
	   	   	  

	   	   1	  (14)	  

TargetEveryONE

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ	  2014	  	  
	  
	  
FÖR	  VMSPLAY	  AB	  (PUBL),	  ORG	  NR	  556526-‐6748,	  under	  ändring	  	  
till	  TargetEveryOne	  AB	  (publ)	  
	  
	  
Fjärde	  kvartalet	  
	  

• Nettoomsättningen	  uppgick	  till	  3,2	  (2,8)	  Mkr	  
• Resultat	  före	  skatt	  uppgick	  till	  –7,6	  (-‐9,0)	  Mkr.	  	  
• Resultatet	  per	  aktie	  efter	  utspädningar	  uppgick	  till	  –0,38	  (-‐0,75)	  kr	  
• Avyttring	  av	  underkoncernen	  VMS	  Holdings	  Inc	  
• Avtal	  om	  att	  förvärva	  norska	  Targeteveryone	  AS	  
• En	  extra	  bolagsstämma	  beslutade	  om	  företrädesemission	  på	  18,1	  MSEK	  

	  
	  
Januari	  -‐	  december	  
	  

• Nettoomsättningen	  uppgick	  till	  11,4	  (11,3)	  Mkr	  
• Resultat	  före	  skatt	  uppgick	  till	  –25,3	  (-‐36,0)	  Mkr.	  	  
• Resultatet	  per	  aktie	  efter	  utspädningar	  uppgick	  till	  –1,25	  (-‐3,0)	  kr	  
• En	  företrädesemission	  på	  14,1	  MSEK	  genomfördes	  i	  juni	  
• Kortfristiga	  skulder	  på	  14,5	  MSEK	  har	  kvittats	  mot	  aktier	  
• Dotterbolaget	  Crowdsoft	  Technology	  AB	  delades	  ut	  till	  aktieägarna	  	  

	  
	  
Väsentliga	  händelser	  efter	  periodens	  utgång	  
	  

• Den	  5	  januari	  2015	  tecknades	  ett	  slutgiltigt	  avtal	  om	  förvärv	  av	  norska	  Targeteveryone	  AS	  genom	  
att	  ett	  skuldebrev	  på	  60	  MSEK	  ställdes	  ut	  till	  säljarna.	  Detta	  kommer	  att	  lösas	  in	  i	  slutet	  av	  
februari	  vid	  en	  riktad	  nyemission.	  Säljarna	  kommer	  att	  erhålla	  nya	  aktier	  som	  motsvarar	  50	  
procent	  av	  ägandet	  av	  moderbolaget	  VMSPlay	  AB	  (publ).	  

• Den	  4	  februari	  2015	  avslutades	  teckningstiden	  för	  företrädesemissionen	  på	  18,1	  Mkr	  som	  
beslutades	  den	  28	  november	  2014.	  Befintliga	  och	  nya	  aktieägare	  tecknade	  40	  procent	  och	  
resterande	  av	  garanter.	  
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VD	  har	  ordet	  
	  
Fortsatt	  stora	  förändringar	  i	  centrum	  
	  
Fjärde	  kvartalet	  har	  markerat	  toppen	  på	  vår	  förändringsresa	  och	  ett	  stort	  antal	  åtgärder	  som	  stärkt	  
bolaget	  har	  genomförts.	  Fokus	  i	  det	  operativa	  har	  legat	  på	  att	  ta	  nyckelaffärer	  till	  intäkter,	  stärka	  
organisationen	  och	  göra	  våra	  produkter	  mer	  användarvänliga.	  På	  alla	  dessa	  områden	  har	  vi	  glädjande	  
resultat	  och	  vi	  ser	  dagligen	  hur	  kundernas	  intresse	  och	  köpvilja	  ökat.	  
	  
