2 500
Kortfristiga skulder 21 427 21 925 25 364
Summa eget kapital och skulder 7 787 11 411 15 547
   
NYCKELTAL 2012 2011 2010
Justerat eget kapital, kr -13 640 -11 514 -12 317
Soliditet, % neg. neg. neg.
Avkastning på eget kapital neg. neg. neg.
Avkastning på totalt kapital neg. neg. neg.
   
Antal aktier vid 
periodens början 49 259 379 16 419 793 13 596 483
Antal aktier vid 
periodens slut 161 630 180 49 259 379 16 419 793
Genomsnittligt antal aktier 110 126 896 24 629 690 15 550 878
Antal aktier vid periodens 
slut efter full utspädning 176 630 180 49 259 379 16 419 793
Genomsnittligt antal aktier 
vid periodens slut 
efter full utspädning 118 251 896 24 629 690 15 950 878
   
Nettoresultat per aktie, kr neg. neg. neg.

Eget kapital per aktie, kr neg. neg. neg.
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VIKTIgA hÄndelSeR 2012
föReTRÄdeSeMISSIon öVERTEcKnADES
nyemissionen under våren 2012, med företrädesrätt för bola-
gets aktieägare övertecknades, totalt 114 procent, och bola-
get tillfördes därmed 5,6 mSEK före emissionskostnader. 

Företrädesemissionen tecknades till 40 procent med stöd 
av teckningsrätter och 6 procent utan stöd av teckningsrätter. 
Därtill träffades en överenskommelse med samtliga garanter 
där ytterligare 68 procent tecknats utan stöd av teckningsrätter. 
i och med denna överenskommelse blev emissionen överteck-
nad, totalt 114 procent.

Antalet aktier i mediaprovider ökades med 112 395 140 
aktier och aktiekapitalet ökades med 2 247 902,80 SEK. Efter 
nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i mediaprovider 
till 161 654 519 aktier och aktiekapitalet uppgår till 3 233 
090,38 SEK.

ny VD och KoncERnchEF
Bolaget har under året genomfört förändringar i bolagets 
ledning. ny VD och koncernchef är från och med juni 2012 
Stefan mattsson. Stefan har jobbat inom koncernen i fem år 
som ekonomichef och det senaste året dessutom som ansvarig 
för bolagets produkter inom mobilområdet. De två grundarna 
Patrik mellin (tidigare VD) och Pontus Brohult (tidigare vice VD 
och marknadschef) lämnar bolaget operativt. ledningen för bo-
laget arbetar nu med ett tydligt fokus på kärnverksamheten och 
har som främsta uppgift att kapitalisera på befintliga produkter 
och därigenom göra bolaget lönsamt igen. 

dAnSKA PRylomRÅDET gEAR SÅlT
Det danska prylområdet gear såldes under våren 2012. Både 
magasin och webbsida såldes till det norska förlaget Publish 
A/S. Publish är ett mediahus helt inriktat på prylområdet med 
välkända varumärken i både norge och Sverige, som ljud & 
Bild och lyd & Bilde. genom köpet av gear kom de snabbt 

in på den danska marknaden och fick en marknadsledande 
ställning.  

Den sålda verksamheten, som de senaste åren varit olön-
sam stod för ca 25 procent av omsättningen i det helägda 
danska dotterbolaget mediaprovider A/S. För koncernen som 
helhet stod den sålda delen för ca 8 procent av den totala 
omsättningen. 

Köpeskillingen uppgick till 1,0 mDKK. 

KUndKlUbb äR lAnSERAD
Under hösten 2012 lanserade Bolaget en kundklubb för trog-
na prenumeranter i Sverige, där prenumeranter kan de ta 
del av nyttiga och bra erbjudande. Att vara prenumerant på 
Bolagets tidningar skall löna sig för konsumenten, inte bara 
genom redaktionellt starkt material utan även direkt i plånbo-
ken via samarbetspartners i kundklubben. Bolaget marknadsför 
nu kundklubben både till befintliga prenumeranter och till nya. 

TIdnIngen moBil lAnSERAS i FinlAnD
Bolaget ingick ett licensavtal med  mobiiliSuomi oy för utgiv-
ning av bolagets mobila produkter i Finland. Tidningen mobil 
blev mobiili på den finska marknaden. Första utgåvan kom ut 
i september 2012, i samband med detta lanserades också en 
finsk webbplats, www.mobiili.fi.

genom avtalet kan mediaprovider etablera sig i Finland via 
en partner med stor lokal förankring och marknadskunskap. 
mobiiliSuomi är ett nystartat bolag i Finland finansierat av lokala 
entreprenörer. initiativet kommer av att man har identifierat ett stort 
informationsbehov i Finland avseende den mobila marknaden. 

Utvecklingen i det finska bolaget gick dessvärre inte enligt 
plan under hösten 2012, vilket föranledde bolaget att tillfäl-
ligt frångå tryckta magasin och satsa alla resurser på web-
ben. Detta innebär en väsentligen försämrad licensdeal med 
mediaprovider, då det finska bolaget inte har ekonomiska möj-
ligheter att ta del av vårt licensierade material fullt ut. 

ny STyRElSESAmmAnSäTTning
På årsstämman 2012 omvaldes Patrik mellin samt Daniel 
Westman som styrelseledamöter. Till nya styrelseledamöter ut-
sågs Jan Bengtsson och Joakim Dahl. 

Jan Bengtsson tog platsen som styrelseordförande i Bolaget. 
Jan har lång erfarenhet av företagande. Jan har även köpt 20 mil-
joner aktier i mediaprovider i samband med vårens nyemission. 

Jan Bengtsson har under våren 2012 lämnat sin tjänst som 
VD för Rasta group AB (listat på First north). Jan har varit med 
och tagit Rasta group från noll till 500 mkr i omsättning och en 
vinst på 30 mkr. innan dess var Jan verksam som ekonomichef 
på Provobis holding. Jan har även 15 års erfarenhet från att 
ha arbetat på SEB. 

Joakim Dahl är verksam som affärsutvecklare på Provobis 
holding och har en gedigen bakgrund som affärsutvecklare 
inom iT och internet. Joakim sitter i ett flertal styrelser relate-
rade till Provobis holding. 

Under hösten 2012 lämnade Patrik mellin på egen begäran 
styrelsen. Styrelsen består således nu av Jan Bengtsson, Daniel 
Westman samt Joakim Dahl.

SKUldnedSKRIVnIng
För att förbättra Bolagets ansträngda finansiella situation un-
der våren 2012 träffades överenskommelser med flertalet ford-
ringsägare om en total skuldnedskrivning om drygt 3,0 mSEK. 

nedSKRIVnIng AV AKTiEKAPiTAlET
På den extra bolagsstämman den 30 mars 2012 beslutades att 
nedsätta bolagets aktiekapital med 3 940 750,32 kronor från 
4 925 937,90 kronor till 985 187,58 kronor. nedsättningen 
av aktiekapitalet skedde genom avsättning till omedelbar täck-
ning av förlust enligt fastställd balansräkning. nedsättning av 
aktiekapitalet genomfördes genom en minskning av aktiernas 
nominella belopp från tidigare 10 öre till 2 öre per aktie och 
skedde utan indragning av aktier.



Vd-oRD
Bästa aktieägare,

2012 var ett turbulent och händelserikt år. Vi gick in i året med 
en stor skuldbörda och en verksamhet som blödde. Vi har un-
der året vidtagit en mängd åtgärder, bland annat sålt eller lagt 
ned olönsamma verksamhetsområden samt kraftigt skalat ned 
på ledning, administrations- och lokalkostnader. Detta har bör-
jat ge resultat, bland genom att andra halvåret i Sverige och 
i koncernen var den första sammanhängande sexmånaderspe-
riod sedan 2009 som varit lönsam. Denna positiva trend har 
fortsatt in i 2013 då resultatet, som visserligen var negativt, var 
det bästa första kvartal vi haft sedan bolaget noterades 2006. 
i jämförelse med motsvarande period (juli-mars) föregående år 
så är resultatförbättringen markant, ca 3,2 mSEK. 

För att ge oss möjlighet att hantera vårt stora skuldberg genom-
förde vi under våren 2012 dessutom ett finansiellt åtgärdspaket, 
innehållande en nyemission om 5,6 mSEK före emissionskostna-
der samt skuldsanering med flera av våra leverantörer om 3,0 
mSEK. med facit i hand var detta finansiella åtgärdspaket inte 
tillräckligt, speciellt med tanke på att vår danska verksamhet fort-
satte att utvecklades sämre än prognos samt att vi inte lyckades 
få fart i vårt nya affärsområde creative media Partner (cmP). 
hela vår danska verksamhet har under början av 2013 försatts 
i konkurs samt vi har satt stopp för satsningen på cmP. Kvar har 
vi den svenska kärnverksamheten med mobil och Kamera & Bild 
i spetsen. Denna del av verksamheten har gått enligt plan sedan 
sommaren 2012 och ger mig goda förhoppningar om att 2013 
skall bli lönsamt.

när vi insåg att det finansiella åtgärdspaketet vi genomförde 
under våren 2012 inte var tillräckligt arbetade vi hårt under hös-
ten 2012 för att få till en långsiktigt finansiell lösning för bolaget. 
Trots positiva signaler från både nya och gamla investerare visa-
de det sig dock inte möjligt att genomföra en ny finansiering i den 
situation vi befann oss i. Därför ansökte vi under januari månad 
2013 om företagsrekonstruktion. En rekonstruktion var som sagt 

inget vi räknade med i slutet av året men vårt skuldberg från tidi-
gare år visade sig vara för stort för att kunna hanteras på annat 
sätt. Så länge bolaget har denna stora skuldbörda kan vi inte på 
bästa sätt ta tillvara de möjligheter jag ser i befintlig verksamhet. 

idag har vi en lönsam verksamhet som kan hantera sina löpan-
de kostnader, vilket gör att vi kan driva bolaget vidare, utan till-
skott, under rekonstruktionen. Detta är helt klart en styrka och ger 
oss en bättre möjlighet att få till en bra och hållbar finansiering 
framöver. Vi kommer att behöva nytt friskt kapital för att senare 
under sommaren kunna presentera en rekonstruktionsplan och ett 
ackordsförslag. 

