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VD-ord 

Jag brinner för bolagsbyggande och för att hitta kundnyttan i en växande marknad och rätt team för 
att skapa den. Första året på VMSPlay/TargetEveryOne handlade dock om att först skapa en fast 
grund att stå på, från teknik till finanser. 

Säkerhetsverksamheten knoppades av under namnet Crowdsoft Technology AB och delades ut 
vederlagsfritt samtidigt som båda bolagen fick tydligare fokus. När vår nya styrelse tillträtt 
påbörjades också omgående genomgripande åtgärder för att förbättra balansräkning och likviditet. Vi 
är mycket tacksamma att ett antal fordringsägare valt att kvitta sina fordringar mot aktier. Utan detta 
ansvarstagande hade bolaget haft svårt att överleva. 

Vår första kund kom ombord med nya VMS-tjänsten under en prövoperiod som sedan övergick i 
bredare lansering. I samband med detta blev det tydligt att färdigställandet av produkten tagit för 
lång tid och vi insåg att stora förändringar behövdes för att vi skulle kunna öka försäljningen på bred 
front. 

Vi sökte därför möjliga förvärvsobjekt och genom förvärvet av norska TargetEveryOne AS fick vi 
den användarvänliga och kundorienterade tjänst och teknik som vi själva arbetat med att utveckla. 
Dessutom kompletterades vårt team med stark kompetens och erfarenheter, dels inom sälj och teknik 
och dels i ledningsfunktioner. Faktum är att vi sparade åtminstone ett år av förändrings- och 
utvecklingsarbete och samtidigt fick vi en attraktiv tjänst att erbjuda kunderna. 

Resorna till Brasilien bar till slut frukt och vi lanserade tillsammans med vår partner Realtime 
tjänsten ViGlr. Intäkterna började komma men var helt beroende av vår partner och är fortfarande 
otillfredsställande. Denna typ av annonsfinansierade affärer kommer framöver inte att vara vårt 
fokus då riskerna är höga och lönsamheten osäker. Samtidigt hade nu vår pilotkund i Sverige stora 
framgångar med vår molntjänst för mobil marknadsföring. Det var tydligt hur vi hjälpt dem öka sin 
försäljning och vår tjänst hade därmed blivit en del av deras säljprocess. Kundnyttan är i fall som 
detta tydlig och visar att en molnbaserad tjänst för att bygga kundrelationer och försäljning via 
mobilen är rätt väg att gå. Med hjälp av TargetEveryOne’s tjänst kunde vi nu erbjuda detta till 
kunder globalt och betydligt attraktivare än tidigare. 

Transformationen fortsatte med att vi vid årets slut avyttrade det amerikanska dotterbolaget VMS 
Holding vilket medförde enklare struktur, bättre kassaflöde och en minskad kostnadsbas samtidigt 
som de tillgångar vi ville vidareutveckla säkrades. Vi undvek därmed en 21 procentig utspädning 
som skulle blivit resultatet av om minoriteten istället lösts in mot aktier i moderbolaget. 

Då höstens ansträngningar att säkra likviditeten genom en riktad emission inte lyckades var enda 
utvägen en företrädesemission till en låg kurs. En extra bolagsstämma i november beslutade om en 
företrädesemission på 18,1 Mkr som initierades i januari 2015. Under denna extrastämma beslutades 
även om ändring av firmanamnet till TargetEveryOne AB. 

När vi nu befinner oss i maj 2015 så har vi stora delar av vår transformation bakom oss. Vi har gått 
från 21 Mkr i övriga kortfristiga skulder i början av 2014 till 8,5 Mkr slutet av året. Till det kommer 
att 6 Mkr i konvertibellån är återbetalda under vintern 2015 samtidigt som vi arbetat ytterligare med 
att minska våra kortfristiga skulder. Vi har en struktur som är lättförståelig, transparent och mer 
attraktiv för investerare än någonsin tidigare. Vidare har vi lyft vår kommunikation och redovisning 
och motsvarar nu de krav som en notering medför. Vägen mot First North är nu utstakad efter att 
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NASDAQ lämnat positivt besked på vår ansökan och vi ser där fram emot en nära interaktion med 
våra ägare. 

Jag kom under 2014 in som VD och investerare för att jag såg en snabbväxande marknad som 
präglas av hur mobilen förändrat våra beteenden och nu förändrar företagen i grunden. Marknaden 
fortsätter att växer med över 30 procent per år och vi bedömer att den tillväxten accelererar. Vi har 
omfattande förbättringar bakom oss och har därmed skapat den grund behövs för att skörda frukterna 
av en attraktiv tjänst med stor kundnytta. 

Företag och privatpersoner efterfrågar smarta sätt att interagera via mobilen och vi har gjort detta 
väldigt enkelt och attraktivt. Bolagsbygget fortsätter mot ökande försäljning och stärkta kassaflöden. 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Christoffer Andersson 

VD 
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ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR 
Targeteveryone AB (publ) 

Styrelsen och verkställande direktören för Targeteveryone AB (publ) avger härmed årsredovisning 
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31. 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
	  
Allmänt om verksamheten 

Targeteveryone AB, med huvudkontor i Stockholm, startade under namnet Ironroad och sedermera 
VMSPlay sin verksamhet i början av 2006 som ett produktutvecklingsföretag för mobila tjänster som 
baseras på videosamtal. Bolaget rönte snabbt uppmärksamhet och tecknade bland annat globala 
samarbetsavtal med ett flertal operatörer och tilldelades dessutom Guldmobilen år 2006 som Årets 
Nykomling. 

Under år 2008 stod bolaget inför ett strategival. Lanseringen av bolagets community-tjänster hade 
visat sig vara populär hos slutanvändarna och tekniken fungerade.  Det är dyrt att driva utvecklingen 
framåt på egen hand och communitytjänster var fortfarande en relativt liten nischprodukt på mobilen. 
Bolaget såg en möjlighet att med sin teknik komma in på den betydligt större och mer lukrativa 
messagingmarknaden och påbörjade därför utvecklingen av VMS-tekniken. 

Fram till hösten 2010 fungerade VMS som en funktion till 3G-telefoner. Efter detta lanserades 
applikationer för smartphones vilket gjorde att även bolaget gick över till att först och främst 
utveckla sina egna VMS-appar. Appen VMSPlay finns fortfarande att ladda ner som gratis 
applikation för iPhones och Android.  

