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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten 

Bolaget började sin verksamhet 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

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, i KSEK.

2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 7 406 6 304 8 004 13 458 11 343

Rörelseresultat -12 454 -12 209 -13 650 -16 589 -8 594

Resultat före skatt -12 635 -12 634 -14 307 -17 127 -8 901

Rörelsemarginal -168% -194% -171% -123% -76%

Soliditet 76% 2% 44% -108% 8%

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Justerat eget kapital

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Viktiga händelser under räkenskapsåret

Forskning och Utveckling

Med utgångspunkt från det sortiment som lanserats på ICA har ett generiskt program produkter avsedda

för kedjor lanserats under året, vilket har lett till ett antal tester hos flera svenska kedjor.

Bolaget kompletterade sitt sortiment med en ny typ av produkt, en s.k. varuavskiljare med inbyggd display.

Bolaget beviljades bidrag för produktutveckling från Vinnova om 100 000 kronor, samt bidrag från 

Tillväxtverket med upp till 300 000 kronor för produktutveckling.

En omfattande studie av hur blinkande skyltar, baserade på elektroniskt papper, påverkar köpbeteendet har 

genomförts av Retail Academics på uppdrag av Kuponginlösen. Resultatet bekräftar den dramatiska

effekt skyltar från Motion Display har för att fånga kundens uppmärksamhet.

Marknad

Den sedan länge aviserade övergången från att ha varit ett huvudsakligen produktutvecklande företag till att bli 

ett företag med fokus på sälj och marknad genomfördes under året. En rekryteringsfirma anlitades för att skapa

en slagkraftig sälj- och marknadsorganisation och ett kundstödssystem implementerades under sommaren som

ett led i denna process. Detta har lett till att antalet kundbesök ökat markant under hösten.

I Sverige tecknades ett viktigt avtal med ICA IMS (Indirekt Material och Service), innebärande att bolagets

produkter upptas i det s.k. IMS-sortimentet. Sveriges drygt 1 300 ICA-handlare kan därmed köpa bolagets

produkter direkt via ICAs centrala inköpssystem. Den största enskilda installationen i bolagets historia 

gjordes på den nyöppnade ICA Maxi-butiken i Uppsala (Gnista) där 550 displayer installerades.

Jakob Nilsson, som under sommaren engagerades på heltid för att kartlägga den nordamerikanska marknaden, 

har utsetts till USA-chef. Jakob Nilsson är svensk och har under 18 år bott i Bentonville, Arkansas, och där

arbetat med olika lösningar för att exponera produkter i butik. Styrelsen har kunnat konstatera att den 

amerikanska marknaden är en av de mest intressanta marknaderna hittills för bolagets produkter och beslut har

tagits att allokera en allt större del av bolagets resurser för sälj och marknad till USA.
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Finansiering

Nyemission i syfte att göra bolaget i stort skuldfritt inför notering tillförde bolaget 12 MSEK under årets första 

kvartal. En split av aktien (20:1) genomfördes.

Listning och planerad nyemission genomfördes enligt plan med första handelsdag den 5 maj. Emissionen tecknades 

av drygt 200 aktieägare och tillförde bolaget, inklusive garanters teckningar, 20,8 MSEK före

emissionskostnader och ca 17,8 MSEK efter emissionskostnader. Garanters teckningar uppgick till 774 153 

aktier. En riktad emission av 450 000 teckningsoptioner genomfördes i enlighet med beslut vid ordinarie 

bolagsstämma. Detta för att säkerställa fullgörande av bolagets åtaganden i samband med införande av

personaloptionsprogram som det beslutades om vid samma stämma. Optionerna har ännu inte tilldelats.

Styrelse

Mikael Smedeby valdes in som ny styrelseledamot vid extra bolagsstämma den 5 mars. Martin Svensson

Henning valdes in som ny styrelseledamot vid den ordinarie bolagsstämman den 3 juni. 

Viktiga händelser efter periodens utgång

Framgångarna i USA har accentuerats och den planerade förstärkningen av USA-organisationen påskyndas. Ett 

led i detta arbete är att förstärka bolagets finansiella resurser. Därmed har bolaget kontaktat ALMI, Nordea och 

EKN och sålunda säkerställt lån på totalt 5 MSEK, vilket bedöms såväl säkerställa bolagets kapitalbehov för 

året, som möjliggöra den önskade ytterligare satsningen i USA. Bolaget har också, som ett led i denna strävan, 

reducerat kostnaderna i Uppsala med ca 200 000 kronor per månad. 