Kvartalet	  började	  med	  att	  vi	  äntligen	  kom	  till	  lansering	  i	  Brasilien	  med	  vår	  partner	  och	  tjänsten	  ViGlr	  
nådde	  marknaden.	  Med	  VMS	  videoteknik	  ges	  användarna	  möjlighet	  att	  dela	  video	  och	  detta	  blandas	  med	  
medieportalen	  iG’s	  eget	  videoutbud.	  Första	  månadens	  intäkter	  var	  högre	  än	  förväntat	  medan	  november	  
och	  december	  var	  lägre,	  till	  stor	  del	  på	  grund	  av	  tekniska	  utmaningar	  i	  vår	  partners	  annonsplattform.	  
Samarbetet	  och	  resorna	  till	  Brasilien	  har	  nu	  gått	  in	  i	  en	  ny	  fas	  där	  vår	  självbetjäningstjänst	  för	  mobil	  
marknadsföring	  utvärderas	  och	  kommande	  lanseringar	  planeras.	  
	  
Genom	  förvärvet	  av	  TargetEveryOne	  fick	  vi	  precis	  den	  användarvänliga	  och	  kundorienterade	  tjänst	  som	  vi	  
själva	  strävat	  efter.	  Dessutom	  kompletterades	  vårt	  team	  med	  starka	  kompetenser	  och	  erfarenheter	  dels	  
inom	  sälj	  och	  teknik	  och	  dels	  i	  ledningsfunktioner.	  Under	  About	  Us	  på	  vår	  nya	  gemensamma	  web	  kan	  ni	  
läsa	  mer.	  Förvärvet	  slutförs	  efter	  kvartalets	  utgång	  genom	  att	  en	  utställd	  säljrevers	  växlas	  mot	  aktier	  i	  
VMSPlay	  efter	  företrädesemissionen.	  
	  
VMSPlay	  kommer	  dessutom	  i	  enlighet	  med	  beslutet	  på	  bolagsstämman	  att	  ändra	  firma	  till	  Targeteveryone	  
AB	  (publ).	  
	  
För	  att	  förenkla	  vår	  legala	  struktur,	  öka	  bolagets	  attraktionsvärde	  och	  göra	  det	  mer	  lättförståeligt	  har	  vi	  
sedan	  drygt	  sex	  månader	  arbetat	  med	  att	  lösa	  in	  den	  amerikanska	  ägarminoriteten	  till	  VMS	  Holding	  Inc.	  
Lösningen	  på	  detta	  blev	  att	  vi	  istället	  säljer	  vårt	  ägande	  efter	  att	  först	  fört	  över	  de	  för	  oss	  relevanta	  
tillgångarna	  till	  moderbolaget.	  Detta	  stärker	  vår	  likviditet,	  minskar	  kostnadsbasen	  och	  vi	  aktieägare	  
undviker	  cirka	  21	  procent	  utspädning.	  	  	  
	  
Under	  fjärde	  kvartalet	  har	  de	  nya	  kunderna	  och	  affärerna	  bekräftat	  potentialen	  i	  den	  marknad	  som	  skapas	  
när	  företag	  vill	  förbättra	  sina	  kundrelationer	  med	  mobila	  och	  digitala	  kanaler.	  Samtidigt	  har	  det	  blivit	  än	  
tydligare	  att	  kunderna	  då	  kräver	  en	  användarvänlig	  tjänst	  som	  man	  snabbt	  och	  enkelt	  kopplar	  till	  sin	  
verksamhet.	  Det	  hade	  vi	  inte	  vid	  kvartalets	  start.	  Det	  har	  vi	  nu.	  Rekryteringen	  av	  säljare	  har	  varit	  mycket	  
positiv	  och	  vår	  nya	  position	  attraherar	  väldigt	  duktiga	  personer	  som	  gradvis	  gör	  det	  här	  till	  det	  ledande	  
bolag	  vi	  är	  fast	  beslutna	  att	  bygga.	  
	  
I	  arbetet	  med	  företrädesemissionen	  har	  vi	  tagit	  fram	  ett	  prospekt	  som	  granskats	  av	  våra	  revisorer	  och	  
slutgodkänts	  av	  Finansinspektionen.	  Vi	  har	  genomfört	  ett	  antal	  aktieträffar	  och	  då	  getts	  möjlighet	  att	  
demonstrera	  våra	  produkter	  live	  och	  även	  fått	  många	  utmanande	  frågor	  om	  verksamheten.	  Nyemissionen,	  
som	  var	  i	  förväg	  garanterad	  i	  sin	  helhet,	  tecknades	  av	  40	  procent	  av	  nya	  och	  befintliga	  ägare.	  	  
	  