I samband med köpet av Bozoka.com Sweden AB ingick multimobil en så kallad self-service 
plattform för företag och organisationer för att hantera sms-utskick, betalningar och andra mobila 
tjänster. Bozoka har över 1 000 kunder. 

Bolaget har under senare år alltmer börjat fokusera på företagssegmentet innebärande att 
mjukvarutjänsterna används som ett verktyg för företag att verka inom mobil marknadsföring. Under 
2014 accelererades denna inriktning med förvärvet av norska Targeteveryone AS och deras 
användarvänliga molntjänst för företag. 

Koncernförhållande 

Koncernredovisningens resultaträkning för helåret 2014 omfattar moderbolaget Targeteveryone AB 
(tidigare VMSPlay AB). Dessutom ingår VMS Holding Inc, Ironroad USA Inc och Ironroad India 
PvT fram till avyttringen den 31 december 2014. Eftersom de andra två dotterdotterbolagen, 
VMSPlay Sweden AB och PT Ironroad International (Indonesien), i samband med avyttringen av 
VMS Holding Inc omgående förvärvades av Targeteveryone AB så ingår resultatet från dessa 
verksamheter under hela året. 

I koncernredovisningens balansräkning per den 31 december 2014 ingår moderbolaget 
Targeteveryone AB samt de tre dotterbolagen VMSPlay Sweden AB, PT Ironroad International samt 
Targeteveryone Sweden AB. 
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Under inledningen av 2014 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. Utdelningen av Crowdsoft beslutades vid årsstämman den 28 april 2014 och 
genomfördes under maj.  

Forskning och utveckling 

Företagets erbjudande baseras på egenutvecklade tekniska plattform som är globalt skalbara i 
samarbete med ledande aktörer som Amazon Cloud. Styrelsen gör bedömningen att bolagets 
teknologi efter förvärvet av Targeteveryone AS ligger långt fram i utvecklingen. Dock pågår en 
ständig utveckling av den tekniken inom internet och telekommunikation och lyckas bolaget inte 
hålla sin tekniska nivå och möta utmaningarna kan det på sikt inverka negativt på bolagets 
intjäningsförmåga. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under våren 2014 tillträdde Christoffer Andersson som VD och koncernchef. 

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 kunde lösas mot nya aktier till priset av 5,50 kr. 

Företrädesemissionen genomfördes mellan den 16 – 30 juni och tecknades till 56 procent av nya och 
befintliga aktieägare. Emissionen var garanterad i sin helhet. 

Vid en extra stämma den 28 november beslutades om ytterligare en företrädesemission på 18 Mkr. 
För en befintlig aktie erbjöds 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. 

Även 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. 

Antalet registrerade aktier vid årets utgång uppgick till 18 067 913 stycken. Tillkommande aktier 
under inledningen av 2015 uppgår till 18 067 913. Totalt kommer antalet aktier efter emissionen 
2015 vara 36 135 826 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 och 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. 

Extrastämman i november 2014 beslutade ge styrelsen mandat att utge ytterligare aktier, konvertibler 
eller teckningsoptioner. Vidare beslutades att en omvänd split ska genomföras där fem befintliga 



Targeteveryone AB (publ) 

	   	   	  6	  	  

aktier slås ihop till en ny. Styrelsen har beslutat att återaktivera ansökan till Nasdaq OMX First 
North. Till Certified Adviser har man valt att anlita Mangold Fondkommissionär. 

Stämman beslutade även att ändra bolagets firma från VMSPlay AB (publ) till Targeteveryone AB 
(publ). 

Under året har ett helägt dotterbolag förvärvats för 50 Kkr med namnbyte till Targeteveryone 
Sweden AB.  

Under slutet av november 2014 ingick avtal om försäljning av dotterbolagskoncernen VMS Holdings 
Inc och de dotterdotterbolag som ingick i underkoncernen. Affären verkställdes den 31 december. 
Den 31 december förvärvades två av bolagen som ingått i den sålda koncernen, VMSPlay Sweden 
AB och den indonesiska verksamheten PT Ironroad International. 

Årsstämma 

Targeteveryone AB höll årsstämma den 29 april 2014. Utöver de obligatoriska årsstämmobesluten 
fattade årsstämman beslut om att välja in Yngve Andersson, Ilija Batljan, Johan Saxon, Einar 
Lindqvist och Roberto Rutili till styrelsen. Vidare beslutades att välja om Henrik Boman samt Claes 
Thimfors, båda från PricewaterhouseCoopers, som revisorer. 

Det beslutades även att av bolagets disponibla medel dela ut 12 582 321 aktier i Crowdsoft 
Technology AB till ett värde om 0,50 kr per aktie, dvs 6 291 160 kr samt att balansera i ny räkning 
16 780 520 kr. 

Vidare beslutades det att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera 
tillfällen av aktier och/eller teckningsoption mot kontant betalning, kvittning och/eller med 
bestämmelse om apport samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Styrelsen har 
bemyndigande att nyemittera så att antal aktier uppgår till högst 40 000 000 aktier. Bemyndigandet 
gäller till nästa årsstämma.  

Väsentliga händelser efter årets utgång 

Avtal har tecknats om förvärv av norska Targeteveryone AS. Förvärvet slutfördes under inledningen 
av 2015 genom att en utställd säljrevers växlas mot aktier i Targeteveryone AB efter 
företrädesemissionen.  

Växlingen av säljreversen mot aktier genomfördes under maj 2015. Säljreverserna uppgår till 
sammanlagt 60 Mkr och växlingen innebär att säljarna av Targeteveryone AS erhåller 50 procent av 
ägandet i det svenska moderbolaget Targeteveryone AB (tidigare VMSPlay AB och dessförinnan 
Ironroad AB). 

Den vid extrastämman den 28 november 2014 beslutade sammanläggningen av fem befintliga aktier 
till en ny genomfördes den 14 april 2015. Efter att säljreverserna växlats mot aktier finns 
sammanlagt 15 683 828 aktier varav säljarna av norska Targeteveryone AS erhöll 7 841 914 aktier. 

I samband med försäljningen av den amerikanska underkoncernen, VMS Holdings Inc, upprättades 
en kontrollbalansräkning för att undersöka om bolagets aktiekapital till mer än hälften var förbrukat i 
och med denna avyttring. Styrelsen konstaterade att det finns dolda värden i koncernen som gör att 
så inte är fallet. 