Trots knappa resurser fortsätter vi att utveckla befintlig verksam-
het och jag hoppas att detta skall bli märkbart för våra kunder 
efter sommaren, främst genom en ny digital strategi som har sitt 
främsta syfte i att höja kvaliteten och tempot på våra webbsajter 
samt en redesign av våra magasin, både innehålls- och utseende-
mässigt. Dessa åtgärder tror jag är helt nödvändiga för att bibe-
hålla och stärka vår position, då en av våra största utmaningar 
ligger i att behålla befintliga läsare samt att attrahera nya.

Vi har igångsatt flera nya projekt som har möjlighet att gene-
rera nya intäkter till oss, vilket kommer vara nödvändigt i framti-
den för att öka våra vinster och minska beroendet av traditionell 
annonsering. De projekt som vi tror har de största intäktspotentia-
lerna redan 2013 är mobilJobb (jobbannonser på en specialflik 
under mobil.se) samt auktioner (specialflikar under mobil.se och 
kamerabild.se). Båda dessa projekt är digitala och ligger helt i 
linje med vår strategi om att utöka våra digitala tjänster och intäk-
ter under 2013. 

glädjande är att några av våra tidigare danska medarbe-
tare tillsammans med nya partners har startat upp verksamhet 
igen. För oss har det bland annat betytt att vi i april 2013 in-
gick ett licensavtal för utgivning av våra produkter på den danska 

 
Vi har igångsatt flera nya  

projekt som har möjlighet att  
generera nya intäkter
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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.

Jag är fortsatt hoppfull inför framtiden då vi har en verksamhet 
som jag tror mycket på och som vi har stora möjligheter att utveck-
la åt rätt håll. Förväntningarna på helåret är goda och jag räknar 
med ett lönsamt 2013. Vi är dock beroende av ett kapitaltillskott 
som möjliggör en rekonstruktionsplan och ett ackordsförslag. 
Detta är nödvändigt för att vi skall kunna ta oss ur rekonstruktio-
nen på ett bra sätt. även här är mina förhoppningar goda då vi 
för positiva dialoger med ett flertal parter.

Stefan mattsson
Verkställande 

direktör 
mediaprovider 

Scandinavia AB
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Blå graf = mEPR kursutveckling 2012
Svart graf = index omxSPi
Staplar = mEPR, omsatt antal

AKTIen
och ägARE

AKTIen
Bolagets aktie är ansluten till Stockholmsbörsens handelsplats 
nasdaq omx First north, vilket är en alternativ marknadsplats 
för mindre tillväxtföretag och är en del av den nordiska börsen 
omx. 

KoRTnAMn: mEPR
handelspost: 1 aktie

AKTIeSTRUKTUR
Bolaget hade per årsskiftet 161 630 180 aktier. Samtliga 
A-aktier. 

eMISSIoneR
Under året har totalt 112 370 801 aktier emitterats i en före-
trädesemission under våren. Bolaget har genom denna emis-
sion tillförts 5,6 mSEK före emissionskostnader.

ÄgARSTRUKTUR
Per den 28 december 2012 uppgick antalet aktieägare i 
mediaprovider till 1 016 st.  

AKTIenS KURSUTVEcKling
Bolagets aktiekurs sjönk under året med 72,7 procent. Kursen på 
bokslutsdagen var 0,03 kronor, vilket motsvarar ett börsvärde på 
4,8 mSEK. högsta kursnotering under året var 0,18 kronor den 
15 februari 2012. Den lägsta noteringen var 0,02 kronor den 3 
september, 14 september, 14 december och 27 december 2012. 
genomsnittskursen under året har varit 0,06 kronor.

UTdelnIngSpolIcy
Bolaget avser att konsolidera framtida vinstmedel. Därefter är 
målsättningen att årligen dela ut ca 30% av vinsten efter skatt 
till aktieägarna. Detta under förutsättning att utdelning är möj-
lig att göra enligt aktiebolagslagens bestämmelser om värdeö-
verföring och vinstutdelning.

de STöRSTA AKTiEägARnA PER DEn 28 mARS 2013  
Ägare Antal aktier Andel av kapitalet Andel av röster
Provobis Holding AB 26 538 800 16,4% 16,4%
Jan Bengtsson 20 000 000 12,4% 12,4%
Anne-Louise Kyrk-Larsson 11 003 489 6,8% 6,8%
Friends Provident Int Ltd 10 300 529 6,4% 6,4%
Sound Invest 9 225 000 5,7% 5,7%
Andreas Bonnier 7 000 000 4,3% 4,3%
Servisen AB 5 600 000 3,5% 3,5%
Lectica Group 5 383 497 3,3% 3,3%
Stefan Nilsson 4 400 000 2,7% 2,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 595 963 2,2% 2,2%
Övriga aktieägare 58 582 902 36,2% 36,2%
Totalt 161 630 180 100,0% 100,0%

AKTiEKAPiTAlETS UTVEcKling    
 
År Händelse Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital Totalt aktiekapital
2003 Bolagets grundas 1 000 1 000 100 000 100 000
2006 Nyemission 4 000 5 000 400 000 500 000
2006 Split 1000:1 4 995 000 5 000 000 0 500 000
2006 Nyemission 1 950 000 6 950 000 195 000 695 000
2007 Nyemission 2 000 000 8 950 000 200 000 895 000
2007 Nyemission 75 000 9 025 000 7 500 902 500
2009 Nyemission 4 512 500 13 537 500 451 250 1 353 750
2009 Nyemission 58 983 13 596 483 5 898 1 359 648
2010 Nyemission 2 170 958 15 767 441 217 096 1 576 744
2010 Nyemission 652 352 16 419 793 65 235 1 641 979
2011 Nyemission 32 839 586 49 259 379 3 283 959 4 925 937 
2012 Nedsättning av aktiekapitalet 0 49 259 379 -3 940 750 985 188 
2012 Nyemission 112 370 801 161 630 180 2 247 416 3 232 604
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mEDiAPRoViDER

AffÄRSIdé
mediaprovider erbjuder unikt redaktionellt material med högt 
läsarvärde för teknikintresserade konsumenter och företag. 
Bolaget genererar ökad varumärkeskännedom och driver ökad 
försäljning för sina annonsörer och samarbetspartners. 

MÅl
Bolagets primära mål är att bygga god lönsamhet. Detta skall 
uppnås genom att befästa och stärka sin position inom kärnom-
rådena mobilt och foto. 

VISIon
Bolaget skall bli nordens ledande mediaföretag inom kärnom-
rådena mobilt och foto. Bolagets produkter skall vara den mest 
naturliga källan till information för den nordiska läsaren och 
därigenom annonsörens naturliga val för spridning av dess va-
rumärke och produkter.

AffÄRSModell
Bolaget inriktar sig på nischmedier och segment där det finns 
företag med stora marknadsbudgetar samt läsare med stort 
och växande informationsbehov. Varje månad når Bolaget 
hundratusentals konsumenter som alla är attraktiva för de fö-
retag som är verksamma inom de snabbväxande mobil- och 
fotomarknaderna. 
Bolaget har två kundgrupper: läsare och annonsörer. läsaren 
besöker webbplatser och appar, läser Bolagets tryckta ma-
gasin eller deltar på event för att konsumera information och 
underhållning. Annonsörer når sin målgrupp med större träff-
säkerhet i nischmedia än via ett bredare media. Bolaget erbju-
der därför annonsörerna en lägre kostnad per kontakt i den 
målgrupp de vill nå. På så sätt skapas ett större värde för an-
nonsörerna trots de lägre läsarvolymer som nischmedia har. 
Prisstrategin för nischade medier är en högprismodell, där en 
premium uppnås även fast volymerna är mindre.

MedARbeTARfAKTA
•	 26	anställda	vid	årets	utgång		
•	 19	personer	var	anställda	i	Sverige	och	 

7 i Danmark  
•	 89%	av	de	anställda	var	män	och	11%	 

var kvinnor 
•	 I	maj	2013	är	18	personer	anställda,	 

samtliga i Sverige
•	 Gedigen	kunskap	inom	journalistik,	internet- 

medier och försäljning 
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Annonsörer
Annonsörerna ändrar sin marknadsmix 

från analoga till digitala kanaler samt förfl yttar 
sig till nischmedier. Annonsörerna letar efter nya 

affärsmöjligheter, vill skapa dialog med sina kunder, 
vill synas i trovärdiga miljöer och eftersträvar 

en hög närvaro och effekt.

Läsare
Läsarna förändrar sitt beteende och väljer 

mer än en kanal för att tillfredsställa sitt informa-
tionsbehov. Trenden går från breda medier till mer 
nischade kanaler. Behovet av att själv kunna hitta 

relevant information ökar samtidigt som 
trovärdighet och pålitlighet 

blir allt viktigare.
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VeRKSAMheTSbeSKRIVnIng
Bolaget skall fokusera på kärnområdena mobilt och foto. 
Dessa områden har historiskt visat sig mycket lönsamma och 
det finns en stor potential att utveckla dessa områden. 
Bland annat skall ökad lönsamhet uppnås genom att:
* driva läsande via flera distributionskanaler (magasin, webb, 
appar, event) och i flera länder samtidigt. Då kan en kostnads-
effektiv produktion uppnås där återanvändning av material och 
teknik kan ske. idag finns licensavtal i Danmark och Finland 
för utgivning av Bolagets produkter. Bolaget ser kontinuerligt 
över nya möjligheter till liknande licensiering i andra länder. 
licensiering ger nya intäkter på befintligt redaktionellt material 
med mycket låg risk. 
* skapa nya kontaktytor mellan läsare och annonsör genom 
att erbjuda nya tjänster och närliggande produkter kopplat till 
befintlig plattform

Redaktionellt
Bolaget skall befästa och stärka positionen som den ledande 
redaktionen i Sverige inom respektive område. Det redaktio-
nella innehållet är Bolagets kärna och kvaliteten häri är det 
centrala för verksamheten, kanalen ut till konsument och före-
tag är i detta hänseende sekundärt - material skall finnas där 
det för stunden efterfrågas.