Bolagets bedömning är att ytterligare finansiering under året givet planerad försäljningsökning därmed inte är

nödvändig.

Förslag till behandling av vinst

Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade vinst (i kronor):

Överkursfond 92 986 584

Balanserat resultat från föregående år -65 324 544

Årets resultat -12 635 140

Summa 15 026 900

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten, 15 026 900 kronor, överförs i ny räkning.
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Resultaträkning

2014-01-01 2013-01-01

Belopp i kr Not -2014-12-31 -2013-12-31

Nettoomsättning 1 7 406 435 6 304 191

Aktiverat arbete för egen räkning 2 3 194 761 3 097 400

Övriga rörelseintäkter 3 468 726 17 856

11 069 922 9 419 447

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -4 590 207 -3 550 726

Övriga externa kostnader 4,5 -8 009 107 -7 815 681

Personalkostnader 6 -8 876 403 -8 616 007

Avskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -2 048 048 -1 646 131

Rörelseresultat -12 453 843 -12 209 098

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 2 312 15 425

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -183 608 -440 302

Resultat efter finansiella poster -12 635 140 -12 633 975

Årets resultat 9 -12 635 140 -12 633 975

Resultat per aktie 10 -1,53 -2,26



5 (13)
Motion Display Scandinavia AB

Org nr 556682-8231

Balansräkning

Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

och liknande arbeten 11 8 014 420 6 725 937

8 014 420 6 725 937

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda kostnader på annans fastighet 12 – 31 781

Inventarier 13 486 439 305 655

486 439 337 436

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar 8 501 359 7 063 873

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 4 821 331 1 803 395
Varor under tillverkning 221 157 331 696

Färdiga varor och handelsvaror 2 217 397 802 551

Förskott till leverantörer 79 419 –

7 339 303 2 937 642

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 686 624 1 122 221

Övriga fordringar 317 557 13 065

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 355 317 308 569

2 359 498 1 443 855

Kassa och bank 2 356 104 14 641

Summa omsättningstillgångar 12 054 905 4 396 138

SUMMA TILLGÅNGAR 20 556 264 11 460 011
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15

Bundet eget kapital

Aktiekapital 632 764 298 640

632 764 298 640

Fritt eget kapital

Överkursfond 92 986 584 65 232 640

Balanserat resultat -65 324 544 -52 690 569

Årets resultat -12 635 140 -12 633 975

15 026 900 -91 904

15 659 664 206 736

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 16 344 000 737 665

344 000 737 665

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 515 625 1 060 416

Förskott från kunder 1 036 411 630 502

Leverantörskulder 946 663 2 359 904

Checkräkningskredit 17 – 286 688

Skatteskulder 8 551 13 238

Övriga skulder 399 677 5 118 997

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 1 645 674 1 045 865

4 552 600 10 515 610

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 556 264 11 460 011

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Belopp i kr 2014-12-31 2013-12-31

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 5 900 000 5 900 000

5 900 000 5 900 000

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

Summa ställda säkerheter 5 900 000 5 900 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga



7 (13)
Motion Display Scandinavia AB

Org nr 556682-8231

Kassaflödesanalys
2014-01-01 2013-01-01

Belopp i kr -2014-12-31 -2013-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster -12 453 844 -12 209 098

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 2 048 048 1 646 131

-10 405 796 -10 562 967

Erhållen ränta 2 312 15 425

Betald ränta -183 608 -440 302

Betald skatt -4 687 13 238

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -10 591 779 -10 974 606

förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -4 401 660 -1 016 508

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -915 643 1 043 158

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -563 588 137 130

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 472 670 -10 810 827

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 143 170 -3 097 400

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -342 365 -90 300

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 485 535 -3 187 700

Finansieringsverksamheten
Nyemission 19 23 127 417 6 636 414

Upptagna lån – 3 830 263

Amortering av låneskulder -827 750 -750 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 299 667 9 716 677

Årets kassaflöde 2 341 463 -4 281 850
Likvida medel vid årets början 14 641 4 296 491

Likvida medel vid årets slut 2 356 104 14 641
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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 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3)

Värderingsprinciper m m
Fordringar och skulder

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed 
de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till 
upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade.

Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
Varulagret  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.

