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Motion Display Scandinavia AB
Org nr 556682-8231

får härmed avge

Årsredovisning
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolaget började sin verksamhet år 2005-07-01. Verksamheten omfattar utveckling, marknadsföring och
tillverkning av produkter och tjänster inom digital/elektronisk displayteknik främst avsedd för detaljhandel
och marknadsföring. Dessa produkter och tjänster kommer att underlätta kampanjföring av detaljhandelns
egna samt leverantörers varumärken respektive produkter och tjänster.
Verksamheten bedrivs i Uppsala stad.

Flerårsjämförelse
Bolaget ekonomiska utveckling i sammandrag, i KSEK.

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat före skatt

2013

2012

2011

2010

2009

6 322
-12 209
-12 634

8 004
-13 650
-14 307

13 458
-16 589
-17 127

11 343
-8 594
-8 901

2 597
-9 654
-10 026

Viktiga händelser under räkenskapsåret
Teknik
Den stora satsning som gjorts under flera år på en ny generation elektronik och mjukvara, blev
slutligt klar för marknaden under året. Anpassningar av tekniken för de första större kunderna
Coca-Cola och ICA fullföljdes.
Sålunda gjordes en konstruktion med seriekopplade displayer för att klara specifika krav från CocaCola och ett program med nio olika hyllkantsdisplayer togs fram för ICA. En viktig sådan har varit den
så kallade ”multiprisdisplayen”, en display där priset lätt kan ändras på plats med enkla
knapptryckningar.
Marknad
Under senare delen av året lanserades bolagets första produkter på detaljhandelskedjor, där ICA var
första kedja. Intresset var stort och med endast resurser motsvarande en halvtidstjänst som
bearbetade ICA-butiker köpte över 100 butiker displayer under de fyra månader som produkterna
fanns tillgängliga. Ansökan om att bli upptagna i ICAs s.k. IMS-sortiment (Indirekt Material och
Service), vilket betraktas som ett viktigt steg för fortsatt genombrytning inom ICA. Samtal förs även
med stora internationella detaljhandelsföretag.
Trots det stora intresset präglades dock året marknadsmässigt av påtaglig brist på adekvata resurser
att ta hand om förfrågningar och intresse från potentiella kunder runt om i världen. Den förstärkning
som skedde under året kom att allokeras helt till förberedelser av och lanseringen på ICA.
Finansiering
Bolaget genomförde under året en företrädesemission om ca 5,6 MSEK och initierade ytterligare en
om 12 MSEK, vilken fullföljdes under februari 2014. I den sistanämnda emissionen var 1 MSEK inbetalt 2013.
Båda emissionerna har registrerats före avgivandet av denna årsredovisning.
Beslut togs om notering på Aktietorget.
Styrelse
Jonny Olsson lämnade styrelsen under hösten, för att övergå till att ha en konsultrelation med
bolaget. Bolaget planerade för en anpassning av styrelsen till en situation där bolaget noterats på
Aktietorget.
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Viktiga händelser efter periodens utgång
Emissionen om 12 MSEK fullföljdes enligt plan. En rekryteringsfirma engagerades för att förbereda
den förstärkning av organisationen som är det främsta syftet med den emission som skall ske i
samband med noteringen på Aktietorget.
Extra bolagsstämma hölls den 5 mars där erforderliga beslut togs inför planerad notering.

Förslag till behandling av förlust
Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade förlust (i kronor):
Överkursfond
Balanserat resultat från föregående år
Årets resultat
Summa
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, 91 904 kronor, överförs i ny räkning.

65 232 640
-52 690 569
-12 633 975
-91 904
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Resultaträkning
2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

6 322 047
1 844 923

8 004 093
–

8 166 970

8 004 093

-3 550 726
-6 563 204
-8 616 007

-5 441 148
-6 570 411
-8 580 227

-1 646 131
-12 209 098

-1 062 020
-13 649 713

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

15 425
-440 302
-12 633 975

10 664
-668 322
-14 307 371

Årets resultat

-12 633 975

-14 307 371

Belopp i kr

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

1
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Balansräkning
Belopp i kr

2013-12-31

2012-12-31

2

6 725 937
6 725 937

5 102 265
5 102 265

3

31 781
305 655
337 436

63 563
355 976
419 539

500
500

500
500

7 063 873

5 522 304

2 937 642
2 937 642

1 921 134
1 921 134

1 122 221
–
13 065
308 569
1 443 855

1 659 313
86 484
458 727
282 490
2 487 014

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande
Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Inventarier

4

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

5

14 641

4 296 491

4 396 138

8 704 639

11 460 011

14 226 943
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Balansräkning
Belopp i kr