Kontrollbalansräkningen är granskad av bolagets revisorer. 
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Flerårsöversikt för koncernen 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Nyckeltal, Kkr 2014 2013 2012 2011     
Nettoomsättning 11 399 11 255 12 137 5 061     
Resultat efter finansiella poster -25 276 -36 045 -25 470 -22 650     
Soliditet (%) neg neg 16 34     
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Flerårsöversikt för moderbolaget 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Nyckeltal, Kkr 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Nettoomsättning 7 3 933 778 4 559 4 746 1 463 
Resultat efter finansiella poster -55 145 20 646 -24 351 -18 649 -5 793 -4 039 
Soliditet (%) 13 63 28 42 66 60 

 

Resultat och ställning 

Koncernen 
Koncernens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, uppgick till -17 041 
(-27 475) Kkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om -149 (-244) procent. 

Koncernens resultat före skatt uppgick till -25 276 (-36 045) Kkr. 

Vid utgången av räkenskapsåret uppgick balansomslutningen till 16 045 (21 023) Kkr med en 
negativ soliditet (51 procent). 

Styrelsens arbete 

Styrelsen består av fem stämmovalda ledamöter. Styrelsens arbetsordning innehåller bland annat 
uppgifter om ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden och den verkställande direktören. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen arbete följer en årlig 
mötesplan med fast struktur för dagordning vid varje styrelsemöte. Vid styrelsemötena deltar vid 
behov tjänstemän i bolaget som föredragande. 

Närståendetransaktioner behandlas under not 20 nedan. 

Förslag till disposition av bolagets förlust 

Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kr: 

Ansamlad förlust -50 802 705 
Överkursfond  90 826 022 
Årets resultat -55 144 504 
Summa -15 121 187 

 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel disponeras enligt följande: 

Balanseras i ny räkning -15 121 187 
Summa -15 121 187 

  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 dotterbolagets VMS Holding 
Inc. I samband med försäljningen av aktierna i VMS Holding Inc förvärvar moderbolaget vissa 
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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 bolagstämma 
som avhölls den 28 november 2014 för att fatta beslut om en nyemission motsvarande 18 Mkr. 

Emissionen var fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser samt emissionsgarantiåtaganden och 
i samband med att teckning av aktier skett under 2015 har redovisning av emissionen skett i 
moderbolagets balansräkning. 

Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i 
tusentals svenska kronor (Kkr) där ej annat anges. 
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KONCERNENS 
RESULTATRÄKNING 

  
Not 

2014-01-01 
-2014-12-31 

2013-01-01 
-2013-12-31 

     
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning  1 11 399 11 255 
Övriga rörelseintäkter  2          1 213          999 
   12 612 12 254 
     
Rörelsens kostnader     
Direkta kostnader   -10 947 -10 437 
Övriga externa kostnader  3 -12 194 -16 249 
Personalkostnader  4 -6 388 -9 826 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 
5 -6 012 -6 054 

Övriga rörelsekostnader  2          -124          -3 217 
Rörelseresultat   -23 053 -33 529 
     
Resultat från finansiella poster     
Resultat från andelar i intresseföretag  6 - -698 
Ränteintäkter och liknande resultatposter   0 2 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -2 223        -1 820 
Resultat före skatt   -25 276 -36 045 
     
Skatt på årets resultat  7 40 - 
     
ÅRETS RESULTAT   -25 236 -36 045 
     
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare:   -25 236 -36 405 
Årets resultat hänförligt till minoritetsintresse:   - 360 
Årets resultat:   -25 236 -36 045 
     
Resultat per aktie (kr)   -1,3 -2,8 
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KONCERNENS 
BALANSRÄKNING 

 
Not 2014-12-31 2013-12-31 

     
TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  8 - 3 655 
Goodwill  9   4 171   10 892 
   4 171 14 547 
     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer  10       65       345 
   65 345 
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Finansiella placeringar  12 1 600 - 
Andra långfristiga fordringar   71       120 
   1 671 120 
     
Summa anläggningstillgångar   5 907 15 012 
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   3 276 1 427 
Övriga fordringar   2 670 1 305 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  13    397    1 067 
   6 343 3 799 
     
Kassa och bank   3 795 2 212 
     
Summa omsättningstillgångar   10 138 6 011 
     
SUMMA TILLGÅNGAR   16 045 21 023 
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KONCERNENS 
BALANSRÄKNING 

 
Not 2014-12-31 2013-12-31 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget kapital  14   
Aktiekapital   18 068 12 172 
Övrigt tillskjutet kapital   93 469 70 962 
Annat eget kapital inklusive årets resultat   -119 739 -97 829 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   -8 202 -14 695 
     
Minoritetsintresse   - 3 824 
     
Summa eget kapital   -8 202 -10 871 
     
Avsättningar     
Övriga avsättningar              -            128 
   - 128 
     
Skulder     
Långfristiga skulder     
Konvertibellån  15 5 932 7 800 
Övriga långfristiga skulder             170 170 
   6 102 7 970 
     
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut  16 - 103 
Checkräkningskredit  17 414 518 
Leverantörsskulder   6 390 5 690 
Övriga kortfristiga skulder   8 528 13 367 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  18         2 813         4 118 
   18 146 23 796 
     
Summa skulder   24 247 31 767 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   16 045 21 023 
     
POSTER INOM LINJEN     
     
Ställda säkerheter  19 3 552 3 552 
     
Ansvarsförbindelser   Inga Inga 
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KONCERNENS 
KASSAFLÖDESANALYS 

  
Not 

2014-01-01 
-2014-12-31 

2013-01-01 
-2013-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster   -25 276 -36 045 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  21         6 012         10 011 
   -19 264 -26 034 
     
Förändringar av rörelsekapital   -19 264 -26 034 
     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar   -1 688 6 247 
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder         -5 044       9 190 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -25 996 -10 597 
     
Investeringsverksamheten     
Avyttring av dotterföretag   115            - 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -781 - 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -159 - 
Avyttring och minskning av finansiell tillgång               -             74 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -825 74 
     
Finansieringsverksamheten     
Nyemission   28 404 5 474 
Upptagna lån   - 7 800 
Amortering av låneskulder           -         -689 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   28 404 12 585 
     
Årets kassaflöde   1 583 2 062 
     
Likvida medel vid årets början   2 212 150 
Kursdifferens i likvida medel                 -               - 
Likvida medel vid årets slut   3 795 2 212 
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MODERBOLAGETS 
RESULTATRÄKNING 