Redaktionerna skall förändra och styra om planering och struk-
tur så att de digitala kanalerna prioriteras tidigare. På detta sätt 
ökar man den dagliga  närvaron och synligheten. Tryckta maga-
sin och event är fortsatt en viktig komponent i Bolagets erbjudan-
de och även här skall en tydlighet och en delvis ompositionering 
ske under året.

digitalt
Bolaget skall skapa nya intäktskällor genom att kapitalisera på 
befintlig trafik. läsarna är en stor tillgång och att erbjuda dem 
nya intressanta tjänster skapar värdefulla kontaktytor för före-
tag inom branschen. Detta innebär att nya tjänster och pro-
dukter kommer eller har lanserats på befintlig plattform, t ex 
jobbannonser, auktioner och undersökningar.

Bolaget skall under året byta publiceringsverktyg för att öka 
flexibilitet och snabbhet. Kommer innebära mer redaktionellt ma-
terial på webben samt en större möjlighet till nya annonsformat 
och redaktionella förändringar.

Magasin
Bolagets magasin inom mobilområdet står just nu inför ett 
större redesign projekt, både innehålls- och utseendemässigt. 

Redesignen kommer också att innebära en tydligare och bättre 
koppling mellan print och digitalt.

Bolaget skall intensifiera marknadsföring och samarbeten för 
att öka upplaga och varumärkeskännedom. Bolaget har tagit steg 
i denna riktning via samarbeten med operatören 3 samt distributö-
ren Scandinavian Photo.

En kundklubb har lanserats och kommer stärka bandet till pre-
numeranter samt minska Bolagets kostnader.

Business
Bolaget skall stärka sin position som den naturliga mötesplat-
sen för företag inom mobilbranschen. Detta skall ske genom 
närvaro och egenarrangerade event, undersökningar, upp-
dragsanalyser, rapporter i eget varumärke, analysbrev, webb 
och magasin.V

eR
K

SA
M

h
eT

Sb
eS

K
R
IV

n
In

g

m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g //  v e r k s a m h e t s b e s k r i v n i n g

VIKTIgA hÄndelSeR i mEDiAPRoViDERS hiSToRiA

2007–2009

•  Förvärv av Ncom Publications A/S.
• Renodling av produktportföljen genom avyttring av ett antal perifera produkter 

utanför kärnverksamheten.
• Ökat fo cus på webb-tv. 
• Den svenska och danska verksamheten integreras allt mer och merparten av materialet  

används i båda länderna samt i fl er mediekanaler, v ilket innebar kostnadssynergier.  
• Under 2009  infördes  ett kostnadsbesparingsprogram som ett resultat av den 

då rådande lågkonjunkturen.

2002–2005

•  Perioden kännetecknades av en stark t illväxt. 
•  Bolaget lanserade fl era tidningar som riktade sig till nischade målgrupper. 
•  Vid årsskiftet 2002 /2003 köpte grundarna t illbaka Bonnier Tidskrifters 

andel i Bolaget. 

1995–2001

•  En produktsstrategi där fo kus lå g på att erbjuda Mobil i fl era 
kanaler på fl era marknader.  

•  Bonnier Tidskrifter fö rvärvar 50 procent av Bolaget. 
•  Tidningen Mo bil lanseras i Da nmark och det danska 
 dotterbolaget MK F Danmark ApS grundas.

2010 –2011

–2012

•  Lansering av ett antal nya koncept inom Bolagets alla produktom-
råden. Koncepten blev framgångsrik a och många ingår nu i den 
ordinarie portföljen. 

•  Svenska verksamheten går med vinst. 
•  En strategiskt översyn av den danska verksamheten ledde till fö r-

säljning av de danska B2 B-produkterna CR N och Co mOn till IDG 
AS, ett dotterbolag till amerikansk a International Da ta Group.

2005 –2006

•  Fokusering på utveckling av den växande internetverksamheten.  
•  Investeringar i publiceringssystem och nya digitala medieformer. 
•  Lansering av webbtjänsterna Prylportalen.se, Kamerabild.se,   

Stardustmagazine.se och tidningen Radar.  
•  Lansering av tjänster fö r mobilt Internet med den senaste tekniken xhtml som 

plattform - m.mobil.se, m.kamera ochbild.se, m.pr ylportalen.se, .mobilmaga-
zine.se och m.stardustmagazine.se.

•  Lansering av tjänsten PLUS, där läsaren mot ersättning kan abonnera på premi-
ummaterial från alla Bolagets webbtjänster. 

•  Förvärv av Sveriges största fo rum fo r mobilentusiaster – Mobilforum.se. 
•  Listning på NASDAQ OM X First North.
•  Förvärv av dvdforum.nu.

1995

•   ”Back-to-basics”, en total renodling mot Bolagets                    
     högpresterande områden mobil och foto. Mångårig             
     historik med god marginal på produktnivå inom dessa 
     områden ger trygghet i att lönsamhet skall uppnås.
•   Finansiellt åtgärdspaket med nyemission och 
    skuldsanering
•   Kraftiga besparingar på ledning, administrations- och
    lokalkostnader
•   Lansering i Finland via licensutgivning

•   En positiv utveckling andra halvan 2012 ger goda

     förhoppningar om lönsamt 2013

•   Utveckling och kapitalisering på befintliga kärnområden

•   Lansering av mobilJobb och auktioner

•   Återlansering i Danmark via licensutgivning

•   Rekonstruktion och danska dotterbolag försätts i konkurs

2013

•   Mediaprovider grundades år 1995 med namnet Modern Kommunikation Förlag på 
     Liljeholmen AB.
•   Verksamheten inleds genom lansering av tidningen Mobil som publicerar information av den 
     exploderande mobilmarknaden.

•   Tidningen blev snabbt marknadsledande och år     
    1997 lanserades webbplatsen som idag är mobil.se



pRodUKT- 
PoRTFölJ

Bolagets produktportfölj består av välkända  
och välrenommerade varumärken i Sverige som 

är nischade inom områdena mobilt och foto. 
Produkterna vänder sig både till konsumenter  

och professionella läsare, det vill säga personer 
som i sin yrkesroll söker information. 

MobIloMRÅdeT
mobilområdet är Bolagets största och mest framgångsrika 
produktområde. Bolagets produkter är marknadsledande 
och den mest naturliga källan för den som söker information 
om mobilitet. 

Tidningen mobil lanserades i Sverige 1995 och har trots 
tuff konkurrens fortfarande en tätposition inom den breda 
bevakningen i Sverige. mobil.se är sedan 1997 Sveriges 
mest besökta redaktionella webbplats för den som är intres-
serad av mobil kommunikation. Sajten besöks varje vecka 
av cirka 100 000 unika användare. Under 2010 lansera-
des specialutgåvorna Allt om Android och iPhonetidningen 
och båda blev stora försäljningsframgångar. 

mobil Business står för den affärsmässiga bevakningen 
inom området. mobil Business är en mötesplats för den mo-
bila industrin och marknaden i Sverige. Varje år arrang-
eras ett antal evenemang kring aktuella ämnen som ger 

deltagarna möjlighet att knyta nya affärskontakter och hålla 
sig uppdaterade inom området. Varje år avslutas med konfe-
rensen/mässan mobile Future och mobilgalan där ett 20-tal 
”guldmobiler” delas ut till de mest framgångsrika företagen 
eller de mest framgångsrika tjänsterna under det gångna 
året. 

De tryckta tidningarna (eller digitalt nedladdningsbara) 
riktar sig till de med ett specialintresse, de som står inför ett 
köpbeslut eller de användare som vill lära sig mer om hur 
man bäst använder och nyttjar en mobiltelefon. i tidning-
arna finns tester av de senaste modellerna inom alla pris-
segment, tips och tricks, användarguider samt appar och 
tillbehör som ökar användarupplevelsen med mobilen. 

På mobilområdets webbsajter sker daglig nyhetsrapporte-
ring, bloggar, tester, forum och webb-tv. Publiceras även på 
specialsajt anpassad för mobilen och i webbappar.  
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foTooMRÅdeT
Bolaget har inom fotoområdet starka och väletablerad va-
rumärken, positionerade mot avancerade amatörer, profes-
sionella fotografer och branschfolk. Tidningen Kamera&Bild 
lanserades i Sverige under 2003. Webbtidningen kamera-
bild.se lanserades under 2005. 

Utöver detta har Bolaget sedan 2010 lanserat ett flertal 
”oneshots” med teman såsom Allt om canon, Allt om nikon, 
Fotoskolan, Resefoto med flera. mottagandet från läsarna 
och branschen har varit positiv. De tryckta tidningarna (eller 
digitalt nedladdningsbara) riktar sig till de med ett special-
intresse, de som står inför ett köpbeslut eller de användare 
som vill lära sig mer om fotograferande och hur man bäst 
använder sin kamera. i tidningarna finns tester av de se-
naste modellerna, intressanta reportage, tips och tricks, an-
vändarguider samt tillbehör som ökar användarupplevelsen 
med kameran. 