För	  att	  hålla	  Er	  uppdaterade	  i	  denna	  spännande	  förändringsprocess	  har	  vi	  under	  kvartalet	  skrivit	  fem	  
aktieägarbrev	  och	  i	  januari	  genomfört	  flertal	  investerarmöten.	  När	  vi	  nu	  går	  in	  i	  2015	  och	  snart	  genomför	  
den	  utlovade	  noteringen	  på	  First	  North	  ser	  vi	  fram	  emot	  fler	  uppdateringar	  och	  att	  offentliggöra	  de	  affärer	  
som	  vi	  arbetat	  med	  under	  senaste	  tiden.	  
	  
	  
Stockholm	  2015-‐02-‐12	  
	  
	  
	  
Christoffer	  Andersson	  	  
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Verksamheten	  
	  
Som	  framgår	  av	  moderbolagets	  balansräkning	  understiger	  det	  bokförda	  egna	  kapitalet	  mer	  än	  hälften	  av	  
det	  registrerade	  aktiekapitalet.	  Det	  är	  styrelsens	  uppfattning	  att	  denna	  situation	  inträffar	  i	  slutet	  av	  
november	  2014	  då	  bolaget	  träffar	  avtal	  om	  att	  sälja	  samtliga	  andelar	  i	  dotterbolaget	  VMS	  Holdings	  INC.	  I	  
samband	  med	  försäljningen	  av	  aktierna	  i	  VMS	  Holdings	  INC	  förvärvar	  moderbolaget	  vissa	  immateriella	  
tillgångar	  samt	  dotterbolagen	  VMSPlay	  Sweden	  AB	  och	  PT	  Ironroad	  International	  (Indonesien)	  från	  VMS	  
Holdings	  INC.	  	  
	  
Det	  är	  styrelsens	  uppfattning	  att	  det	  finns	  övervärden	  i	  dessa	  tillgångar	  varför	  det	  egna	  kapitalet	  beräknat	  
enligt	  aktiebolagslagen	  25	  kap	  14	  §	  inte	  skulle	  vara	  förbrukat.	  Vidare	  redan	  innan	  försäljningen	  av	  VMS	  
Holdings	  INC	  hade	  styrelsen	  beslutat	  om	  att	  kalla	  till	  en	  extra	  bolagsstämma	  som	  avhölls	  den	  28	  
november	  2014,	  för	  att	  fatta	  beslut	  om	  en	  nyemission	  motsvarande	  ca	  18	  mkr.	  	  
	  
Emissionen	  var	  fullt	  ut	  säkerställd	  genom	  teckningsförbindelser	  samt	  emissiongarantiåtaganden	  och	  i	  
samband	  med	  att	  teckning	  av	  aktier	  skett	  under	  2015	  har	  redovisning	  av	  emissionen	  skett	  i	  
moderbolagets	  balansräkning.	  
	  
	  
Intäkter	  och	  resultat	  
	  
Nettoomsättningen	  för	  årets	  sista	  tre	  månader	  uppgick	  till	  3,2	  (2,8)	  Mkr.	  Detta	  är	  en	  ökning	  med	  15	  
procent	  jämfört	  med	  motsvarande	  period	  föregående	  år.	  Intäkterna	  kommer	  i	  första	  hand	  från	  
verksamheten	  inom	  multimobil.	  
	  
För	  årets	  tolv	  månader	  uppgick	  nettoomsättningen	  till	  11,4	  (11,3)	  Mkr	  vilket	  motsvarar	  en	  ökning	  med	  1	  
procent.	  
	  
Rörelsens	  kostnader	  under	  årets	  sista	  tre	  månader	  uppgick	  till	  11,0	  (10,7)	  Mkr.	  Personalkostnaderna	  är	  
lägre	  under	  årets	  sista	  kvartal	  till	  följd	  av	  minskat	  antal	  anställda.	  Under	  föregående	  helår	  togs	  ett	  antal	  
kostnader	  av	  engångskaraktär	  som	  uppstod	  i	  samband	  med	  utdelning	  och	  nedläggningar	  av	  utländska	  
dotterbolag.	  Även	  under	  2014	  har	  kostnader	  av	  engångskaraktär	  tagits	  för	  att	  effektivisera	  verksamheten.	  
	  
