
	   	   	  

	   	   1	  (9)	  

Delårsrapport	  januari	  –	  september	  2014	  	  
	  
	  
FÖR	  VMSPLAY	  AB	  (PUBL),	  ORG	  NR	  556526-‐6748	  
	  
	  
Nio	  månader	  
	  

• Nettoomsättningen	  uppgick	  till	  7,9	  Mkr	  
• Resultat	  före	  skatt	  uppgick	  till	  -‐17,6	  Mkr.	  	  
• Resultatet	  per	  aktie	  för	  årets	  nio	  månader	  uppgick	  till	  -‐0,97	  kr	  
• Utdelning	  av	  dotterbolaget	  Crowdsoft	  Technology	  AB	  
• En	  företrädesemission	  ökade	  eget	  kapital	  med	  14,1	  Mkr	  
• Kortfristiga	  skulder	  har	  minskat	  med	  14,5	  Mkr	  genom	  kvittning	  mot	  aktier	  

	  
	  
Väsentliga	  händelser	  efter	  periodens	  utgång	  
	  

• Under	  oktober	  tecknades	  en	  överenskommelse	  om	  förvärv	  av	  samtliga	  aktier	  i	  det	  norska	  bolaget	  
Targeteveryone	  AS	  med	  säte	  i	  Oslo.	  Förvärvet	  ska	  betalas	  med	  hjälp	  av	  nya	  aktier	  till	  aktieägarna	  i	  
Targeteveryone.	  Hela	  affären	  är	  bland	  annat	  villkorad	  av	  att	  aktieägarna	  i	  VMSPlay	  AB	  vid	  en	  
stämma	  godkänner	  affären.	  

• Styrelsen	  har	  beslutat	  att	  kalla	  till	  en	  extra	  stämma	  den	  27	  november.	  
	  
	  
Under	  2014	  ändrades	  koncernens	  hela	  struktur	  till	  följd	  av	  att	  bolagets	  ledning	  och	  huvudkontor	  flyttats	  
från	  USA	  till	  Sverige.	  De	  historiska	  siffrorna	  har	  inte	  samma	  precision	  som	  idag.	  Framför	  allt	  saknades	  
tidigare	  regelbundna	  avstämningar.	  En	  jämförelse	  med	  fjolårets	  redovisade	  resultat	  blir	  därmed	  
irrelevant.	  
	  
I	  analysen	  nedan	  jämförs	  därför	  årets	  första	  nio	  månader	  med	  föregående	  års	  helårssiffror.	  Detsamma	  
gäller	  för	  balansräkningarna	  där	  vi	  jämför	  30	  september	  2014	  med	  31	  december	  2013.	  För	  kassaflödet	  
jämförs	  årets	  nio	  månader	  med	  helåret	  2013.	  
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VD	  har	  ordet	  
	  
Fortsatt	  stora	  förändringar	  i	  centrum	  
	  
Under	  årets	  tredje	  kvartal	  har	  verksamheten	  präglats	  av	  förändringar	  som	  nu	  börjar	  ge	  resultat	  och	  i	  
förlängningen	  kommer	  att	  leda	  fram	  till	  ett	  bättre	  bolag.	  Förändringarna	  har	  i	  första	  hand	  varit	  
koncentrerade	  på	  att	  anpassa	  oss	  efter	  kundens	  krav	  och	  önskemål.	  Vi	  har	  även	  arbetat	  med	  att	  skapa	  den	  
ordning	  och	  reda	  som	  krävs	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  fortsätta	  vår	  resa	  mot	  att	  bli	  noterade	  på	  First	  North.	  
	  
En	  väsentlig	  arbetsinsats	  har	  använts	  för	  att	  slutföra	  arbetet	  med	  vår	  samarbetspartner	  iG.	  Rent	  konkret	  
har	  detta	  resulterat	  i	  en	  lansering	  av	  vår	  ViGlr-‐app	  för	  både	  AppStore	  och	  Googleplay	  samt	  en	  webbaserad	  
version	  på	  www.viglr.com.br.	  Appen	  lanserades	  strax	  efter	  tredje	  kvartalets	  utgång	  och	  det	  är	  ännu	  för	  
tidigt	  att	  utvärdera	  framgångarna.	  
	  