Kamerabild.se och zoom-online.dk är respektive lands 
nyhetsledande webbtidning om kameror, tillbehör, foto-
graferande och fotobranschen. Daglig nyhetsrapportering, 
bloggar, tester och webb-tv. Publiceras även på specialsajt 
anpassad för mobilen och i webbappar. 
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MARKnAdS-
öVeRSIKT

AnnonSeR
internetreklam förväntas fortsatt vara vinnare även under 
2013 med mobilannonsering, webb-TV och sökordsannon-
sering som draglok enligt iRm. De tryckta medierna fortsät-
ter uppleva vikande tal och förflyttning av annonsering från 
tryckta medier till digitala kanaler förutspås fortsätta under 
året. Totalt förväntas reklammarknaden minska med 1 pro-
cent under helåret 2013 jämfört med året innan. Detta inne-
bär att det köpta annonsutrymmet förväntas omsätta 31,5 
miljarder kronor under 2013.

MobIlT
Telekombranschen förändras framför våra ögon. operatörer 
och andra företag har en framåtblickande affärsmodell för 
att överleva och bli framgångsrika kring sina konsumenter, 
enligt Ernst & young. Det konstanta trycket från nya aktö-
rer på marknaden tvingar operatörerna att hitta nya sätt att 
hålla sig i framkant. mer än hälften av nästa års tillväxt i 
it-investeringarna beror på uppsvinget för mobila apparater. 
Enligt analysföretaget iDc växer it-investeringarna världen 
över med 5,7 procent under nästa år.  mobila prylar står för 
57 procent av tillväxten. 

foTo
De senaste årens digitala utveckling är en av de viktigaste 
drivkrafterna bakom svenskarnas nya favorithobby. i förra 
årets svenska julhandel hamnade digitala systemkameror på 
6:e plats över försäljning per värde för hemelektronik enligt 
Elektronikbranschen. På nätet har intresset för att fotogra-
fera och dela foton digitalt tagit rejäl fart de senaste åren. 
Antalet fototjänster har mer eller mindre exploderat.

MARKnAdSSTRATegI 
inom respektive affärsområde skall mediaprovider vara bäst 
på att attrahera läsare i relation till kostnad. På så sätt kan 
ett premium uppnås när kontakt med läsaren erbjuds till 
annonsörer. 

M
A

R
K

n
A

d

011m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g //  m a r k n a d



m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g //  F Ö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e012

Styrelsen och verkställande direktören för Mediaprovider 
Scandinavia AB, organisationsnummer 556638-1934, avger 
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 de-
cember 2012.

VÄSenTlIgA hÄndelSeR 2012
föReTRÄdeSeMISSIon öVERTEcKnADES
nyemissionen under våren 2012, med företrädesrätt för bola-
gets aktieägare övertecknades, totalt 114 procent, och bola-
get tillfördes därmed 5,6 mSEK före emissionskostnader. 

Företrädesemissionen tecknades till 40 procent med stöd 
av teckningsrätter och 6 procent utan stöd av teckningsrätter. 
Därtill träffades en överenskommelse med samtliga garanter 
där ytterligare 68 procent tecknats utan stöd av teckningsrät-
ter. i och med denna överenskommelse blev emissionen över-
tecknad, totalt 114 procent.

Antalet aktier i mediaprovider ökades med 112 395 
140 aktier och aktiekapitalet ökades med 2 247 902,80 
SEK. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i 
mediaprovider till 161 654 519 aktier och aktiekapitalet 
uppgår till 3 233 090,38 SEK.

ny VD och KoncERnchEF
Bolaget har under året genomfört förändringar i bolagets 
ledning. ny VD och koncernchef är från och med juni 2012 

Stefan mattsson. Stefan har jobbat inom koncernen i fem år 
som ekonomichef och det senaste året dessutom som ansvarig 
för bolagets produkter inom mobilområdet. De två grundarna 
Patrik mellin (tidigare VD) och Pontus Brohult (tidigare vice VD 
och marknadschef) lämnar bolaget operativt. ledningen för 
bolaget arbetar nu med ett tydligt fokus på kärnverksamheten 
och har som främsta uppgift att kapitalisera på befintliga pro-
dukter och därigenom göra bolaget lönsamt igen. 

dAnSKA PRylomRÅDET gEAR SÅlT
Det danska prylområdet gear såldes under våren 2012. Både 
magasin och webbsida såldes till det norska förlaget Publish 
A/S. Publish är ett mediahus helt inriktat på prylområdet med väl-
kända varumärken i både Sverige och norge, som ljud & Bild 
och lyd & Bilde. genom köpet av gear kom de snabbt in på den 
danska marknaden och fick en marknadsledande ställning.  

Den sålda verksamheten, som de senaste åren varit olön-
sam stod för ca 25 procent av omsättningen i det helägda 
danska dotterbolaget mediaprovider A/S. För koncernen 
som helhet stod den sålda delen för ca 8 procent av den to-
tala omsättningen. 

Köpeskillingen uppgick till 1,0 mDKK. 

KUndKlUbb äR lAnSERAD
Underhösten 2012 lanserade Bolaget en kundklubb för trogna 
prenumeranter i Sverige, där prenumeranter kan de ta del av 
nyttiga och bra erbjudande. Att vara prenumerant på Bolagets 
tidningar skall löna sig för konsumenten, inte bara genom 
redaktionellt starkt material utan även direkt i plånboken via 
samarbetspartners i kundklubben. Bolaget marknadsför nu 
kundklubben både till befintliga prenumeranter och till nya. 

TIdnIngen moBil lAnSERAS i FinlAnD
Bolaget ingick ett licensavtal med  mobiiliSuomi oy för utgiv-
ning av bolagets mobila produkter i Finland. Tidningen mobil 
blev mobiili på den finska marknaden. Första utgåvan kom ut 
i september 2012, i samband med detta lanserades också en 
finsk webbplats, www.mobiili.fi.

genom avtalet kan mediaprovider etablera sig i Finland 
via en partner med stor lokal förankring och marknadskun-
skap. mobiiliSuomi är ett nystartat bolag i Finland finansie-
rat av lokala entreprenörer. initiativet kommer av att man har 
identifierat ett stort informationsbehov i Finland avseende den 
mobila marknaden. 

föRVAlTnIngS-
BERäTTElSE

Utvecklingen i det finska bolaget gick dessvärre inte enligt 
plan under hösten 2012, vilket föranledde bolaget att tillfäl-
ligt frångå tryckta magasin och satsa alla resurser på web-
ben. Detta innebär en väsentligen försämrad licensdeal med 
mediaprovider, då det finska bolaget inte har ekonomiska 
möjligheter att ta del av vårt licensierade material fullt ut. 

ny STyRElSESAmmAnSäTTning
På årsstämman 2012 omvaldes Patrik mellin samt Daniel 
Westman som styrelseledamöter. Till nya styrelseledamöter ut-
sågs Jan Bengtsson och Joakim Dahl. 

Jan Bengtsson tog platsen som styrelseordförande i 
Bolaget. Jan har en lång och bred erfarenhet av företagande. 
Jan har även köpt 20 miljoner aktier i mediaprovider i sam-
band med vårens nyemission. 

Jan Bengtsson har under våren 2012 lämnat sin tjänst som 
VD för Rasta group AB (listat på First north). Jan har varit 
med och tagit Rasta group från noll till 500 mkr i omsättning 
och en vinst på 30 mkr. innan dess var Jan verksam som eko-
nomichef på Provobis holding. Jan har även 15 års erfaren-
het från att ha arbetat på SEB. 

Joakim Dahl är verksam som affärsutvecklare på Provobis 
holding och har en gedigen bakgrund som affärsutvecklare 
inom iT och internet. Joakim sitter i ett flertal styrelser relate-
rade till Provobis holding. 

Under hösten 2012 lämnade Patrik mellin på egen begä-
ran styrelsen. 

Styrelsen består således nu av Jan Bengtsson, Daniel 
Westman samt Joakim Dahl.

SKUldnedSKRIVnIng
För att förbättra Bolagets ansträngda finansiella situation un-
der våren 2012 träffades överenskommelser med flertalet ford-
ringsägare om en total skuldnedskrivning om drygt 3,0 mSEK. 

nedSKRIVnIng AV AKTiEKAPiTAlET
På den extra bolagsstämman den 30 mars 2012 beslutades att 
nedsätta bolagets aktiekapital med 3 940 750,32 kronor från 
4 925 937,90 kronor till 985 187,58 kronor. nedsättningen 
av aktiekapitalet skedde genom avsättning till omedelbar täck-
ning av förlust enligt fastställd balansräkning. nedsättning av 
aktiekapitalet genomfördes genom en minskning av aktiernas 
nominella belopp från tidigare 10 öre till 2 öre per aktie och 
skedde utan indragning av aktier.

fö
RV

A
lT

n
In

g
Sb

eR
Ä

TT
el

Se



fö
RV

A
lTn

In
g

Sb
eR

Ä
TTelSE

m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g //  F Ö rva lt n i n g s b e r ä t t e l s e 013

VÄSenTlIgA hÄndelSeR efTeR 
peRIodenS UTgÅng
föReTAgSReKonSTRUKTIon
Den 24 januari 2013 ansökte Bolaget om företagsrekonstruk-
tion till Stockholms tingsrätt. 

Bakgrunden var att Bolaget under flera år lidit av lönsam-
hetsproblem. Under 2012 genomförde Bolaget stora kost-
nadsbesparingar samt avyttrade 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 rekonstruk-
tion bland annat innehållandes en  långsiktig finansiering av 
verksamheten. 

dAnSKA DoTTERBolAg i KonKURS
Som ett led i moderbolagets rekonstruktion såg styrelsen ing-
en möjlighet att driva verksamheten i Danmark vidare och be-
slutade i januari 2013 att försätta de danska dotterbolaget i 
konkurs.Detta innebär en minskning av koncernens omsättning 
med ca 32%. Vidare föranledde detta att moderbolaget skrivit 
ned värdet på dotterbolagsaktierna till 0 SEK samt helt nedskri-
vit samtliga koncerninterna mellanhavanden. 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 mobil.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 annat visade att 34% av de tillfrågade besökarna 
planerar att byta arbetsgivare inom de närmaste tolv måna-
derna, och att 53% av de tillfrågade studenterna vill jobba 
inom mobilbranschen efter avslutade studier.