  
Not 

2014-01-01 
-2014-12-31 

2013-01-01 
-2013-12-31 

     
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning  1 7 3 933 
Övriga rörelseintäkter  2       1 561       25 784 
   1 568 29 717 
     
Rörelsens kostnader     
Direkta kostnader   -2 515 -4 016 
Övriga externa kostnader  3 -9 242 -7 143 
Personalkostnader  4 -1 997 -3 035 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 
5 -36 -23 

Övriga rörelsekostnader  2 -121        -305 
Rörelseresultat   -12 343 15 195 
     
Resultat från andelar i koncernföretag  6 -40 945 8 232 
Resultat från andelar i intresseföretag  6 - -1 540 
Ränteintäkter och liknande resultatposter   - 107 
Räntekostnader och liknande resultatposter          -1 857        -1 348 
Resultat före skatt   -55 145 20 646 
     
ÅRETS RESULTAT            -55 145          20 646 
     
Resultat per aktie (kr)   -3,9 1,7 
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MODERBOLAGETS 
BALANSRÄKNING 

 
Not 2014-12-31 2013-12-31 

     
TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbeten 

 
8              -              - 

   - - 
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer  10           -           36 
   - 36 
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag  11 14 580 51 286 
Konvertibelt förlagslån dotterföretag   - 3 914 
Finansiella placeringar  12  1 600               - 
   16 180 55 200 
     
Summa anläggningstillgångar   16 180 55 236 
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   551 203 
Fordringar hos koncernföretag   1 646 - 
Skattefordran   - 15 
Övriga fordringar   2 587 969 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  13 397       990 
   5 182 2 177 
     
Kassa och bank   1 702 85 
     
Summa omsättningstillgångar   6 884 2 262 
     
SUMMA TILLGÅNGAR   23 064        57 498 
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MODERBOLAGETS 
BALANSRÄKNING 

 Not 2014-12-31 2013-12-31 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget kapital  14   
Bundet eget kapital     
Aktiekapital (18 067 913 aktier, kvotvärde 1 kr)   18 068 12 172 
Ej registrerat aktiekapital   - 736 
Reservfond                   3                 3 
   18 071 12 911 
Fritt eget kapital     
Överkursfond   90 826 67 583 
Ansamlad förlust   -50 802 -65 158 
Årets resultat   -55 145       20 646 
   -15 121 23 072 
     
Summa eget kapital   2 951 35 983 
     
Skulder     
Långfristiga skulder     
Konvertibellån  15 5 932 7 800 
Övriga långfristiga skulder              170            170 
   6 102 7 970 
     
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut  16 - 102 
Checkräkningskredit   17 - 45 
Leverantörsskulder   5 374 2 491 
Skulder till koncernföretag   - 1 118 
Övriga kortfristiga skulder   6 130 14 267 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  18     2 508     3 322 
   14 012 21 345 
     
Summa skulder   20 113 21 515 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   23 064 57 498 
     
POSTER INOM LINJEN   
     
Ställda säkerheter  19 3 552 3 552 
     
Ansvarsförbindelser   Inga Inga 
     
	   	  



Targeteveryone AB (publ) 

	   	   	  16	  	  

   
  

MODERBOLAGETS 
KASSAFLÖDESANALYS 

  
Not 

2014-01-01 
-2014-12-31 

2013-01-01 
-2013-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansnetto   -55 145 20 646 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m  21 40 981       -30 436 
   -14 164 -9 790 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

  
-14 164 -9 790 

     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar   -16 644 -3 506 
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder             3 906           741 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -26 902 -12 555 
     
Investeringsverksamheten     
Försäljning av dotterföretag   115 - 
Avyttring / minskning av finansiella tillgångar   -           123 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   115 123 
     
Finansieringsverksamheten     
Nyemission   28 404 5 474 
Upptagna lån   - 7 800 
Amortering av låneskulder   -          -842 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   28 404 12 432 
     
     
Årets kassaflöde   1 617 31 
     
Likvida medel vid årets början                85              54 
Likvida medel vid årets slut   1 702 85 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningarna 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 BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i 
enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 
har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. 
Effekterna av övergången visas i not 22. 

Bolagets säte 

Moderbolaget Targeteveryone AB bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt 
säte i Stockholm. Även dotterbolagen i koncernen bedriver verksamhet i associationsformen 
aktiebolag eller motsvarande utomlands. Dotterbolagens säte framgår nedan under not 8 om andelar i 
koncernföretag. Huvudkontorets adress är Karlavägen 60, 114 49 Stockholm. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas 
eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen 

Värderingsprinciper 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Anläggningstillgångar 

Immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och 
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer. Tillkommande utgifter 
läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna som överstiger 
den ursprungliga bedömningen och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter 
kostnadsförs när de uppkommer. 

Materiella tillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av 
tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med 
innehavet tillfaller koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda 
förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra 
tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 
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Forsknings- och utvecklingsarbeten 

Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. 
Vissa större utvecklingsprojekt anses vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och 
är upptagna som tillgång i balansräkningen som balanserade utgifter för utvecklingsarbete. 

Avskrivningsprincipen för immateriella och materiella anläggningstillgångar 

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Komponentavskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: 

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten  5 år 
Goodwill        5 år 
Maskiner och inventarier      5 år 

Goodwill är hänförligt till strategiska förvärv och dessa immateriella tillgångar förväntas ge 
avkastning under en period av minst 5 år. 

Nedskrivningar 

De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om 
det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns, beräknas 
tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet.  

Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är 
tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika 
tillgången. En tillgång som är beroende av andra tillgångar anses inte generera några oberoende 
kassaflöden. En sådan tillgång hänförs istället till den minsta kassagenererande enhet där de 
oberoende kassaflödena kan fastställas.  

En nedskrivning reverseras om det har skett en förändring av beräkningarna som användes för att 
bestämma återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens 
redovisade värde inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för 
avskrivning, om ingen nedskrivning skulle ha gjorts. 

En nedskrivning av goodwill återförs endast om nedskrivningen är förorsakad av en specifik extern 
händelse av exceptionell natur som inte förväntas återkomma och ökningen av återvinningsvärdet 
hänförs direkt till återföringen av effekten av den specifika händelsen. 

Fordringar 

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och orealiserade 
kursvinster och kursförluster ingår i resultatet. Orealiserade kursvinster på långfristiga fordringar och 
skulder avräknas mot orealiserade kursförluster varefter överskjutande kursvinst eller kursförlust 
redovisas i resultaträkningen som en finansiell intäkt eller finansiell kostnad.  