Vår	  samarbetspartner	  är	  alltså	  del	  av	  den	  multinationella	  mediakoncernen	  Ongoing	  Group	  som	  har	  sin	  
tyngdpunkt	  i	  Portugal	  och	  Brasilien.	  Vi	  har	  år	  av	  arbete	  bakom	  avtalet	  och	  deras	  internetportal	  iG	  är	  första	  
anhalten	  för	  vårt	  samarbete.	  Under	  kvartalet	  har	  jag	  besökt	  iG	  i	  Sao	  Paolo,	  Brasilien,	  och	  där	  haft	  utmärkta	  
samtal	  om	  hur	  våra	  gemensamma	  tjänster	  ska	  fortsätta	  att	  utvecklas	  framöver	  och	  hur	  monetarisering	  ska	  
ske.	  Resultatet	  är	  att	  vi	  gått	  från	  avtal	  till	  lansering	  som	  nu	  kan	  generera	  intäkter.	  Det	  krävs	  tålamod	  och	  
målmedvetenhet	  när	  produkterna	  nu	  successivt	  växer	  in	  i	  den	  brasilianska	  allmänhetens	  vardag.	  
	  
I	  USA	  fortsätter	  samarbetet	  med	  Trademotion	  och	  deras	  viktiga	  kund	  Nissan.	  Vi	  ser	  här	  att	  en	  mer	  
användarvänlig	  produkt	  är	  en	  viktig	  faktor	  för	  att	  kunna	  få	  full	  verkningsgrad	  på	  samarbetet.	  
	  
Den	  svenska	  affären	  präglas	  i	  första	  hand	  av	  verksamheten	  i	  Multimobil,	  vår	  onlinetjänst	  för	  SMS-‐tjänster.	  
Kvartalets	  tillväxt	  kan	  i	  första	  hand	  härledas	  till	  ökade	  intäkter	  i	  denna	  verksamhet	  men	  vi	  ser	  även	  att	  
den	  pilotkund	  vi	  haft	  inom	  mer	  avancerade	  tjänster	  ger	  bidrag.	  Det	  är	  ännu	  för	  tidigt	  att	  säga	  om	  det	  är	  en	  
bestående	  trend	  eller	  en	  temporär.	  	  Vi	  är	  beroende	  av	  våra	  kunders	  kampanjer	  och	  dess	  framgångar.	  
	  
Vi	  har	  under	  några	  månader	  sökt	  möjliga	  förvärvsobjekt	  på	  marknaden.	  Målsättningen	  har	  varit	  att	  finna	  
ett	  bolag	  som	  på	  så	  många	  sätt	  som	  möjligt	  förstärker	  vår	  verksamhet.	  Vi	  insåg	  ganska	  snabbt	  att	  norska	  
Targeteveryone	  AS	  inte	  bara	  kompletterar	  oss	  rent	  tekniskt	  utan	  även	  avseende	  flera	  mjuka	  faktorer.	  	  
	  
Targeteveryone	  har	  samma	  drivna	  företagskultur	  och	  högt	  satta	  mål	  som	  vi.	  De	  har	  dessutom	  en	  produkt	  
som	  vi	  tillsammans	  kan	  vidareutveckla	  ytterligare.	  Produkten	  är	  välförpackad	  och	  det	  finns	  en	  ökande	  
tillströmning	  av	  kunder	  och	  kundinbetalningar.	  
	  
Tillsammans	  har	  vi	  betydligt	  bättre	  möjligheter	  att	  generera	  vinster	  från	  en	  internationell	  marknad	  än	  vad	  
vi	  var	  för	  sig	  skulle	  kunna	  skapa	  genom	  att	  konkurrera	  på	  den	  nordiska.	  
	  
För	  ytterligare	  information	  om	  förvärvet	  vill	  jag	  hänvisa	  till	  kommande	  nyhetsbrev	  samt	  kallelse	  till	  extra	  
stämma	  som	  publiceras	  inom	  kort.	  
	  
	  
	  
Stockholm,	  23	  oktober	  2014	  
	  
Christoffer	  Andersson	  
VD	  VMSPlay	  
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Verksamheten	  
	  
Intäkter	  och	  resultat	  
	  
Nettoomsättningen	  för	  årets	  nio	  månader	  uppgick	  till	  7,9	  Mkr.	  Intäkterna	  kommer	  i	  första	  hand	  från	  
verksamheten	  inom	  multimobil.	  
	  
Rörelsens	  kostnader	  uppgick	  till	  24,8	  Mkr.	  De	  operativa	  kostnaderna	  är	  lägre	  under	  årets	  första	  nio	  
månader	  till	  följd	  av	  minskat	  antal	  anställda.	  Under	  föregående	  helår	  togs	  dessutom	  ett	  antal	  kostnader	  av	  
engångskaraktär	  som	  uppstod	  i	  samband	  med	  utdelning	  och	  nedläggningar	  av	  utländska	  dotterbolag.	  
	  