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

ÅTeRlAnSeRIng i DAnmARK
Som ett led i bolagets strategi att expandera i norden har 

mediaprovider inlett ett samarbete med det danska nystar-
tade förlaget mobil ApS avseende licensutgivning i Danmark 
av mobil, iPhonetidningen, 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 väsentli-
gaste 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 fotoområdena 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 verksamheten i Danmark faller väl ut kommer Bolaget 
uppbringa full licensintäkt under 2014, då mobil ApS har fått  
rabatt under 2013. Tidigare i våras återlanserades webb-
sajterna mobil.nu och zoom-online.dk. Planen är att senare 
under våren i första hand lansera de tryckta tidningarna iPho-
nemagasinet och Zoom.

AnSöKAn om FöRlängD FöRETAgSREKonSTRUKTion
Den 24 april 2013 lämnade Bolaget in en ansökan om för-
längning av pågående företagsrekonstruktion till Stockholms 
tingsrätt. Rekonstruktionsarbetet följer den plan som tidigare 
presenterats på borgenärssammanträdet innefattande bl a  
arbetet med att säkerställa ett kapitaltillskott. även den under-
liggande verksamheten går enligt plan.

För att kunna genomföra rekonstruktionen, det offentliga 
ackordet och planerat kapitalstillskott anhålles att tingsrätten 
medger att företagsrekonstruktionen får pågå under ytterliga-
re tre månader, vilket nu har beviljats.

KonTRollbAlAnSRÄKnIng och ExTRA 
BolAgSSTämmA
Styrelsen i Bolaget har den 9 april 2013 upprättat en kontroll-
balansräkning 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 aktiekapita-
let. med anledning därav har Bolaget den 29:e april avhållit 
en extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma.

Stämman beslutade 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. inför andra kontroll-
stämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning 
och låta denna granskas av bolagets revisor. om denna kon-
trollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts 
och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bola-
get skyldigt att träda i likvidation.

fInAnSIell InfoRMATIon
oMSÄTTnIng och RESUlTAT
Koncernens omsättning för helåret uppgick till 33,9 (53,6) 
mSEK, vilket motsvarar en minskning med 36,7% jämfört med 
helåret 2011. För årets fjärde kvartal var omsättningen 9,8 
(13,9) mSEK, vilket motsvarar en minskning med 29,5% jäm-
fört med motsvarande period föregående år. Anledningen till att 
Bolaget minskat sin omsättning är helt relaterat till årets försälj-
ning och nedläggning av icke lönsamma verksamhetsområden. 

Resultatet före avskrivningar (EBiTDA) för hela perioden 
uppgick till -3,0 (-3,7) mSEK. Under fjärde kvartalet var 
EBiTDA resultatet 0,5 (0,8) mSEK. 

Av nettoomsättningen för hela perioden står Sverige för 
67,3% och Danmark för 32,7%. 

fInAnSIell STällning
hela periodens totala kassaflöde uppgick till 13 KSEK (-0,6 
mSEK). Bolaget har genomfört en nyemission vilket påverkat 
kassaflödet positivt med 3,6 mSEK efter emissionskostnader. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten (inkl förändring-
ar i checkkredit) uppgick under helåret 2012 till -2,9 (-6,1) 
mSEK. För årets fjärde kvartal uppgick periodens totala kassa-
flöde till -0,2 mSEK (25 KSEK) och från den löpande verksam-
heten uppgick det till 0,3 (0,3) mSEK.

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 
111 (98) KSEK. Totalt utnyttjad checkkredit var vid periodens 
slut 4,5 (5,0) mSEK, vilket innebär att koncernen hade 0,6 
(0,3) mSEK outnyttjat. Bolaget har under året amorterat av 
den långfristiga låneskulden med 350 KSEK. 

Koncernen uppvisar negativ soliditet vid periodens utgång. 
även moderbolagets soliditet är negativ, då Bolaget under 
året har gjort stora nedskrivningar på dotterbolagsaktier 
samt koncerninterna mellanhavanden påtotalt 13,3 mSEK. 
Koncernen har räntebärande skulder om 2,4 mSEK. Skulden 
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uppkom i samband med förvärvet av ncom Publications A/S 
våren 2007.

doTTeRbolAgSAKTIeR
Som ett led i moderbolagets rekonstruktion såg styrelsen ingen 
möjlighet att driva verksamheten i Danmark vidare och besluta-
de därför att försätta de danska dotterbolagen i konkurs. Detta 
innebär en minskning av koncernens omsättning med ca 32%. 
Vidare föranledde detta att moderbolaget skrivit ned värdet 
på dotterbolagsaktierna till 0 SEK samt helt nedskrivit samtliga 
koncerninterna mellanhavanden. Totalt belastade dessa åtgär-
der moderbolagets resultat för 2012 med 13,3 mSEK.

KonTRollbAlAnSRÄKnIng
På grund av de senaste årens stora nedskrivning av värdena 
på de danska dotterbolagsaktierna har moderbolaget per 
bokslutsdagen ett eget kapital understigande hälften av det re-
gistrerade aktiekapitalet. Styrelsen har därför efter periodens 
utgång upprättat en kontrollbalansräkning, se mer om detta 
under rubriken ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”.

peRSonAl
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 26 (32) per-
soner, varav 89% (89%) män, 11% (11%) kvinnor.

InVeSTeRIngAR
investeringar under perioden januari till december uppgick till 
303 KSEK vilket främst avser nödvändiga renoveringsarbeten i 
bolagets nya kontorslokaler på Åsögatan i Stockholm.

KRedITRISK
Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. 
Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av 
produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund.

VAlUTARISK
Koncernen hade per bokslutsdagen en betydande del av sina 
intäkter och kostnader i danska kronor DKK. Koncernen redo-
visar i SEK och fluktuationer i den svenska kronans värde gen-
temot den danska kronan skapar därmed valutarisker i både 
resultat- och balansräkningen för koncernen. Koncernen valu-
tasäkrar ej sina flöden eller balansposter, dock har koncernen 
både intäkter och kostnader i DKK vilket till viss del balanserar 
valutakursfluktuationer.

lIKVIdITeTSRISK
hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som ut-
gångspunkt och placeringen av likvida medel baseras på 
kassaflödesprognoser.

bAlAnSeRAde UTVEcKlingSKoSTnADER
Koncernen har tidigare valt att balansera externa utvecklings-
kostnader i samband med implementation av nytt publice-
ringssystem. Dessa skrivs av på 5 år. inga nya kostnader har 
aktiverats under 2012.

STyRelSenS mAnDAT ATT EmiTTERA AKTiER
Årsstämman 2012 beslutade bemyndiga styrelsen att för ti-
den intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta 
om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner 
motsvarande sammanlagt högst 15 000 000 aktier, med eller 
utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsens beslut 
om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från ak-
tieägarnas företrädesrätt. Emissioner som beslutas med stöd av 
bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, 
konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apport-
egendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 
13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

TecKnIngSopTIoneR
Årsstämman 2012 beslutade att bolaget skall emittera högst 
15 000 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna tecknings-
optionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt, tillkomma cmPartner AB, org. nr 556511-5317, 
helägt dotterbolag till bolaget, nedan kallat Dotterbolaget. 
Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga vill-
kor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde 
för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-
värderingsmodell. Dotterbolaget skall överlåta teckningsop-
tionerna till tillsvidareanställd personal inom koncernen eller 
styrelseledamöter i moderbolaget. Skälen för avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt är att tillsvidareanställd personal 
och styrelseledamöter, utöver sin årliga fasta och rörliga er-
sättning som är baserad på uppfyllelse av såväl kvantitativa 
som kvalitativa individuella mål, genom en egen investering 
ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av 
bolagets aktie under den treårsperiod som det föreslagna 
programmet omfattar. Varje teckningsoption ger rätt att teck-
na en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med 

villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och 
med den 1 augusti 2013 till och med den 31 augusti 2015. 
Teckningskursen fastställdes till 0,07 kr per aktie.

UTdelnIng
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ges.

STyRelSenS ARBETE
Styrelsen i mediaprovider Scandinavia AB består av tre leda-
möter och har under räkenskapsåret haft 11 protokollförda sty-
relsemöten. Styrelsens arbetsordning, som fastställs i samband 
med styrelsens konstituerande sammanträde, innehåller bland 
annat uppgifter om ansvarsfördelningen mellan styrelsen och 
verkställande direktören.

ärenden som har behandlats av styrelsen under året har 
bland annat omfattat bokslutskommuniké, delårsrapporter, re-
sultat, budget, organisation och likviditet. Styrelsen har under 
året riktat särskild uppmärksamhet åt den danska verksamhe-
tens framtid och Bolagets kritiska finansiella läge. 

föRSlAg TIll behAndlIng AV ÅReTS 
ReSUlTAT
KonceRnen
ingen avsättning till bundna reserver föreslås i koncernen.