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.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 år
Datorer 3 år

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

Företaget tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar.
Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs
av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. I det fall offentliga bidrag som kan hänföras till tillgången har erhållits,
redovisas denna som en minskning av tillgångens värde.

Intäkter

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten
till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade
rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade
med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Offentliga bidrag

Leasing 

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. 
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt
från nyttjandet.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda
avgifter betalas och det inte finns föpliktelser att betala något ytterligare utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till
grund för förpliktelsen.

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisning 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. Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar av värdering eller presentation i 

årsredovisningen, varken för 2013 eller 2014.

Offentliga bidrag redovisas i balansräkningen som förutbetald intäkt när det föreligger en rimlig säkerhet att bidraget kommer att 

erhållas och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag periodiseras systematiskt i 

årets resultat på samma sätt och över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Offentliga 

bidrag relaterade till tillgångar redovisas som ett avdrag för bidraget av tillgångens redovisade värde.
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Inkomstskatter

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt samt uppskjuten skatt. För poster som redovisas inom årets resultat 
redovisas därmed sammanhängande skatt inom årets resultat.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad 
föreligger när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. En sådan skillnad kan t.ex. 
uppkomma vid en upp- eller nedskrivning av en tillgång. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning
det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Kassaflödesanalys

Uppskattningar och bedömningar

Nedskrivningar av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar och andra tillgångar

Inkuransbedömning lager

Inkomstskatter

Bolaget har skattemässiga underskottsavdragavdrag som kan komma att utnyttjas mot  skattepliktiga vinster i framtiden. När

sannolikt att skattepliktiga vinster kommer att genereras skall bolaget redovisa en uppskjuten skattefordran. Företagsledningen 

har i bedömt  att förutsättningarna ännu ej föreligger för att kunna bokföra  en uppskjuten skattefordran. 

Not 1 Nettoomsättning per geografisk marknad

2014-01-01 2013-01-01

-2014-12-31 -2013-12-31

Nettoomsättning per geografisk marknad

Sverige 4 159 245 2 153 785

Europa 1 961 891 1 616 959

USA 16 761 200 768

Övriga världen 1 268 539 2 332 680

7 406 435 6 304 191

Not 2 Aktiverat arbete för egen räkning

2014-01-01 2013-01-01

-2014-12-31 -2013-12-31

Aktiverat arbete för egen räkning, omkostnader 1 367 851 1 252 477
Aktiverat arbete för egen räkning, personal 1 826 910 1 844 923

3 194 761 3 097 400

I årsredovisningen för föregående år redovisades omkostnader som aktiverats för egen räkning direkt mot övriga externa 
kostnader. Omklassificering har skett av jämförelseåret och har ökat övriga externa kostnader med 1 252 477 kr. 

När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade 

värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till 

detta återvinningsvärde. 

En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg 

till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till 

det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts.

Kassaflödesanalys upprättas enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet inkluderar endast transaktioner som 

medför in och utbetalninar. Vid upprättande av kassaflödesanalys inkluderas kassa och bank. Bokfört värde av dessa tillgångar 

motsvarar marknadsvärde.

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med K3 kräver att styrelsen och företagsledningen gör bedömningar och 

uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av 

tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett 

antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden 

används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. 

Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om 

ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både 

aktuell period och framtida perioder.

Lagret granskas varje månad för att bestämma eventuellt nedskrivningsbehov. En nedskrivning rapporteras i kostnad såld vara till 

det belopp som, efter noggrann utvärdering, lagret bedöms vara inkurant. Om verklig inkurans skiljer sig från beräkningarna eller 

om företagsledningen gör framtida justeringar av gjorda antaganden, kan förändringar i värderingen komma att påverka resultatet 

för perioden liksom den finansiella ställningen.
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Not 3 Övriga rörelseintäkter

2014-01-01 2013-01-01

-2014-12-31 -2013-12-31

Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 284 882 17 856

Bidrag Tillväxtverket 183 844 –

468 726 17 856

Föregående år redovisades övriga rörelseintäkter inom nettoomsättningen. Oklassificering har skett i årsredovisningen 2014.

Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing

-2014-12-31 -2013-12-31

-2014-12-31 -2013-12-31

Minimileaseavgifter – –

Kostnadsförda avgifter 96 875 94 189

Totala leasingkostnader 96 875 94 189

Inga väsentliga leasingavtal har ingåtts under året. 