Kursvinster (-förluster) på rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas som övriga 
rörelseintäkter (-kostnader) och kursdifferenser avseende finansiella tillgångar och skulder redovisas 
under resultat från finansiella investeringar. 
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Intäktsredovisning 

Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna 
kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna 
inkluderar endast det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla 
för egen räkning. Intäkterna redovisas i den period som de är hänförliga till. Utdelningsintäkt 
redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker. 

Leasing 

Det finns inga finansiella leasingavtal. De operationella leasingavtalen avser hyror. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod, det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

Avsättningar 

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som 
en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Ersättning till anställda 

Avgiftsbestämda pensioner 
Bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som bolaget ska bidra med för den aktuella 
perioden, följaktligen krävs inga aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen eller kostnaden 
och det finns inga möjligheter till några aktuariella vinster eller förluster. 
 
Kortfristiga ersättningar  
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald 
sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då 
det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.  

Utländska koncernföretag 
Koncernens utländska dotterföretag tillämpar i respektive land allmänt accepterade principer för 
pensionsredovisning. Kostnader och avsättningar har medtagits i koncernredovisningen utan annan 
ändring än omräkning till svensk valuta. 

Koncernredovisning 

Koncernens resultat- och balansräkning omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller 
indirekt har mer än hälften av röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande och en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet. 

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. I koncernens balansräkning redovisas de 
enskilda bolagens obeskattade reserver uppdelade på eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten 
skatteskuld. I resultaträkningen redovisas som uppskjuten skatt den skatt som är hänförlig till årets 
förändring av obeskattade reserver. 

Minoritetsandel hanteras som transaktioner med koncernens aktieägare. Förvärv av innehav utan 
bestämmande inflytande resulterar i en justering inom eget kapital, som motsvarar skillnaden mellan 
betald köpeskilling och det redovisade värdet för skulder till innehav utan bestämmande inflytande. 
Vinster eller förluster vid avyttringar till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas i eget 
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kapital. När koncernen inte längre har ett bestämmande eller betydande inflytande, omvärderas 
kvarvarande innehav till verkligt värde och ändringen redovisas i resultaträkningen. 

Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. 

Goodwill 
Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag det beräknade värdet av företagets 
identifierade nettotillgångar enligt förvärvsanalysen, utgörs skillnaden av koncernmässig goodwill, 
vilken skrivs av över uppskattad ekonomisk livslängd. 

Intresseföretag 
Med intresseföretag menas juridisk person som inte är dotterföretag, men där bolaget äger andelar 
och utövar ett betydande inflytande över den juridiska personens driftsmässiga och finansiella 
styrning, samt ägandet utgör ett led i en varaktig förbindelse mellan bolaget och den juridiska 
personen. Röstvärdet uppgår normalt till mellan 20 och 50 procent. Intresseföretaget redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden. Den ökning respektive minskning av intressebolags värde som uppkommer 
enligt kapitalandelsmetoden ökar koncernens bundna reserver respektive minskar koncernens fria 
reserver. 

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed 
sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster uppkomna från 
transaktioner med intresseföretag och joint ventures elimineras till den del koncernen äger andelar i 
företaget. Orealiserade vinster uppkomna till följd av transaktioner med intresseföretag elimineras 
mot "Andelar i intresseföretag". Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade 
vinster såvida det inte föreligger ett nedskrivningsbehov. 

Omräkning av utländska dotterföretag eller andra utlandsverksamheter 
Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräkningar i självständiga 
utlandsverksamheter. Metoden innebär att samtliga tillgångar och skulder i dotterföretagens 
balansräkningar är omräknade till balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen till årets 
genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdifferenser är förda direkt till eget kapital. Kursdifferenser 
på lån i utländsk valuta i moderbolaget, hänförliga till förvärv av aktier i dotterbolag, är 
koncernmässigt balanserade mot dotterföretagets eget kapital och förda mot omräkningsdifferenser.  

Koncernbidrag och aktieägartillskott 

Erhållet och mottaget koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. 

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos 
givaren, i den mån nedskrivning inte erfordras.  

 

Inkomstskatter 

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 

Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt 
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som aviserats och med stor säkerhet kommer att 
fastställas. 

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande effekter i 
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget 
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kapital. 

Uppskjuten skatt beräknas, i förekommande fall, enligt balansräkningsmetoden på alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 

Uppskattningar och bedömningar 

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att kvalificerade uppskattningar och bedömningar görs 
för redovisningsändamål. Uppskattningar och bedömningar kan påverka såväl resultat- och 
balansräkning som tilläggsinformation i bolagets finansiella rapporter. Förändringar i uppskattningar 
och bedömningar kan således leda till ändringar i den finansiella rapporteringen. Uppskattningar och 
bedömningar utvärderas löpande och baseras på såväl historisk erfarenhet som rimliga förväntningar 
på framtiden. 

Andelar i koncernföretag 

Targeteveryone AB äger aktier i dotterbolag till ett värde av 14,5 MSEK. Koncernen verksamhet 
bedrivs i dotterbolagen och är således basen för koncernens intäktsgenerering. Ledningen i 
Targeteveryone prövar dotterbolagens nyttjandevärde årligen eller när det finns indikation på att 
nyttjandevärdet understiger dotterbolagens bokförda värde. Nyttjandevärdet uppskattas genom en 
diskonterad kassaflödesmetod baserad på styrelsens prognoser om framtiden.  Väsentliga avvikelser 
mellan de prognoserna och verkliga utfallen, samt förändringar i diskonteringsräntan kan resultera i 
förändrad bedömning av tillgångarnas värde. Ledningens bedömning är att dotterbolagen kommer att 
generera kassaflöden som överstiger dess bokförda värde varvid något nedskrivningsbehov inte 
föreligger. 

Kundfordringar 

Koncernen följer upp kundreskontra och analyserar åldersfördelning samt följer upp respektive 
obetald faktura på kundnivå. Det sker en bedömning om betalningsförmåga för respektive kund. Då 
betalning bedöms vara osäker sker en avsättning för osäkra kundfordringar. I bokslutet 2014-12-31 
finns inga reserver för osäkra kundfordringar. 