ModeRbolAgeT
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Från föregående år balanserat resultat - 4 066 786
ökning balanserat resultat  
pga nedsättning av AK 3 940 750 
överkursfond vid årets utgång 1 347 376
Årets resultat -16 281 246 
Summa -15 059 906

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Att balansera i ny räkning -15 059 906



bAlAnSRÄKnIng
KoncERn

KonceRn   

TiLLgÅNgAR  2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31  

Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar Not 3   
 Goodwill  - 1 476 2 188
 Övriga immateriella anläggningstillgångar  137 449 833
Materiella anläggningstillgångar Not 4   
 Inventarier, verktyg och installationer  339 191 648
Finansiella anläggningstillgångar    
 Andelar i övriga företag  1 1 1
Summa anläggningstillgångar  477 2 117 3 670
    
Omsättningstillgångar    
 Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar  3 272 4 533 6 029
 Övriga fordringar  1 815 1 938 2 670
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 6 2 112 2 725 2 490
 Likvida medel  111 98 688 
Summa omsättningstillgångar  7 310 9 294 11 877
    
SUMMA TILLGÅNGAR  7 787 11 411 15 547   
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital Not 9   
 Aktiekapital  3 233 4 926 1 642
 Balanserad förlust/Fria reserver  -10 735 -10 542 934
 Omräkningsdifferens  -140 146 277
 Årets resultat  -5 998 -6 044 -15 170  
Summa eget kapital  -13 640 -11 514 -12 317   
 
Långfristiga skulder Not 8   
 Lån  - 1 000 2 500
Summa långfristiga skulder  - 1 000 2 500   
 
Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder  6 250 5 912 6 822
 Övriga kortfristiga skulder Not 8 9 807 8 566 8 564
 Upplupna kostnader Not 6 5 370 7 447 9 978
Summa kortfristiga skulder  21 427 21 925 25 364
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  7 787 11 411 15 547
    
STÄLLDA PANTER    
Företagsinteckningar  6 457 6 603 6 615   
 
ANSVARSFÖRBINDELSER    
Borgensförbindelser  2 650 2 762 3 977
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bAlAnSRÄKnIng
moDERBolAg

ModeRbolAg   

TILLGÅNGAR  2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar Not 3   
 Övriga immateriella anläggningstillgångar  69 268 540   
 
Materiella anläggningstillgångar Not 4   
 Inventarier, verktyg och installationer  339 115 173
    
Finansiella anläggningstillgångar    
 Andelar i koncernföretag  574 9 490 9 490
 Andelar i övriga företag  1 1 1
Summa anläggningstillgångar  983 9 874 10 204   
 
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar  1 847 4 529 2 627
 Fordran koncernföretag  - 2 479 -
 Skattefordran  55 44 119
 Övriga fordringar  332 352 963
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 6 1 278 1 758 1 632
 Likvida medel  70 95 672
Summa omsättningstillgångar  3 582 9 257 6 013
 
SUMMA TILLGÅNGAR  4 565 19 131 16 217   
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital Not 9   
Bundet eget kapital    
 Aktiekapital  3 233 4 926 1 642
Ansamlad förlust/Fritt eget kapital    
 Balanserat resultat  -126 -3 631 10 127 
Överkursfond  1 347 3 509 3 546
 Årets resultat  -16 281 -3 945 -17 304
Summa eget kapital  -11 827 859 -1 989
    
Långfristiga skulder    
 Lån Not 8 - 1 000 2 500
 Skuld till koncernbolag  574 2 267 2 254
Summa långfristiga skulder  574 3 267 4 754   
 
Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder  4 946 4 732 3 388
 Övriga kortfristiga skulder Not 8 6 387 5 389 3 414
 Upplupna kostnader Not 6 4 485 4 884 6 650
Summa kortfristiga skulder  15 818 15 005 13 452   
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 565 19 131 16 217   
 
STÄLLDA SÄKERHETER    
Företagsinteckningar  3 000 3 000 3 000
    
ANSVARSFÖRBINDELSER    
Borgensförbindelser  2 762 2 762 3 977
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ReSUlTATRÄKnIng
KoncERn

    2012 2011 2010
    Jan-dec Jan-dec Jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER    
 Nettoomsättning  32 148 47 438 55 363
 Övriga rörelseintäkter  1 764 6 209 2 793
Summa intäkter  33 912 53 647 58 156   
 
RÖRELSENS KOSTNADER    
 Produktionskostnader  -12 552 -15 869 -15 133
 Övriga externa kostnader Not 1 -7 573 -12 960 -16 734
 Personalkostnader Not 2 -16 785 -28 498 -31 008
 Avskrivningar  Not 3, 4 -722 -1 620 332
 Nedskrivningar Not 3, 7 -1 201 - -9 500
Summa kostnader  -38 833 -58 947 -72 043   
  
Rörelseresultat  -4 921 -5 300 -13 887
 
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Not 7   
 Ränteintäkter och liknande resultatposter  32 159 125
 Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 110 -903 -1 408  
Summa resultat från finansiella investeringar  -1 078 -744 -1 283
    
Resultat efter finansnetto  -5 999 -6 044 -15 170   
 
Skatt   - - -
    
RESULTAT  -5 999 -6 044 -15 170
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ReSUlTATRÄKnIng
moDERBolAg    2012 2011 2010

    Jan-dec Jan-dec Jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER    
 Nettoomsättning  22 288 28 395 26 070
 Övriga rörelseintäkter  688 1 344 1 835
Summa intäkter  22 976 29 739 27 905   
 
RÖRELSENS KOSTNADER    
Produktionskostnader  -8 814 -12 190 -8 481
 Övriga externa kostnader Not 1 -4 573 -5 518 -12 980
 Personalkostnader Not 2 -11 981 -15 224 -12 360
 Avskrivningar  Not 3, 4 -268 -378 -1 838
 Nedskrivningar Not 3, 7 -8 917 - -9 500 
Summa kostnader  -34 553 -33 310 -45 159
    
Rörelseresultat  -11 577 -3 571 -17 254   
 
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR  Not 7    
 Nedskrivning koncernint skuld/fordran  -4 366 - - 
 Ränteintäkter och liknande resultatposter  1 60 300 
 Räntekostnader och liknande resultatposter  -339 -434 -350   
Summa resultat från finansiella investeringar  -4 704 -374 -50   
  
Resultat efter finansnetto  -16 281 -3 945 -17 304
Skatt   - - -
    
RESULTAT  -16 281 -3 945 -17 304  
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KASSAflödeSAnAlyS
KoncERn

    2012 2011 2010
    Jan-dec Jan-dec Jan-dec

Den löpande verksamheten   
 Resultat efter finansiella poster  -5 999 -6 044 -15 170
 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:  2 230 1 658 10 155
  Kassaflöde från den löpande verksamheten  -3 769 -4 386 -5 015 
  före förändring av rörelsekapital   
   
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital   
    Förändring av kortfristiga fordringar  1 996 1 994 2 464
    Förändring av kortfristiga skulder  -1 156 -3 681 533
  Kassaflöde från löpande verksamheten  -2 929 -6 073 -2 018 
   
investeringsverksamheten   
    Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -303 -60 -210 
     Kassaflöde från investeringsverksamheten  -303 -60 -210   
 
Finansieringsverksamheten   
 Nyemission  3 595 6 793 3 829
 Amortering lån/Upptagna lån  -350 -1 250 -1 000  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  3 245 5 543 2 829   
   
 Periodens kassaflöde  13 -590 601
 Likvida medel vid periodens början  98 688 87
  Likvida medel vid periodens slut  111 98 688 
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    2012 2011 2010   
    Jan-dec Jan-dec Jan-dec

Den löpande verksamheten   
 Resultat efter finansiella poster  -16 281 -3 945 -17 304
 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:  9 194 369 11 336
  Kassaflöde från den löpande verksamheten  -7 087 -3 576 -5 968   
  före förändring av rörelsekapital   
   
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital   
    Förändring av kortfristiga fordringar  5 648 -3 820 3 625
    Förändring av kortfristiga skulder  -1 539 1 325 207
  Kassaflöde från löpande verksamheten  -2 978 -6 071 -2 136   
 
investeringsverksamheten   
    Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -292 -49 -21
  Kassaflöde från investeringsverksamheten  -292 -49 -21   
 
Finansieringsverksamheten   
 Nyemission  3 595 6 793 3 829
 Amortering lån/Upptagna lån  -350 -1 250 -1 000
  Kassaflöde från finansieringsverksamheten  3 245 5 543 2 829 
   
 Periodens kassaflöde  -25 -577 672
 Likvida medel vid periodens början  95 672 0
  Likvida medel vid periodens slut  70 95 672 
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noTeR RedoVISnIngS- och 
VÄRdeRIngSpRIncIpeR
Årsredovisningen är upprättad enligt (1995:1554) årsre-
dovisningslagen och därmed i enlighet med god redovis-
ningssed, med vilket bl.a. avses att tillämpliga delar av 
Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar till dessa 
allmänna råd har efterlevts. 

KonceRnRedoVISnIng
Koncernredovisning omfattar moderbolaget och bolag i vilka 
moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av 
rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande.

Koncernredovisningen är upprättad enligt den så kallade för-
värvsmetoden i enlighet med Redovisningsrådets rekommenda-
tion nr 1:00 om koncernredovisning. Förvärvsmetoden innebär 
att moderbolaget indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och 
övertar dess skulder. Aktier i dotterbolag avräknas mot det egna 
kapitalet i koncernföretagen vid förvärvstillfället. Enligt den vid för-
värvstillfället upprättade förvärvsanalysen uppstår goodwill som 
redovisas som en tillgång i balansräkningen och vars värde skrivs 
av med 10-20 procent per år. 

oMRÄKnIng AV UTlänDSKA VERKSAmhETER
Verksamheter vars funktionella valuta är annan än svenska kro-
nor omräknas till svenska kronor enligt dagskursmetoden. Detta 
innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och övriga skulder 
omräknas till balansdagens kurs. Kursdifferenser som uppkom-
mer vid omräkningen, omräkningsdifferenser, förs direkt mot 
eget kapital.

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

InKoMSTSKATTeR
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidi-
gare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nomi-
nella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser 
som är beslutade eller som är aviserade och med stor säker-
het kommer att fastställas. Uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 

redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan 
avräknas mot överskott vid framtida beskattning. 

foRdRIngAR 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli betalt. 