2013-12-31

2012-12-31

298 640
298 640

278 744
278 744

65 232 640
-52 690 569
-12 633 975
-91 904
206 736

58 616 122
-38 383 197
-14 307 371
5 925 554
6 204 298

7

737 665
737 665

1 438 000
1 438 000

7

1 060 416
630 502
2 359 904
286 688
13 238
5 118 997
1 045 865
10 515 610

999 750
756 072
1 310 608
55 757
–
1 409 626
2 052 832
6 584 645

11 460 011

14 226 943

2013-12-31

2012-12-31

5 900 000
5 900 000

5 900 000
5 900 000

Inga
5 900 000

Inga
5 900 000

Inga

Inga

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

6

Bundet eget kapital

Aktiekapital
Fritt eget kapital

Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörskulder
Checkräkningskredit
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8

9

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kr
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar

Övriga ställda panter och säkerheter
Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Noter med redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Belopp i kr om inget annat anges
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.
Kostnader för forskning och utveckling
Utgifter för egen forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom de uppstår. Utgifter för utveckling som är
hänförbara till ett enskilt projekt redovisas som en tillgång i balansräkningen när det finns skäl att anta att
beloppet kommer att kunna återvinnas i framtiden. Tillgången skrivs av under den period då försäljning som
sammanhänger med projektet väntas ske. Det redovisade värdet på de utvecklingskostander, som redovisas
som tillgång i balansräkningen, prövas årligen med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov så länge
tillgången ännu inte tagits i bruk och därefter, då händelser eller förändrade förutsättningar indikerar att det
redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas.
Varulager
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till
det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde.
Därvid har inkuransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består
anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta kostnader.
Vid värdering har inte hänsyn tagits till kapacitetsutnyttjande.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.
Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad
ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar

5 år

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Datorer

5 år
3 år

Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferanser vid försäljning i utländsk valuta.

Leasing - leasetagare
Leasingavtal redovisas enligt BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som
operationella i enlighet med dessa regler.
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt
från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under
året.
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Not 1

Anställda och personalkostnader
2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31
13

Medelantalet anställda
Sverige

15

Varav män

10

9

Summa

15

13

Varav män

9

9

793 920
5 345 853
6 139 773
2 476 234

240 000
5 772 020
6 012 020
2 255 187

(496 843)

(412 316)

2013-12-31

2012-12-31

8 284 000
3 097 400
11 381 400

6 094 650
2 189 350
8 284 000

-3 181 735
-1 473 728
-4 655 463
6 725 937

-2 379 170
-802 565
-3 181 735
5 102 265

2013-12-31

2012-12-31

111 236
–
111 236

111 236
–
111 236

-47 673
-31 782
-79 455
31 781

-15 891
-31 782
-47 673
63 563

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och VD ,
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Av företagets pensionskostnader avser 92 647 kr (20 484) gruppen styrelse och VD.
Styrelseordförande i bolaget har fakturerat 400.000 kr för utförda konsulttjänster.

Not 2

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut

Not 3

Nedlagda kostnader på annans fastighet

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut
Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut
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Not 4

Inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut
Not 5

2012-12-31

995 171
90 300
1 085 471

760 038
235 133
995 171

-639 195
-140 621
-779 816
305 655

-424 941
-214 254
-639 195
355 976

2013-12-31

2012-12-31

308 569
308 569

282 490
282 490

Överkurs
Fritt eget
fond
kapital
58 616 122 -52 690 569
6 616 518
–
-12 633 975
65 232 640 -65 324 544

Summa eget
kapital
6 204 297
6 636 414
-12 633 975
206 736

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga poster

Not 6

2013-12-31

Eget kapital

Eget kapital vid årets ingång
Nyemission
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital
278 744

Ej reg
nyemission
–
19 896

298 640

19 896

Ovan redovisad ej registrerad nyemission innefattar företrädesemission om 5,6 MSEK samt 1 MSEK av den emission
om totalt 12 MSEK som slutförs i början av 2014. Båda var vid avgivandet av årsredovisningen registrerade.
Not 7

Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

Not 8

2012-12-31

1 060 416
737 665
1 798 081

999 750
1 438 000
2 437 750

2013-12-31

2012-12-31

1 000 000

1 000 000

2013-12-31

2012-12-31

751 160
216 572
78 133
1 045 865

1 124 330
408 166
520 336
2 052 832

Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Not 9

2013-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader
Upplupna räntor
Övriga poster

Uppsala den 5 mars 2014

Erik Danielsson

Anna Engholm

Ordförande

Verkställande direktör

Anders Lundmark

Min revisionsberättelse har lämnats den 12 mars 2014

Leonard Daun
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Motion Display Scandinavia AB, org.nr 556682-8231
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Motion Display
Scandinavia AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning 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 som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Motion Display Scandinavia AB för år 2013.

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 enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.

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
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn 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 redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Motion Display Scandinavia AB:s finansiella
ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

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

Anmärkning
Utan att det påverkar mina uttalanden vill jag anmärka på att
avdragen skatt och sociala avgifter vid några tillfällen inte betalts i
rätt tid. Försummelsen har inte medfört någon väsentlig skada för
bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Uppsala den 12 mars 2014

Leonard Daun
Auktoriserad revisor