 

Not 1 Nettoomsättning per geografisk 
          marknad 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2013 

Moderbolaget 
2014 

Moderbolaget 
2013 

Sverige 10 808 10 571 7 53 
USA 195 273 - 3 880 
Indien 267 281 - - 
Indonesien        129        130             -             - 
  11 399 11 255 7 3 933 
 

Not 2 Övriga rörelseintäkter 
   

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2013 

Moderbolaget 
2014 

Moderbolaget 
2013 

Resultat vid försäljning av koncernföretag 86 - - - 
Övrigt        1 127        999 1 561 25 784 
  1 213 999 1 561 25 784 
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Not 2 Övriga rörelsekostnader     
Realisationsresultat vid förvärv av andelar i 
koncernföretag - 2 912 - - 
Övrigt 124        305 121 305 
  124 3 217 121 305 

 

Not 3 Upplysningar om revisorns arvode 
och kostnadsersättning 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2013 

Moderbolaget 
2014 

Moderbolaget 
2013 

PwC     
- revisionsuppdrag 265 185 177 120 
- revisionsuppdrag utöver ovan 102 27 102 27 
- övriga uppdrag 216 - 205 - 

 583 212 484 147 

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 
revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.  

 

Not 4 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader  
 2014 2013 
 
Medelantalet anställda 

Antal 
anställda 

Varav 
antal män 

Antal 
anställda 

Varav 
antal män 

Moderbolaget     
Sverige          1            1           3           3 
 1 1 3 3 
Dotterföretag     
Sverige 4 3 6 4 
Indien 27 20 27 20 
Indonesien 8 5 8 5 
 39 28 41 29 
     
Totalt i koncernen 40 29 44 32 
  

2014 
 

2013 
 
Löner, ersättningar m m 

Löner och 
 andra ers 

Sociala 
kostnader 

Löner och 
 andra ers 

Sociala 
kostnader 

Moderbolaget 1 114 613 2 052 703 
(varav pensionskostnader)  (271)  (-) 
      
Dotterföretag 3 830 543 5 648 1 083 
(varav pensionskostnader)  (125)  (242) 
Totalt i koncernen 4 944 1 156 7 700 1 786 
(varav pensionskostnader)  (396)  (242) 
  

2014 
 

2013 
Löner och andra ersättningar 
fördelade per land 

Styrelse 
och VD 

Övriga 
anställda 

Styrelse 
och VD 

Övriga 
anställda 

Moderbolaget     
Sverige 1 114 - 871 1 181 
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Fördelning ledande befattningshavare 
per balansdagen 

Koncernen 
2014-12-31 

Koncernen 
2013-12-31 

Moderbolaget 
2014-12-31 

Moderbolaget 
2013-12-31 

Kvinnor: 
    styrelseledamöter 
    andra personer i företagets ledning inkl 
VD 

0% 
0% 

0% 
0% 

0% 
0% 

0% 
0% 

Män: 
    styrelseledamöter 
    andra personer i företagets ledning inkl 
VD 

100% 
100% 

100% 
100% 

100% 
100% 

100% 
100% 

 

Verkställande ledning inom VMS Play koncernen är bolagets verkställande direktör och 
ekonomidirektör. 

Bolaget har ingen utestående pensionsförpliktelse till styrelse eller VD. 

 

 

Not 5 Avskrivningar och nedskriv- 
             ningar av materiella och im- 
             materiella anläggningstillgångar 

 
Koncernen 

2014 

 
Koncernen 

2013 

 
Moderbolaget 

2014 

 
Moderbolaget 

2013 
Årets avskrivningar enligt plan:     
Balanserade utgifter för utveckling -819 -1 423 - - 
Goodwill -4 660 -4 304 - - 
Maskiner och inventarier -533       -327         -36         -23 
Summa avskrivningar  -6 012 -6 054 -36 -23 

 

 

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag  
 
 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2013 

Moderbolaget 
2014 

Moderbolaget 
2013 

Realisationsresultat vid försäljning - - -48 836 13 056 
Realisationsresultat vid förvärv - - - - 
Utdelning - - 7 891 - 
Nedskrivning av fordringar                -                -      -      -4 823 
 - - -40 945 8 232 
 

Resultat från andelar i intresseföretag  
 
 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2013 

Moderbolaget 
2014 

Moderbolaget 
2013 

Realisationsresultat vid försäljning - -698 - -1 474 
Nedskrivning av fordringar            -            -      -          -66 
 - -698 - -1 540 

      
Dotterföretag i Sverige - 1 419 - 2 616 
Dotterföretag utomlands     
Indien - 1 718 - 2 178 
Indonesien              -         692              -         853 
Totalt i dotterföretag - 3 829 - 5 647 
Totalt i koncernen 1 114 3 829 871 6 828 
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Not 7  Skatter 
 
 
              

Koncernen 
2014-12-31 

Koncernen 
2013-12-31 

Moderbolaget 
2014-12-31 

Moderbolaget 
2013-12-31 

Aktuell skatt 40         -        -        - 
Uppskjuten skatt -         -        -        - 
Skatt på årets resultat 40 - - - 

 
Skillnad mellan årets skattekostnad 
baserad på gällande skattesats 

 
 

 
 

  
 

 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 
 2014-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2013-01-01 
 -2014-12-31 -2013-12-31 -2014-12-31 -2013-12-31 
     
Redovisat resultat före skatt -25 276 -36 045 -55 145 20 646 
     
Skatt enligt gällande skattesats, 22 % 5 561 7 930 12 132 -4 542 
     
Skatteeffekt på ej avdragsgilla kostnader -1 353 -1 880 -10 891 -19 
Skatteeffekt på ej skattepliktiga intäkter 19 - 1 736 6 761 
Ej aktiverade underskottsavdrag -4 187 -6 050 -2 977  -2 200 
Totalt årets skatt 40 - - - 

 

 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
Redovisade uppskjutna skatter - - - - 

 

 

Not 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  
 
 

Koncernen 
2014-12-31 

Koncernen 
2013-12-31 

Moderbolaget 
2014-12 -31 

Moderbolaget 
2013-12 -31 

Ingående anskaffningsvärden 27 980 25 839 - 7 717 
Förvärv 781 2 603 - - 
Försäljningar/utrangeringar -28 761 - - -7 717 
Omräkningsdifferens -        -462               -               - 
Utgående ack. anskaffningsvärden - 27 980 - - 
     
Ingående avskrivningar -24 325  -22 902 - -5 475 
Försäljningar/utrangeringar 25 144 - - 5 475 
Årets avskrivningar enligt plan -819 -1 423 - - 
Utgående ack. avskrivningar -    -24 325              -              - 
     