Not 5  Upplysning om transaktioner med närstående

Under perioden har ett företag företrätt av styrelsens ordförande anlitats på konsultbasis, vilket avser arbete inför 

notering och nyemission samt affärsutveckling. Samtliga transaktioner mellan närstående parter baseras på marknadsmässiga

villkor. Inga övriga ledande befattningshavare, eller närstående till dessa, har eller har haft någon direkt eller indirekt

delaktighet i affärstransaktioner med bolaget som är ovanlig till sin karaktär eller till sina avtalsvillkor.

Transaktionens art Belopp Närstående relation

Konsultarvode 1 020 000 Styrelseordförande

Styrelsearvode inklusive sociala avgifter 117 000 Styrelseordförande

Ränta på inlånade lån 57 175 Styrelseordförande

Garantiersättning och lock-up 129 500 Styrelseordförande

Not 6 Anställda och personalkostnader

2014-01-01 2013-01-01

-2014-12-31 -2013-12-31

Medelantalet anställda

Sverige 14 15

Varav män 9 10

Summa 14 15

Varav män 9 10

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen exkl VD 0% 0%

Andel män i styrelsen exkl VD 100% 100

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare inkl VD 67% 33%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare inkl VD 33% 67%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse och VD 953 160 793 920

Övriga anställda 5 645 208 5 345 853

Summa 6 598 368 6 139 773

Sociala kostnader 2 547 358 2 476 234
(varav pensionskostnader) (463 153) (496 843)

Grundlön/ 

Styrelse-

arvode 

Rörlig 

ersättning 

Övriga 

förmåner 
Pensions-kostnad 

Aktierelaterad

e ersättningar
Övriga 

ersättningar Summa
Styrelsens ordf. 90 000 0 0 0 0 0 90 000
Styrelseledamot 1 45 000 0 0 0 0 0 45 000
Styrelseledamot 2 45 000 0 0 0 0 0 45 000
Styrelseledamot 3 45 000 0 0 0 0 0 45 000
VD 728 160 0 0 92 112 0 0 820 272

1 273 544 0 0 26 467 0 0 1 300 011

Summa 2 226 704 0 0 118 579 0 0 2 345 283

*Ersättning till en av de ledande befattningahavarna har skett genom fakturerade konsultarvoden om 959 694kr. Någon  
pensionskostnad har inte utgått för den personen. En ledande befattningshavare har arbetat i bolaget under 7 månader. 

Ersättningar och övriga förmåner 2014 

Andra ledande 

befattningshavare 

(2 personer) *

Bidrag har beviljats från Tillväxtverket på 250 000 kronor för ”Internationalisering”. Ytterligare medel kommer erhållas under 2015 

då projektet avslutas.

Under 2014 genomfördes en riktad emission av 450 000 teckningsoptioner i enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma. 

Detta för att säkerställa fullgörande av bolagets åtaganden i samband med införande av personaloptionsprogram som det 

beslutades om vid samma stämma. Optionerna är ännu inte tilldelade under 2014.
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Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2014-01-01 2013-01-01

-2014-12-31 -2013-12-31

Ränteintäkter, övriga 2 312 15 425
2 312 15 425

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

2014-01-01 2013-01-01

-2014-12-31 -2013-12-31

Räntekostnader, lån -180 656 -347 711

Räntekostnader, övrigt -2 952 -9 602

Valutakursförluster – -82 989

-183 608 -440 302

Not 9 Skatt på årets resultat

2014-01-01 2013-01-01

-2014-12-31 -2013-12-31

Aktuell skatt – –

Uppskjuten skatt – –

– –

2014-01-01 2013-01-01

Avstämning av effektiv skatt -2014-12-31 -2013-12-31

Resultat före skatt -12 635 140 -12 633 975

Skatt enligt gällande skattesats 22,0% 22,0%

Ej avdragsgilla kostnader 7 334 13 172

Ej skattepliktiga intäkter -203 0

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande

aktivering av uppskjuten skatt -12 628 008 -12 620 803

Redovisad skatt 0 –

Totala skattemässiga underskottsavdrag, inklusive årets skattemässiga resultat, uppgår till 80 068 715 kr.