Rörelseresultatet	  för	  årets	  nio	  månader	  uppgick	  till	  -‐15,6	  Mkr.	  Rörelsemarginalen	  är	  negativ.	  
Rörelseresultatet	  på	  EBITDA-‐nivå	  uppgick	  till	  -‐11,0	  Mkr.	  
	  
Nettoresultatet	  för	  perioden	  uppgick	  till	  -‐16,9	  Mkr.	  
	  
Koncernredovisningen	  omfattar	  moderbolaget	  VMSPlay	  AB,	  det	  amerikanska	  dotterbolaget	  VMS	  Holding	  
Inc,	  samt	  fyra	  dotterdotterbolag,	  Ironroad	  USA	  Inc,	  VMSPlay	  Sweden	  AB,	  PT	  Ironroad	  International	  
(Indonesien)	  och	  Ironroad	  India	  PvT.	  VMS	  Holding	  Inc	  har	  ett	  minoritetsägande	  på	  ca	  20	  procent.	  	  
	  
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.	  
	  
	  
Finansiell	  ställning	  
	  
Koncernens	  disponibla	  likvida	  medel	  inklusive	  utnyttjad	  checkräkningskredit	  och	  klientmedelskonto	  
uppgick	  per	  den	  30	  september	  till	  1,7	  Mkr.	  Checkräkningskrediten,	  fullt	  utnyttjad,	  uppgår	  till	  1,25	  Mkr.	  
	  
Koncernens	  soliditet	  uppgick	  till	  17	  %.	  	  
	  
Ett	  arbete	  har	  genomförts	  med	  att	  kvitta	  utestående	  kortfristiga	  lån	  till	  aktier	  i	  moderbolaget.	  För	  det	  
brygglån	  som	  upptogs	  under	  våren	  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.	  Kursen	  har	  i	  samtliga	  
fall	  varit	  5,50	  kr.	  
	  
	  
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	  %	  av	  nya	  och	  befintliga	  
aktieägare.	  Emissionen	  var	  garanterad.	  
	  
Förhandlingar	  pågår	  om	  att	  lösa	  minoritetens	  andelar	  i	  det	  amerikanska	  dotterbolaget,	  VMS	  Holdings	  Inc,	  
mot	  ägande	  i	  moderbolaget.	  Minoritetens	  innehav	  uppgår	  till	  21,09%.	  
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Antalet	  registrerade	  aktier,	  samt	  aktier	  under	  registrering,	  uppgick	  till	  18	  038	  096	  stycken.	  
	  
Antalet	  utställda	  teckningsoptioner	  med	  lösen	  senast	  1	  december	  2014	  till	  kursen	  5,50	  kr	  består	  av	  två	  
paket.	  Dels	  3	  000	  000	  utgivna	  vid	  kvittning	  av	  brygglån	  upptagna	  under	  våren	  2014	  mot	  aktier	  i	  
moderbolaget.	  Dels	  1	  283	  232	  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.	  
	  
	  
Investeringar	  
Under	  årets	  första	  nio	  månader	  har	  investeringar	  i	  materiella	  anläggningstillgångar	  med	  0,2	  Mkr.	  
	  
	  
Personal	  
	  
Antalet	  genomsnittligt	  anställda	  uppgick	  till	  37	  personer.	  Per	  31	  december	  2013	  var	  genomsnittligt	  
antalet	  anställda	  44	  personer.	  
	  
	  
Risker	  
	  
Beträffande	  risker	  hänvisas	  till	  årsredovisningen	  2013.	  	  
	  
VMSPlay	  lämnar	  inga	  prognoser.	  
	  
	  
Redovisningsprinciper	  
	  
Denna	  delårsrapport	  har	  upprättats	  i	  enlighet	  med	  redovisningsrådets	  rekommendationer	  RR20	  
Delårsrapporter.	  
	  
	  
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.	  
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Kommande	  rapporter	  
	  
Bokslutskommuniké	  2014	   	   	   2015-‐02-‐12	  
Bolagsstämma	  2015	   	   	   2015-‐05-‐05	  
Delårsrapport	  januari	  –	  mars	  2015	   	   2015-‐05-‐06	  
	  
	  
	  
Stockholm	  2014-‐10-‐23	  
	  
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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BALANSRÄKNING	  i	  sammandrag,	  koncernen	  
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KASSAFLÖDE	  i	  sammandrag,	  koncernen	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