Utgående planenligt restvärde - 3 655 - - 
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Not 9 Goodwill Koncernen 
2014-12-31 

Koncernen 
2013-12-31 

Moderbolaget 
2014-12-31 

Moderbolaget 
2013-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 24 057 13 298 2 747 2 747 
Förvärv av dotterföretag - 13 691 - - 
Försäljningar/utrangeringar -9 659 - -2 747 - 
Korrigering av tidigare förvärvad goodwill -        -2 820             -             - 
Omräkningsdifferens 182        -112             -             - 
Utgående ack. anskaffningsvärden 14 580 24 057 - 2 747 
     
Ingående avskrivningar -11 262 -6 958 -2 747 -2 747 
Försäljningar/utrangeringar 5 513 - 2 747 - 
Årets avskrivningar enligt plan -4 660 -4 304             -             - 
Utgående ack. avskrivningar -10 409 -11 262 - -2 747 
     
Ingående nedskrivningar -1 903 -1 903 - - 
Försäljning/likvidation av dotterföretag 1 903 - - - 
Utgående ack. skrivningar     -     -1 903             -             - 
     
Utgående planenligt restvärde 4 171 10 892 - - 

 

 

Not 10 Inventarier, verktyg och 
             installationer 

 
Koncernen 

2014-12-31 

 
Koncernen 

2013-12-31 

 
Moderbolaget 

2014-12-31 

 
Moderbolaget 

2013-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 3 091 2 975 1 117 1 117 
Inköp 159 - - - 
Försäljningar/utrangeringar -3 250 - -1 117 - 
Omräkningsdifferens 94        116             -             - 
Utgående ack. anskaffningsvärden 94 3 091 - 1 117 
     
Ingående avskrivningar enligt plan -2 746 -2 419 -1 081 -1 058 
Försäljningar/utrangeringar 3 250 - 1 117 - 
Årets avskrivningar enligt plan -533 -327 -36 -23 
Omräkningsdifferens               -               -               -               - 
Utgående ack. avskrivningar enligt plan -29 -2 746 - -1 081 
     
Utgående planenligt restvärde 65 345 - 36 
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Not 11 Andelar i koncernföretag  
 

 
 

Moderbolaget 
2014-12-31 

Moderbolaget 
2013-12-31 

Ingående anskaffningsvärden   51 286 11 208 
Förvärv   14 580 54 277 
Aktieägartillskott   - 850 
Försäljningar   -51 286 -15 049 
Utgående anskaffningsvärden   14 580 51 286 
     
Ingående nedskrivningar   - -3 103 
Årets nedskrivningar   - -850 
Försäljningar           -         3 953 
Utgående ack. nedskrivningar   - - 
     
Utgående bokfört värde   14 580 51 286 
 
 
Moderbolagets innehav av andelar i dotterföretag 2014-12-31 
 
Företagets namn 

 
Säte 

Antal 
andelar 

Kapital- 
andel % 

Bokfört 
värde 

 

Targeteveryone Sweden AB, 556894-8094 Stockholm 1 000 100% 50 000  
VMSPlay Sweden AB, 556580-1775 Stockholm 221 548 97,4% 13 032 542  
PT VMS Play International Jakarta 1 200 100% 1 497 501  

      

 

Not 12 Finansiella placeringar 
 
Innehav i Crowdsoft Technology AB, antal aktier i innehav: 3 199 679 stycken. 
 
 
Not 13 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

 
 
 
 

Koncernen 
2014-12-31 

 
 
 
 

Koncernen 
2013-12-31 

 
 
 
 

Moderbolaget 
2014-12-31 

 
 
 
 

Moderbolaget 
2013-12-31 

Hyreskostnader 348 590 348 590 
Leasingavgifter 22 37 22 37 
Försäkringspremier 27 8 27 8 
Övrigt        - 355             - 355 
Summa 397 1 067 397 990 
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Not 14 Förändring i eget kapital 

 
 
Koncernen 

 
Aktie- 
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Valutaom-
räknings-

reserv 

 
Balanserad  

vinst 

 
Summa 

 
Minoritets- 

intresse 

 
Totalt eget 

kapital 
Eget kapital enligt 
fastställd årsredovisning 
31/12-2012 11 175 48 380 - -56 602 2 953 - 2 953 
Effekt av ändrade 
redovisningsprinciper 

             
-              - -       -1 999 -1 999 -36 -2 035 

Eget kapital  
01/01-2013 11 175 48 380 - -58 601 954 -36 918 
        
Nyemission 997 23 268 - - 24 265 - 24 265 
Kostnad emission - -686 - - -686 - -686 
Omräkningsdifferens - - -3 - -3 - -3 
Förändring av innehav 
utan bestämmande 
inflytande - - - - - 3 500 3 500 
Korrigering av tidigare 
förvärvad goodwill 

             
-              -   -   -2 820   -2 820 - -2 820 

Årets resultat              
-              -   -   -36 405   -36 405 360 -36 045 

Belopp vid årets utgång 
31/12-2013 12 172 70 962 -3 -97 826 -14 695 3 824 -10 871 
        
Nyemission 5 896 25 810 - - 31 706 - 31 706 
Kostnad emission - -3 303 - - -3 303 - -3 303 
Omräkningsdifferens - - 94 - 94 - 94 
Utdelning - - - -592 -592 - -592 
Förändring av innehav 
utan bestämmande 
inflytande - - - 3 824 3 824 -3 824 - 
Årets resultat              

-              - - -25 236 -25 236 - -25 236 
Belopp vid årets utgång 
31/12-2014 18 068 93 469 91 -119 830 -8 202 - -8 202 
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Moderbolaget 

 
Aktie- 
kapital 

Ej 
registrerat 

aktiekapital 

 
Reserv- 

fond 

 
Överkurs- 

fond 

 
Balanserat 

resultat 

 
Årets 

resultat 

 
Totalt eget 

kapital 
Eget kapital enligt 
fastställd årsredovisning 
31/12-2012 11 175 325 3 59 120 -40 806 -24 352 5 466 
Effekt av ändrade 
redovisningsprinciper - - - - - - - 
Eget kapital 01/01-2013 11 175 325 3 59 120 -40 806 -24 352 5 466 
        
Nyemission 997 411 - 9 149 - - 10 557 
Kostnad emission - - - -686 - - -686 
Resultatdisposition enligt 
beslut vid årsstämma 