UTlÄndSKA VAlUToR
Utländska fordringar har omräknats efter balansdagens kurs. 

AnlÄggnIngSTIllgÅngAR 
Avskrivningar enligt plan på materiella och immateriella an-
läggningstillgångar baseras på verkliga anskaffningsvär-
den och skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. 

Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ur-
sprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för re-
paration och underhåll redovisas som kostnader.

Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter avse-
ende vissa större utvecklingsprojekt balanseras externa konsult-
kostnader i bolaget som immateriella tillgångar i den omfattning 
som dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska för-
delar. Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över 
den period som de förväntade fördelarna beräknas komma fö-
retaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion 
påbörjas. 

härvid tillämpas följande avskrivningstider:
l inventarier, verktyg och installationer 5 år
l Datorer, datortillbehör 3-5 år
l goodwill 5-10 år
l övriga immateriella anläggningstillgångar 5 år

AVSÄTTnIngAR
Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en 
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse 
då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippa-
de med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla 
förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

leASIng
leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är 
hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos uthy-
raren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar enligt 
dessa avtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
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noT 2 AnSTÄlldA, peRSonAlKoSTnAdeR och eRSÄTTnIng TIll STyRelSe 
   2012  2011  2010
Medelantal anställda Totalt varav kvinnor Totalt varav kvinnor Totalt varav kvinnor
Moderbolag      
Sverige 19,9 2,7 20,2 3,1 20,8 4,0
Totalt moderbolag 19,9 2,7 20,2 3,1 20,8 4,0

Dotterbolag      
Sverige - - - - - -
Danmark 8,3 0,4 17,8 2,4 28,9 4,0
Totalt dotterbolag 8,3 0,4 17,8 2,4 28,9 4,0

Koncernen totalt 28,2 3,1 38,0 5,5 49,7 8,0

     
    KONCERNEN   MODERBOLAGET 
   2012 2011 2010 2012 2011 2010
Löner och ersättningar      
Styrelsen och VD 500 769 834 500 769 834 
Övriga anställda 12 715 23 053 24 996 8 101 10 329 8 324
Totala löner och ersättningar 13 215 23 822 25 830 8 601 11 098 9 158

Sociala kostnader      
Pensionskostnader för styrelsen och VD 190 209 71 190 209 71
Pensionskostnader övriga anställda 295 320 562 192 223 155
Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 803 3 398 3 137 2 803 3 313 2 867
Totala sociala kostnader 3 288 3 927 3 770 3 185 3 745 3 093

Ledande befattningshavares ersättningar     
Ersättningar och övriga förmåner till ledande    Styrelsearvode/ Pensions- 
befattningshavare under året    grundlön  kostnad Summa
Styrelsens ordförande    - - -
Övriga styrelseledamöter    - - -
VD    500 209 709
Övriga ledande befattningshavare (2 pers)    1 542 146 1 688
Summa    2 042 355 2 397 
 

Andel kvinnor i ledande ställning 12-12-31 11-12-31 10-12-31 12-12-31 11-12-31 10-12-31
Styrelse 0% 0% 25% 0% 0% 25%
Övriga ledande befattningshavare 0% 0% 0% 0% 0% 0%

noT 1 eRSÄTTnIngAR TIll ReVISoReR

På årsstämman 2012 valdes auktoriserad revisor Stefan 
Engström, Auditor Revisionsbyrå AB, till bolagets revisor för 
tiden intill nästa årsstämma. På samma stämma valdes auk-
toriserad revisor Suzanna milinovic, crescendo Revisorer & 
Konsulter AB, som revisorssuppleant. Stefan Engström har varit 
bolagets revisor sedan starten 1995. Revisor i bolagets dans-
ka dotterbolag är claus overgaard olsen från Revisorerne 
Stenlöse.

   
KonceRnen 2012 2011 2010 

Revisionsuppdrag    
  
Auditor Revisionsbyrå AB 52 71 60
Andra revisionsbolag 9 50 36

Summa 61 121 96

ModeRbolAgeT 

Revisionsuppdrag   

Auditor Revisionsbyrå AB 52 71 60
Andra revisionsbolag - - - 
  
Summa 52 71 60

KASSAflödeSAnAlyS
Kassaflödesanalys har upprättats i enlighet med Redovisnings-
rådets rekommendation nr 7, med tillämpande av den indirekta 
metoden. Analysen visar årets förändring av kassabehållningen 
uppdelad på rörelse- investerings- och finansieringsverksamhet.
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ledAnde BEFATTningShAVARES ERSäTTningAR
StyrelSen och StyrelSenS ordförande
Till styrelsen utgår inget fast arvode enligt årsstämmans beslut, 
förutom 40 000 kronor till styrelsens ordförande. Styrelsens 
ordförande har inte erhållit någon ersättning utöver styrel-
searvodet och har inga pensionsförmåner eller avtal om 
avgångsvederlag.

VeRkställande diRektöRen/konceRnchefen
Ersättning till VD utgörs av en grundlön om 60 000 kronor 
per månad, samt ett pensionssparande om 6 000 kronor per 
månad.

Vid uppsägning från Bolagets sida äger verkställande direk-
tören rätt till uppsägningstid motsvarande två månader samt 
avgångsvederlag motsvarande fyra månaders lön. Avräkning 
från avgångsvederlag görs inte om lön erhålls från annan an-
ställning. Vid egen uppsägning är uppsägningstiden tre måna-
der. Avgångsvederlag utgår ej vid egen uppsägning.

ledande BefattningshaVaRe i öVRigt
ledande befattningshavare motsvarande koncernledning upp-
gick per 2012-12-31 till en person förutom VD. Detta var 
operationell chef i Danmark. Ersättningen till ledande befatt-
ningshavare i övrigt är marknadsmässig och konkurrenskraftig 
i syfte att attrahera och behålla kompetenta ledande befatt-
ningshavare. Ersättningen skall bestå av fast grundlön, i före-
kommande fall rörlig lön, pension samt övriga förmåner såsom 
i vissa fall tjänstebil.

Vid uppsägning från mediaproviders sida äger ledande be-
fattningshavare i övrigt rätt till uppsägningstid motsvarande 3 
månader. 

noT 3 IMMATeRIellA AnlÄggnIngSTIllgÅngAR

    KonceRnen   ModeRbolAgeT
   12-12-31 11-12-31 10-12-31 12-12-31 11-12-31 10-12-31
      
Ingående anskaffningsvärde 32 750 32 768 33 452 8 227 8 227 8 227
Omräkningsdifferens -232 -18 -684 - - -
Årets inköp - - - - - -
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 32 518 32 750 32 768 8 227 8 227 8 227

Ingående avskrivningar -30 825 -29 747 -21 804 -7 959 -7 687 -6 082
Omräkningsdifferens 226 23 507 - - -
Årets avskrivningar/nedskrivningar -1 782 -1 101 -8 450 -199 -272 -1 605
Utgående ackumulerade  
av- och nedskrivningar -32 381 -30 825 -29 747 -8 158 -7 959 -7 687

Utgående planenligt restvärde 137 1 925 3 021 69 268 540

goodwIll - KoncERnEn
*Förvärvsgoodwill som uppkom när moderbolaget förvärvade 
dotterbolaget mediaprovider A/S (tidigare ncom Publications 
A/S). Köpeskillingen översteg det substantiella värdet med 22 
777 KSEK. Detta värde representerar det mervärde som köpet 
av dotterbolaget ansågs vara värt utöver substansvärdet vid 
förvärvstillfället. Detta mervärde redovisas som goodwill och 
skrivs av med 10 procent per år. 

i samband med bokslut för 2008 beslutade styrelsen att skri-
va ned värdet på dotterbolagsaktier i mediaprovider A/S med 
10 985 KSEK. 

i samband med bokslut för 2010 beslutade styrelsen att skri-
va ned värdet på dotterbolagsaktierna i mediaprovider A/S 
med 9 500 KSEK. 

i samband med bokslut för 2012 beslutade styrelsen att skri-
va ned värdet på dotterbolagsaktierna i mediaprovider A/S 
med 6 603 KSEK

Detta innebär att värdet på dotterbolagsaktierna är nedskri-
vet till 0 kronor, vilket är föranlett av att dotterbolaget försattes 

i konkurs i början av 2013. nedskrivningen av dotterbolagsak-
tierna 2008 påverkade förvärvsgoodwillen med 8 808 KSEK, 
nedskrivningen 2010 påverkade förvärvsgoodwillen med 5 
955 KSEK och nedskrivningen 2012 påverkade förvärvsgood-
willen med 993 KSEK . 
* Förvärvsgoodwill som uppkom när moderbolaget förvärva-
de resterande 15% av dotterbolaget mKF Danmark ApS er-
lade en köpeskilling som översteg det substantiella värdet med 
461 KSEK. Detta värde representerar det mervärde som köpet 
av dotterbolaget ansågs vara värt utöver substansvärdet vid 
förvärvstillfället. Detta mervärde redovisas som goodwill och 
skrivs av med 10 procent per år. Detta dotterbolag försattes 
också i konkurs i början av 2013, vilket föranledde en ned-
skrivning av dotterbolagsaktierna med 674 KSEK, till värdet 
0 kronor.