För	  årets	  tolv	  månader	  uppgick	  kostnaderna	  till	  35,7	  (42,9)	  Mkr.	  Detta	  är	  en	  minskning	  med	  7,2	  Mkr.	  För	  
helåret	  har	  personalkostnaderna	  minskat	  med	  3,4	  Mkr.	  
	  
Rörelseresultatet	  för	  årets	  sista	  tre	  månader	  uppgick	  till	  –7,5	  (-‐7,7)	  Mkr.	  Rörelsemarginalen	  är	  negativ.	  
Resultatet	  är	  en	  svag	  förbättring	  jämfört	  med	  motsvarande	  period	  föregående	  år.	  För	  årets	  tolv	  månader	  
uppgick	  rörelseresultatet	  till	  -‐23,1	  (-‐30,6)	  Mkr.	  
	  
Periodens	  resultat	  efter	  finansnetto	  uppgick	  till	  –7,6	  (-‐9,0)	  Mkr.	  Motsvarande	  resultat	  för	  helåret	  uppgick	  
till	  -‐25,3	  (-‐36,0)	  Mkr	  
	  
Koncernredovisningens	  resultaträkning	  för	  helåret	  2014	  omfattar	  moderbolaget	  VMSPlay	  AB.	  Dessutom	  
ingår	  VMS	  Holding	  Inc,	  Ironroad	  USA	  Inc	  och	  Ironroad	  India	  PvT	  fram	  till	  avyttringen	  den	  30	  december	  
2014.	  Eftersom	  de	  andra	  två	  dotterdotterbolag,	  VMSPlay	  Sweden	  AB	  och	  PT	  Ironroad	  International	  
(Indonesien),	  i	  samband	  med	  avyttringen	  av	  VMS	  Holding	  Inc	  omgående	  förvärvades	  av	  VMSPlay	  AB	  så	  
ingår	  resultatet	  från	  dessa	  verksamheter	  under	  hela	  året.	  	  
	  
I	  koncernredovisningens	  balansräkning	  per	  den	  31	  december	  2014	  ingår	  moderbolaget	  VMSPlay	  AB	  samt	  
de	  tre	  dotterbolagen	  VMSPlay	  Sweden	  AB,	  PT	  Ironroad	  International	  samt	  Targeteveryone	  Sweden	  AB.	  
	  
Under	  inledningen	  av	  året	  såldes	  det	  maltesiska	  bolaget	  VMS	  Holdings	  Ltd	  med	  helägda	  dotterbolaget	  
VMS	  Broadcast	  Ltd.	  
	  
Under	  årets	  första	  fyra	  månader	  ingick	  även	  Crowdsoft	  Technology	  AB	  i	  koncernen	  och	  belastade	  
resultatet	  med	  -‐1,3	  Mkr.	  Utdelning	  av	  Crowdsoft	  beslutades	  vid	  årsstämman	  den	  28	  april	  2014	  och	  
genomfördes	  under	  maj.	  Värdet	  på	  utdelningen	  uppgick	  till	  6,3	  Mkr.	  
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Kassaflöde	  och	  finansiell	  ställning	  
	  
Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  före	  förändring	  av	  rörelsekapital	  uppgick	  till	  0,1	  (3,6)	  Mkr	  för	  
fjärde	  kvartalet	  och	  till	  -‐12,8	  (-‐26,0)	  Mkr	  för	  helåret.	  
	  
Förändringar	  i	  rörelsekapital	  under	  fjärde	  kvartalet	  har	  påverkat	  kassaflödet	  med	  4,7	  (-‐10,6)	  Mkr	  och	  
under	  helåret	  med	  -‐11,7	  (15,4)	  Mkr.	  
	  
Kassaflödet	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  uppgick	  till	  4,9	  (-‐7,0)	  Mkr	  för	  kvartalet.	  Motsvarande	  för	  
helåret	  var	  -‐24,5	  (-‐10,6)	  Mkr.	  
	  
Investeringsverksamheten	  har	  gett	  ett	  kassaflöde	  på	  2,4	  (0,1)	  Mkr	  under	  perioden.	  För	  helåret	  uppgick	  
investeringsverksamheten	  till	  1,5	  (0,1)	  Mkr.	  
	  