 
- - - 

 
- -24 352 24 352 - 

Årets resultat               -             -             -             -                -   20 646   20 646 
Belopp vid årets utgång 
31/12-2013 12 172 736 3 67 583 -65 158 20 646 35 983 
        
Nyemission 5 896 -736 - 26 546 - - 31 706 
Kostnad emission - - - -3 303 - - -3 303 
Resultatdisposition enligt 
beslut vid årsstämma 

 
- - - 

 
- 20 646 -20 646 - 

Utdelning - - - - -6 291 - -6 291 
Årets resultat               -             -             -             -                - -55 145   -55 145 
Belopp vid årets utgång 
31/12-2014 18 068 - 3 90 826 -50 802 -55 145 2 951 

 

 

Not 15 Konvertibellån 

 

 
Ursprungligt upptaget konvertibelt förlagslån är på 7,8 Mkr. Lånet kan konverteras till en kurs om 13 
kr och förlagslånet löper till och med den 31 december 2014.  
 
Konvertibeln innebär en utspädningseffekt om 6 procent vid full konvertering. Vidare erhåller 
konvertibelinnehavarna en årlig ränta om 13 procent. 

 

 

Not 16 Skulder till kreditinstitut 
              

Koncernen 
2014-12-31 

Koncernen 
2013-12-31 

Moderbolaget 
2014-12-31 

Moderbolaget 
2013-12-31 

Skulder som förfaller till betalning inom 
ett år efter balansdagen     
Banklån -         103        -        102 
Summa kortfristiga skulder till 
kreditinstitut - 103 - 102 
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Not 17 Checkräkningskredit 
              

Koncernen 
2014-12-31 

Koncernen 
2013-12-31 

Moderbolaget 
2014-12-31 

Moderbolaget 
2013-12-31 

Utnyttjad del av checkräkningskredit 414 518 - 45 
Kreditlimit avseende checkräkningskredit 1 250 1 250 750 750 

 

 

Not 18 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

 
Koncernen 

2014-12-31 

 
Koncernen 

2013-12-31 

 
Moderbolaget 

2014-12-31 

 
Moderbolaget 

2013-12-31 
Personal kostnader 1 715 1 680 1 465 1 259 
Räntor 689 1 312 689 1 312 
Övrigt 409     1 126 354 751 
Summa 2 813 4 118 2 508 3 322 

 

 

Not 19 Ställda säkerheter 
              

Koncernen 
2014-12-31 

Koncernen 
2013-12-31 

Moderbolaget 
2014-12-31 

Moderbolaget 
2013-12-31 

Företagsinteckningar 3 500 3 500 3 500 3 500 
Spärrade bankmedel          52          52          52          52 
Summa 3 552 3 552 3 552 3 552 
 
Säkerheter är ställda för koncernens skulder till kreditinstitut inklusive checkkredit (inklusive 
dotterföretags skulder till kreditinstitut). 

 

 

Not 20 Transaktioner med närstående  
 
Följande transaktioner har skett med närstående: 
  2014 2013 
Intäkter med närstående 

  VD och styrelsemedlem Magnus Kniving, via egna bolag 591 304 

   Kostnader med närstående 
  VD och styrelsemedlem Magnus Kniving, via egna bolag -2 074 -968 

Styrelsemedlem Ilija Batljan -165 - 
Styrelseledamot i VMS Holdings Inc, Carl Ander, via eget bolag -55 -835 
Styrelseledamot i VMS Holdings Inc, Gerard Casale, via eget bolag -55 -991 

 

Under utgången av 2014 tecknades avtal om försäljning av underkoncernen VMS Holding Inc till 
minoritetsägaren via bolag, Carl Ander. Avtalet innehåller två delar, dels avyttring av VMS Holding 
Inc som Ander betalar 2,4 Mkr för och dels rätten att förvärva dotterdotterbolagen VMSPlay Sweden 
AB och det indonesiska dotterbolaget. Sistnämnda förvärvas till köpeskillingen 14,6 Mkr genom att 
samtliga moderbolagets fordringar på VMS Holding Inc kvittas. 
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Information om närstående: 

Koncernen 
Koncernen står under bestämmande inflytande från Targeteveryone AB. 

Närståendetransaktioner har förekommit mellan moderbolaget och dess dotterbolag samt mellan 
dotterbolagen i form av fakturering av interna administrativa tjänster mellan bolagen. Samtliga 
transaktioner har skett enligt marknadsmässiga villkor. 

Moderföretaget 
Utöver de närståenderelationer som anges för koncernen har moderföretaget närståenderelationer 
som innefattar ett bestämmande inflytande över sina dotterföretag, se not 10 om andelar i 
koncernföretag nedan. 

 

 

Not 21 Kassaflöde från rörelsen 
 

 

Poster som inte ingår i kassaflödet 
 

Koncernen 
2014 

Koncernen 
2013 

Moderbolaget 
2014 

Moderbolaget 
2013 

Avskrivningar 6 012 6 054 36 23 
Resultat från andelar i koncernföretag -        2 912 40 945 -30 459 
Valutaeffekter -        1 045 - - 
Summa 6 012 10 011 40 981 -30 436 
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Not 22 Omräkningstabell 
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Detta är den första årsredovisning och koncernredovisning för TargetEveryOne AB som upprättas 
enligt BFNs Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. De 
redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när årsredovisningen och 
koncernredovisning upprättats per den 31 december 2014 och för den jämförande information som 
presenteras per 31 december 2013.	  
	  
Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, Första gången detta allmänna råd tillämpas. 
Vid en övergång till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3:s 
redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. När ingångsbalansräkning enligt K3 
upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med 
Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring till hur övergången från tidigare 
redovisningsprinciper har påverkat koncernens ställning visas i de tabeller som följer nedan och i 
noterna som hör till dessa.	  
	  
Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar bolaget:	  
 
- Förvärv av dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden och en förvärvskalkyl upprättas vid 
förvärvstillfället. Vid successiva förvärv, efter det att bestämmande inflytande har uppnåtts, 
redovisas transaktioner med minoriteten över eget kapital. Enligt tidigare regelverk redovisades 
ytterligare förvärv som goodwill. Vid övergången till K3 har tidigare aktiverad goodwill vid 
successiva förvärv istället för att redovisas i balansräkningen justerats mot eget kapital. 	  
	  
Effekten av övergången till K3 redovisas i ovanstående tabell. 
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