Not 10 Resultat per aktie

2014-12-31 2013-12-31

Årets resultat -12 635 140 -12 633 975

Genomsnittligt antal aktier (korrigerat för split), st 8 236 680 5 584 692

Resultat per aktie, kr, beräknat på genomsnittligt

genomsnittligt antal aktier (korrigerat för split), st -1,53 -2,26

Not 11 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 11 381 400 8 284 000

Nyanskaffningar 3 194 761 3 097 400

Erhållet offentligt bidrag -51 591 –

14 524 570 11 381 400

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -4 655 463 -3 181 735

Årets avskrivningar enligt plan -1 854 686 -1 473 728

-6 510 149 -4 655 463

Redovisat värde vid årets slut 8 014 420 6 725 937

Bidrag för produktutveckling har erhålltits från Vinnova om 100 000 kronor (Affärsutvecklingscheck) samt bidrag från 
Tillväxtverket med upp till 300 000 kronor för produktutveckling. Bidrag som erhålls minskar anskaffningsutgiften. Projekten 

är inte avslutade och ytterligare medel kommer erhållas under 2015.

Not 12 Nedlagda kostnader på annans fastighet

2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 111 236 111 236

Nyanskaffningar – –

111 236 111 236

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -79 455 -47 673

Årets avskrivningar enligt plan -31 781 -31 782

-111 236 -79 455

Redovisat värde vid årets slut – 31 781
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Not 13 Inventarier

2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 085 471 995 171

Nyanskaffningar 342 365 90 300

1 427 836 1 085 471

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -779 816 -639 195

Årets avskrivning enligt plan -161 581 -140 621

-941 397 -779 816

Redovisat värde vid årets slut 486 439 305 655

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Hyra 243 489 230 866

Övriga poster 111 828 77 703

355 317 308 569

Not 15 Eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktie- Ej reg. Överkurs Balanserat Årets Summa eget

kapital nyemission fond resultat Resultat kapital

Ingående Balans 2013-01-01 278 744 – 58 616 122 -38 383 197 -14 307 371 6 204 298

Disposition av föregående års – – – -14 307 371 14 307 371 –

resultat

Nyemission – 19 896 6 616 518 – – 6 636 414

Årets resultat – – – – -12 633 975 -12 633 975

Utgående Balans 2013-12-31 278 744 19 896 65 232 640 -52 690 568 -12 633 975 206 737
Disposition av föregående års – – – -12 633 975 12 633 975 –

resultat

Omföring ej reg. nyemission 19 896 -19 896 – – –

Fondemission 148 790 – -148 790 – – –

Nyemission 185 334 – 31 614 232 – – 31 799 566

– – -3 711 499 – – -3 711 499

Årets resultat – – – – -12 635 140 -12 635 140

Utgående balans 2014-12-31 632 764 – 92 986 583 -65 324 543 -12 635 140 15 659 664

Antalet aktier vid årets slut var 9 039 480 st.

Not 16 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga

2014-12-31 2013-12-31

Förfallotidpunkt, 2-5 år från balansdagen 344 000 1 060 416

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen – 737 665

344 000 1 798 081

Not 17 Checkräkningskredit

2014-12-31 2013-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 000 000 1 000 000

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Upplupna personalkostnader 891 913 751 160

Upplupna räntor 273 747 216 572

Övriga poster 480 014 78 133

1 645 674 1 045 865

Not 19 Nyemissioner

2014-12-31 2013-12-31

Pågående Nyemission inbetalt under 2013 -6 636 414 6 636 414

Registrerade Nyemissioner och fondemission 38 435 980 –

Kvittning av lån från aktieägare -4 960 650 –

Kostnader hänförliga till emission -3 711 499 –

Summa kassapåverkande emissioner 23 127 417 6 636 414

Kostnader hänförliga till 

emission
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Uppsala den  20 april  2015

Erik Danielsson Anna Engholm
Ordförande Verkställande direktör

Anders Lundmark Mikael Smedeby

Martin Svensson Henning

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 april  2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun
Auktoriserad revisor



 

Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Motion Display Scandinavia AB, org.nr 556682-8231 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Motion Display 
Scandinavia AB för år 2014.  

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. 

Revisorns ansvar 

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

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. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår 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 2014 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 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 2014. 

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 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
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. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Uppsala den 20 april 2015 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Leonard Daun  
Auktoriserad revisor  

 

 
 


	MotionDisplay_ÅR_2014_PA8_Sida_1
	MotionDisplay_ÅR_2014_PA8-Sida-2-13
	Revisionsberättelse 2014