Finansieringsverksamheten	  uppgår	  till	  -‐5,2	  (7,1)	  Mkr	  för	  fjärde	  kvartalet.	  För	  helåret	  uppgick	  det	  till	  24,6	  
(12,6)	  Mkr.	  Under	  året	  har	  bolaget	  genomfört	  nyemissioner	  på	  31,7	  (23,1)	  Mkr.	  Vidare	  har	  finansiella	  
skulder	  till	  aktieägare	  ökat	  med	  2,5	  Mkr	  och	  en	  utdelning	  genomförts	  som	  belastat	  kassaflödet	  med	  6,3	  
Mkr.	  
	  
Det	  fria	  kassaflödet	  uppgick	  till	  7,2	  (-‐6,9)	  Mkr	  för	  det	  fjärde	  kvartalet	  och	  för	  årets	  tolv	  månader	  till	  -‐23,0	  	  
(-‐10,6)	  Mkr.	  
	  
Koncernens	  disponibla	  likvida	  medel	  inklusive	  klientmedelskonto	  uppgick	  per	  den	  31	  december	  till	  3,8	  
(0,4)	  Mkr.	  Checkräkningskrediten,	  fullt	  utnyttjad,	  uppgår	  till	  1,25	  Mkr.	  
	  
Koncernens	  soliditet	  i	  år	  och	  föregående	  år	  är	  negativt.	  
	  
Under	  året	  har	  ett	  arbete	  genomförts	  med	  att	  kvitta	  utestående	  kortfristiga	  lån	  till	  aktier	  i	  moderbolaget.	  
För	  det	  brygglån	  som	  upptogs	  under	  våren	  2014	  har	  3,9	  Mkr	  kvittats	  mot	  aktier.	  Av	  tidigare	  upptagna	  lån	  
har	  1,9	  Mkr	  kvittats	  mot	  aktier.	  Lån	  upptagna	  i	  de	  amerikanska	  dotterbolagen	  till	  844	  KUSD	  samt	  i	  förtid	  
inlösta	  konvertibellån,	  1,8	  Mkr,	  har	  också	  kvittats	  mot	  aktier.	  	  
	  
Sammantaget	  har	  ett	  lånebelopp	  inklusive	  räntor	  uppgående	  till	  14,5	  Mkr	  kvittats	  mot	  aktier.	  Kursen	  har	  
varit	  5,50	  kr	  och	  7,50	  kr.	  
	  
	  
Eget	  kapital	  och	  aktien	  
	  
Vid	  en	  extra	  stämma	  den	  9	  juni	  beslutades	  om	  en	  företrädesemission	  på	  14,1	  Mkr.	  För	  tio	  befintliga	  aktier	  
erbjöds	  teckning	  av	  två	  nya	  till	  priset	  5,50	  kr.	  Samtidigt	  erhölls	  en	  teckningsoption	  som	  under	  perioden	  1	  
november	  till	  1	  december	  2014	  kan	  lösas	  mot	  nya	  aktier	  till	  priset	  5,50	  kr.	  	  
	  
Företrädesemissionen	  genomfördes	  mellan	  den	  16	  –	  30	  juni	  och	  tecknades	  till	  56	  procent	  av	  nya	  och	  
befintliga	  aktieägare.	  Emissionen	  var	  garanterad.	  
	  
Vid	  ytterligare	  en	  extra	  stämma	  den	  28	  november	  beslutades	  om	  ytterligare	  en	  företrädesemission	  på	  18	  
Mkr.	  För	  en	  befintlig	  aktie	  erbjuds	  att	  teckna	  en	  ny	  till	  priset	  1,00	  kr.	  Avstämningsdag	  bestämdes	  till	  12	  
januari	  2015	  och	  teckningstiden	  pågick	  mellan	  den	  21	  januari	  och	  4	  februari	  2015	  och	  tecknades	  till	  39,7	  
procent	  av	  befintliga	  och	  nya	  aktieägare.	  
	  