Totalt finns per bokslutsdagen 2012-12-31 0 kronor uppta-
get som goodwillvärde.
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öVRIgA immATERiEllA AnläggningSTillgÅngAR  
– KoncERnEn och moDERBolAgET
Avser balanserade utvecklingskostnader i samband med byte 
av publiceringssystem 2008.  Kommer vara fullt avskrivet mit-
ten av 2013.

doTTeRbolAgen
cmPartner AB, förkortat cmP, organisationsnummer 556511-
5317. Säte i Stockholm kommun, Stockholms län. Eget kapi-
tal uppgick per 31 december 2012 till 566 KSEK. Resultatet 
2012 uppgick till -1 704 KSEK. moderbolaget äger 100 pro-
cent av totala antalet andelar och röster. i balansräkningen har 
aktierna i bolaget upptagits till 574 KSEK.

mKF Danmark Aps, förkortat mKF ApS, cVR-nr: 26 09 18 02. 
Eget kapital uppgick per 31 december 2012 till 100 KSEK. 
Resultatet 2012 uppgick till 0 KSEK. moderbolaget äger 100 
procent av totala antalet andelar och röster. i balansräkningen 
har aktierna i bolaget upptagits till 0 KSEK. Bolaget är försatt i 
konkurs i början av 2013.

mediaprovider A/S, förkortat mP A/S, cVR-nr: 25 80 43 84. 
Eget kapital uppgick per 31 december 2012 till -1 902 KSEK. 
Resultatet 2012 uppgick till 3 956 KSEK. moderbolaget äger 
100 procent av totala antalet andelar och röster. i balansräk-
ningen har aktierna i bolaget upptagits till 0 KSEK. Bolaget är 
försatt i konkurs i början av 2013.

konceRninteRn oMsättning
Av moderbolagets totala omsättning avser 2,1 procent koncer-
ninterna transaktioner.

noT 4 MATeRIellA AnlÄggnIngSTIllgÅngAR 
     
    KonceRnen   ModeRbolAgeT
   12-12-31 11-12-31 10-12-31 12-12-31 11-12-31 10-12-31
Ingående anskaffningsvärde 4 133 4 090 4 601 1 125 1 076 1 053 
Omräkningsdifferens -205 -17 -721 - - -
Inköp 293 60 210 293 49 23
Försäljningar och utrangeringar - - - - - -

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 4 221 4 133 4 090 1 418 1 125 1 076

Ingående avskrivningar -3 942 -3 443 -3 369 -1 010 -903 -671
Omräkningsdifferens 201 20 644 - - -
Årets avskrivningar -141 -519 -718 -69 -107 -232
Försäljningar och utrangeringar - - - - - -
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -3 882 -3 942 -3 443 -1 079 -1 010 -903

Utgående planenligt restvärde 339 191 648 339 115 173

noT 5 AndelAR I KonceRnföReTAg     
 
       ModeRbolAgeT
      12-12-31 11-12-31 10-12-31
Ingående bokfört värde    9 490 9 490 18 990
Nedskrivning av aktier    -8 916 - -9 500
Utgående bokfört värde    574 9 490 9 490
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noT 6 peRIodISeRIngSpoSTeR     
 
    KonceRnen   ModeRbolAgeT
   12-12-31 11-12-31 10-12-31 12-12-31 11-12-31 10-12-31
 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     
Upplupna intäkter 1 420 2 138 1 969 673 1 317 1 294
Förutbetalda kostnader 693 587 521 605 441 338
Summa 2 112 2 725 2 490 1 278 1 758 1 632

Upplupna kostnader       
Upplupna personalkostnader 2 104 3 348 4 000 1 424 2 124 1 910
Övriga upplupna kostnader 3 266 4 099 5 978 3 061 2 760 4 740
Summa 5 370 7 447 9 978 4 485 4 884 6 650

noT 7 ReSUlTAT fRÅn fInAnSIellA InVeSTeRIngAR    
  
    KonceRnen   ModeRbolAgeT
   12-12-31 11-12-31 10-12-31 12-12-31 11-12-31 10-12-31

Resultat från andelar i koncernbolag       
Nedskrivning av aktier i dotterbolag - - - -8 917 - -9 500
Summa - - - -8 917 - -9 500 
     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter     
Koncerninterna ränteintäkter - - - - 60 268 
Övriga ränteintäkter 32 159 125 1 1 32
Summa 32 159 125 1 61 300
     
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter      
Övriga räntekostnader -1 110 -903 -1 408 -339 -434 -350
Summa -1 110 -903 -1 408 -339 -434 -350

noT 8 KoRT- och lÅngfRISTIgA SKUldeR     
 
    KonceRnen   ModeRbolAgeT
   12-12-31 11-12-31 10-12-31 12-12-31 11-12-31 10-12-31
      
Lån som förfaller inom 12 månader 2 400 1 750 1 500 2 400 1 750 1 500
Lån som förfaller efter 12 månader - 1 000 2 500 - 1 000 2 500
Summa 2 400 2 750 4 000 2 400 2 750 4 000
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Stockholm den 30 maj 2013
Jan Bengtsson, ordförande  Daniel Westman         Joakim Dahl 

min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den 30 maj 2013
Stefan Engström, auktoriserad revisor

 

noT 9 föRÄndRIng AV egeT KApITAl     
 
KonceRnen                                     
   Aktiekapital  Överkursfond (fria) Fria reserver Årets resultat Summa Eget kapital

Eget kapital 2010-01-01 1 360  29 163 -26 444 -5 788 -1 709
Nyemission 282  3 547 - - 3 829
Förskjutning eget kapital -  -29 163 23 375 5 788 -
Årets resultat -  - - -15 170 -15 170
Omräkningsdifferens -  - 733 - 733
Eget kapital 2010-12-31 1 642  3 547 -2 336 -15 170 -12 317 
     
Nyemission 3 284  3 509 - - 6 793
Förskjutning eget kapital -  -3 547 -11 623 15 170 -
Årets resultat -  - - -6 044 -6 044
Omräkningsdifferens -  - 54 - 54
Eget kapital 2011-12-31 4 926  3 509 -13 905 -6 044 -11 514
      
Nedsättning av aktiekapital -3 941  - 3 941 - -
Nyemission 2 248  1 356 - - 3 604
Förskjutning eget kapital -  -3 509 -2 535 6 044 -
Årets resultat -  - - -5 998 -5 998
Omräkningsdifferens -  - 268 - 268
Eget kapital 2012-12-31 3 233  1 356 -12 231 -5 998 -13 640

ModeRbolAgeT  bUndeT egeT KApITAl                                    AnSAMlAd föRlUST/fRITT egeT KApITAL
   Aktiekapital  Överkursfond (fria) Fria reserver Årets resultat Summa Eget kapital

Eget kapital 2010-01-01 1 360  29 163 -16 335 -2 702 11 486
Nyemission 282  3 547 - - 3 829
Förskjutning eget kapital -  -29 163 26 461 2 702 -
Årets resultat -  - - -17 304 -17 304
Eget kapital 2010-12-31 1 642  3 547 10 126 -17 304 -1 989 
     
Nyemission 3 284  3 509 - - 6 793
Förskjutning eget kapital -  -3 547 -13 757 17 304 -
Årets resultat -  - - -3 945 -3 945
Eget kapital 2011-12-31 4 926  3 509 -3 631 -3 945 859

Nedsättning av aktiekapital -3 941  - 3 941 - -
Nyemission 2 248  1 347 - - 3 595
Förskjutning eget kapital -  -3 509 -436 3 945 -
Årets resultat -  - - -16 281 -16 281
Eget kapital 2012-12-31 -1 693  1 347 -126 -16 281 -11 827
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ReVISIonS- 
BERäTTElSE

RAPPoRT om ÅRSREDoViSningEn och 
KoncERnREDoViSningEn
Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen 
för mediaprovider Scandinavia AB för räkenskapsåret 1 janua-
ri – 31 december 2012. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 12 - 26.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för  
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för 
den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
 
Revisorns ansvar
mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört re-
visionen enligt international Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yr-
kesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrol-
len som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hän-
syn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 

om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

 Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbo-
lagets och koncernens finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2012 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens öv-
riga delar.

 Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa upp-
märksamhet på förvaltningsberättelsen och verkställande direk-
törens redogörelse där det framgår att bolaget är beroende 
av ett kapitaltillskott som möjliggör genomförande av en re-
konstruktionsplan och ett ackordsförslag. Dessa förhållanden 
tyder, enligt min bedömning, på att det finns osäkerhetsfakto-
rer som kan leda till tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten.  
 
RAPPoRT om AnDRA KRAV EnligT lAgAR och  
AnDRA FöRFATTningAR
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för mediaprovider 

Scandinavia AB för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 
2012.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen en-
ligt aktiebolagslagen.
 
Revisorns ansvar 
mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revi-
sionen enligt god revisionssed i Sverige.

 Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen gran-
skat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande di-
rektören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningsla-
gen eller bolagsordningen.

 Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 
Stockholm den 30 maj 2013 

 
Stefan Engström

Auktoriserad revisor
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lEDning

DAniEl WESTmAn 
Styrelseledamot
Född 1970 
medlem av styrelsen sedan 2006 
övriga uppdrag: ledamot i cmPartner AB
Aktieinnehav: 3 529 002

JoAKim DAhl
Styrelseledamot
Född 1970
medlem av styrelsen sedan 2012
övriga uppdrag: Styrelseledamot i 
Kamerareportage Bildbyrå i göteborg AB, 
media house Europe Aktiebolag, leisure 
house Europe AB, gallerylink Europe 
Aktiebolag och mr Bidder Europe AB.
Aktieinnehav: 70 000

JAn BEngTSSon
Styrelseordförande
Född 1951
medlem av styrelsen sedan 2012
övriga uppdrag:Styrelseordförande i 
Tangiamo AB, styrelseledamot i Alert  
investor Relations AB, chelys Kapital-
förvaltning AB och  J B Bengtsson AB 
Aktieinnehav: 20 000 000

STEFAn mATTSSon
Verkställande direktör
Född 1970
Arbetat i koncernen sedan 2007
övriga uppdrag: Styelseledamot i 
Klassikerförlaget Steniq AB,  
Sportsobserver AB
Aktieinnehav: 1 500 000
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