Den	  senaste	  företrädesemissionen	  var	  garanterad	  i	  sin	  helhet	  via	  teckningsförbindelser	  och	  
garantiåtaganden.	  Eftersom	  de	  sammanlagda	  företrädesemissionerna	  under	  de	  senaste	  tolv	  månaderna	  
översteg	  2,5	  MEUR	  så	  togs	  ett	  prospekt	  fram	  som	  granskades	  och	  godkändes	  av	  Finansinspektionen	  innan	  
teckningstiden	  inleddes.	  
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Antalet	  registrerade	  aktier	  uppgår	  till	  18	  067	  913	  stycken.	  Tillkommande	  aktier	  under	  registrering	  	  
18	  067	  913.	  Totalt	  kommer	  antalet	  aktier	  efter	  emissionen	  2015	  uppgå	  till	  36	  135	  826	  aktier.	  	  
Genomsnittligt	  antal	  aktier	  för	  helåret	  före	  utspädning	  uppgick	  till	  14	  242	  704	  aktier.	  	  
	  
Två	  paket	  av	  utställda	  teckningsoptioner	  med	  ursprunglig	  lösen	  senast	  1	  december	  2014	  till	  kursen	  5,50	  
kr	  beslutades	  vid	  stämman	  den	  28	  november	  ändra	  lösen	  till	  september	  2015.	  De	  två	  paketen	  består	  dels	  
av	  3	  000	  000	  teckningsoptioner	  utgivna	  vid	  kvittning	  av	  brygglån	  upptagna	  under	  våren	  2014.	  Dels	  	  
1	  101	  414	  kopplade	  till	  de	  units	  som	  utgavs	  i	  samband	  med	  företrädesemissionen	  under	  juni	  2014.	  	  
	  
Antalet	  teckningsoptioner	  utställda	  till	  styrelse	  och	  ledning	  med	  lösen	  senast	  december	  2015	  till	  kursen	  
7,50	  kr	  uppgår	  till	  2	  000	  000.	  
	  
Stämman	  beslutade	  ge	  styrelsen	  mandat	  att	  utge	  ytterligare	  aktier,	  konvertibler	  eller	  teckningsoptioner.	  
Vidare	  beslutades	  att	  en	  omvänd	  split	  ska	  genomföras	  där	  fem	  befintliga	  aktier	  slås	  ihop	  till	  en	  ny.	  För	  
ytterligare	  information	  om	  detta	  hänvisar	  vi	  till	  vår	  hemsida	  där	  fullständiga	  beslut	  finns	  att	  läsa.	  
	  
Styrelsen	  har	  beslutat	  slutföra	  ansökan	  till	  Nasdaq	  OMX	  First	  North.	  Till	  certified	  advicer	  har	  man	  valt	  att	  
anlita	  Mangold	  Fondkommissionär.	  	  Målsättningen	  är	  att	  aktien	  ska	  upptas	  till	  handel	  i	  mitten	  av	  mars.	  
	  
	  
Investeringar	  
Under	  årets	  sista	  tre	  månader	  har	  investeringar	  i	  materiella	  anläggningstillgångar	  genomförts	  med	  0	  (0)	  
Mkr.	  För	  helåret	  uppgår	  motsvarande	  investeringar	  till	  0,2	  (0)	  Mkr.	  
	  
	  
Förvärv	  och	  avyttringar	  
Under	  kvartalet	  har	  ett	  helägt	  dotterbolag	  förvärvats	  för	  50	  Kkr	  och	  namnbyte	  till	  Targeteveryone	  Sweden	  
AB	  genomförts.	  Vidare	  har	  avtal	  tecknats	  om	  förvärv	  av	  norska	  Targeteveryone	  AS.	  Förvärvet	  slutfördes	  
under	  inledningen	  av	  2015	  och	  finns	  därmed	  inte	  med	  i	  koncernens	  konsoliderade	  siffror	  för	  2014.	  
	  
Per	  den	  30	  december	  2014	  avyttrades	  innehavet	  i	  VMS	  Holding	  Inc,	  Ironroad	  USA	  Inc	  och	  Ironroad	  India	  
PvT.	  Eftersom	  de	  andra	  två	  dotterdotterbolag,	  VMSPlay	  Sweden	  AB	  och	  PT	  Ironroad	  International	  
(Indonesien),	  i	  samband	  med	  avyttringen	  av	  VMS	  Holding	  Inc	  omgående	  förvärvades	  av	  VMSPlay	  AB	  så	  
ingår	  resultatet	  från	  dessa	  verksamheter	  under	  hela	  året.	  	  
	  
	  
Personal	  
	  
Antalet	  anställda	  vid	  utgången	  av	  året	  uppgick	  till	  11	  personer.	  Dessutom	  tillkommer	  5	  personer	  med	  
operativt	  ansvar	  men	  som	  fakturerar	  sin	  tid	  från	  egen	  verksamhet.	  Per	  31	  december	  2013	  var	  
genomsnittligt	  antalet	  anställda	  44	  personer.	  	  
	  
Den	  stora	  skillnaden	  mot	  föregående	  år	  beror	  främst	  på	  avyttringen	  av	  den	  indiska	  och	  amerikanska	  
verksamheten	  samt	  av	  en	  allmän	  kostnadsnedskärning.	  Efter	  förvärvet	  av	  norska	  Targeteveryone	  AS	  
genomförts	  under	  januari	  kommer	  antalet	  anställda	  i	  den	  nya	  koncernen	  uppgå	  till	  knappt	  70	  personer.	  
	  
	  
Risker	  
	  
Beträffande	  risker	  hänvisas	  till	  årsredovisningen	  2013.	  	  
	  
VMSPlay	  lämnar	  inga	  prognoser.	  
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Redovisningsprinciper	  
	  
Från	  och	  med	  räkenskapsåret	  2014	  upprättas	  års-‐	  och	  koncernredovisningarna	  med	  tillämpning	  av	  
årsredovisningslagen	  och	  Bokföringsnämndens	  allmänna	  råd	  BFNAR	  2012:1	  Årsredovisning	  och	  
koncernredovisning	  (K3).	  Tidigare	  tillämpades	  årsredovisningslagen	  och	  Bokföringsnämndens	  allmänna	  
råd	  förutom	  BFNAR	  2008:1	  (K2)	  och	  2012:1	  (K3).	  Övergången	  har	  gjorts	  i	  enlighet	  med	  föreskrifterna	  i	  
K3:s	  kapitel	  35	  vilket	  bland	  annat	  innebär	  att	  jämförelsetalen	  för	  2013	  har	  räknats	  om.	  Övergången	  
innebär	  inte	  några	  väsentliga	  förändringar	  av	  bolagets	  redovisningsprinciper.	  
	  
	  
Revision	  
	  
Denna	  delårsrapport	  har	  inte	  varit	  föremål	  för	  revisorsgranskning.	  
	  
	  
Årsredovisning	  2013	  
	  
Bolagets	  årsredovisning	  har	  funnits	  tillgänglig	  på	  hemsidan,	  www.vmsplay.com,	  sedan	  28	  april	  2014.	  
	  
	  
Kommande	  rapporter	  
	  
Bolagsstämma	  2015	   	   	   2015-‐05-‐05	  
Delårsrapport	  januari	  –	  mars	  	   	   	   2015-‐05-‐06	  
Delårsrapport	  januari	  –	  juni	  	   	   	   2015-‐08-‐20	  
Delårsrapport	  januari	  –	  september	   	   2015-‐11-‐04	  
	  
	  
	  
Stockholm	  2015-‐02-‐12	  
	  
Christoffer	  Andersson	  
Verkställande	  direktör	  
	  
	  
För	  ytterligare	  information	  kontakta:	  
Christoffer	  Andersson,	  VD,	  +46	  76-‐200	  72	  99,	  christoffer.andersson@vmsplay.com	  
Jan	  Benjaminson,	  CFO,	  +46	  70-‐666	  93	  88,	  jan.benjaminson@vmsplay.com	  
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RESULTATRÄKNING	  i	  sammandrag,	  koncernen	  
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BALANSRÄKNING	  i	  sammandrag,	  koncernen	  
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EGET	  KAPITAL	  i	  sammandrag,	  koncernen	  
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KASSAFLÖDE	  i	  sammandrag,	  koncernen	  
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RESULTATRÄKNING	  i	  sammandrag,	  moderbolaget	  
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