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Styrelsen och verkställande direktören för Massolit Media AB (publ) får härmed avge årsredovisning och 

koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. 

  

  

Förvaltningsberättelse 

  

  

Information om verksamheten 
Massolit Media AB (publ) är moderbolag för Massolit Förlagsgrupp AB (f.d. Forma Books AB) och 

Massolit Förlag AB. Massolit Förlagsgrupp är ett allmänutgivande bokförlag med utgivning inom skön-, 

fack- och barn- och ungdomslitteratur. 
 
Massolit Media AB (publ) förvärvade Forma Books AB den 1 december 2013. Med Forma Books AB 

och Massolit Förlag AB:s sammanlagda utgivning om ca 200 titlar per år innebar övertagandet att en ny 

förlagsgrupp tog plats bland de större bokförlagen i Sverige. 
 
I Massolit Förlagsgrupp AB ingår varumärkena Massolit Förlag, B. Wahlströms Bokförlag, Ponto Pocket 

samt bokklubben Livsenergi. Gruppen har under 2014 koncentrerat utgivningen till ett färre antal 

varumärken. Att verka under få varumärken har varit en del av strategin för 2014 som syftat till att 

etablera gruppen som en stabil och utmanande aktör i förlagsbranschen. 
 
Massolit Media AB (publ) är tillsammans med Piratförlaget Holding AB delägare i nätbokhandelssajten 

Bokmax AB. Ägandet uppgår till 9%.  
  
Massolit Media AB (publ) är den svenska bokbranschens enda noterade bolag 
  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång 
Teckningsoptionerna TO2B förföll 28 februari. Här tecknades 128 887 B-aktier, vilket tillförde Massolit 

219 107,90 kronor. 
  
Stefan Tegenfalk tillträdde som VD för Massolit Media AB (publ) i april 2014.  
  
Under våren 2014 lanserades de första E-pub3-apparna, s.k. utökade e-böcker, för i första hand 

smartphones och surfplattor. Initialt görs detta för Apple iBook under den egenutvecklade 

marknadsportalen playabook.com. 
  
Ordinarie bolagstämma hölls den 25 juni. Peter Näslund (ordförande), Stefan Tegenfalk, Anders Kvarby 

och Lars Wingefors omvaldes till styrelseledamöter.  
  
Massolit Förlagsgrupp AB annonserade i juni en förändrad organisationsstruktur. Resultatet av 

omorganisationen stod klart i början av juli och beräknas nå full effekt under 2015. 
  
Vid extrastämma den 3 juli fattades beslut om en företrädesemission genom kvittning av skulder. 

Emissionen genomfördes under juli och innebar att bolaget tillfördes 1 363 577 st nya aktier av serie B. 

Efter emissionen är antal utestående registrerade aktier 17 527 223 st och aktiekapitalet uppgår till 

8 763 611,50 kr. 
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Under september ökade Stefan Tegenfalk sitt ägande i Massolit Media AB (publ). I samband med detta 

sålde Lars Wingefors genom sitt bolag Wingefors Media AB samtliga sina 3 206 952 aktier och utträdde 

samtidigt ur styrelsen. Köpare av aktierna var följande: 
  
Förvärvare Förvärvad andel Total andel 
VD och Koncernchef Stefan Tegenfalk 705 000 st  4,02 % 24,37 % 
Hawknose Capital AB 940 000 st  5,36 % 5,36%  
Rutili & Company AB 621 952 st  3,55 % 3,55 % 
The Elysian Fields AB 940 000 st  5,36 % 5,36 % 
  
Stefan Tegenfalk ägde innan förvärvet 20,35 % av totala antalet aktier i bolaget. 
 
Under oktober sålde Massolit Förlagsgrupp AB (helägt dotterbolag till Massolit Media AB (publ)) sitt 50-

procentiga innehav av aktierna i jultidningsförlaget Brafö AB. Därmed är man inte längre delägare i 

Brafö. Köpare är Prolex film & video AB. Massolit Förlagsgrupp AB tillfördes i samband med 

försäljningen 5,25 Msek kontant. 
 
I november 2014, som en del i bolagets tillväxtstrategi, förvärvade Massolit Media Omega Film AB. 

Massolit Medias ägande i Omega Film kommer att uppgå till 45%. Resterande 55% kommer att ägas av 

Fisher King Production Oy. Köpeskilling för 100% av aktierna var 92 750 SEK. Omega Film har bl.a. 

producerat filmer som "Hundtricket" och "Den bästa av mödrar". 
 
Malala Yousafzai tilldelades i december 2014 Nobels fredspris. Malala Yousafzai har blivit en global 

symbol för fredliga protester och kampen för kvinnors rättigheter och är den yngsta någonsin att tilldelas 

Nobels fredspris. Boken Jag är Malala utkom första gången 2013 och i december 2014 blev den Adlibris 

bäst säljande fackbok 2014. Jag är Malala finns även med på Svensk Bokhandels topplista över Sveriges 

bäst säljande böcker 2014.  
  
I januari 2015 släppte Svensk Bokhandel topplistan över 2014 års försäljning. På första plats för 

fackböcker återfinns Sju sorters kakor och på sjätte plats Rutiga kokboken. Båda titlarna utkommer i ny 

och redigerad utgåva våren 2015. 
  
Under februari 2015 släpptes den norska succén Odinsbarn av Siri Pettersen på svenska under varumärket 

B. Wahlströms Bokförlag. Förväntan och förhandsordern var långt över normalt och titeln har gått iväg 

med goda siffror till återförsäljarledet. 
  
I mars 2015 släppte Massolit Förlag den kritikerhyllade psykologiska thrillern Kvinnan på tåget av Paula 

Hawkins, den snabbast sålda debutromanen någonsin och #1 på USA och Englands topplistor i 14 veckor. 
   

Finansiell ställning och kassaflöde 
Koncernen hade vid periodens slut 2 158 (6 525) Ksek tillgängligt i likvida medel och kundfordringar på 

34 101 (26 691) Ksek. Kassaflöde om -2 496 (-3 326) Ksek från investeringsverksamheten avser i 

huvudsak lämnade depositioner och aktiverade utvecklingskostnader. Kassaflöde om 5 087 (13 874) Ksek 

från finansieringsverksamheten avser nyemissioner och extern upplåning. Soliditeten för koncernen 

uppgick till 7%, vilket förklaras av att principerna för omvänt förvärv tillämpas. I moderbolaget uppgick 

soliditeten till 47%. 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Bokbranschen är under strukturell förändring. Digitaliseringen skapar emellertid nya möjligheter, något 

Massolit Förlagsgrupp AB har för avsikt att ta fasta på. Samtidigt är bokbranschen utsatt för risker och 

osäkerheter till följd av denna pågående förändring. Ny teknik har delvis förändrat våra läsvanor och 

inköpsbeteende. Att satsa på nya sätt att nå bokköparna är viktigt för ett förlags framgång. För Massolit 

Förlagsgrupp AB innebär detta en ökad närvaro i de digitala försäljningskanalerna, delägarskap i 

nätbokhandeln Bokmax AB, samt ökad närvaro i andra kanaler. Detta i kombination med nära kontakt 

med inköparledet. 
  
En ofrånkomlig risk i bokbranschen är returrätten (gäller ej alla format). Genom minskade initiala 

upplagor och analys av tidigare försäljning kan detta moment av osäkerhet minska. De böcker som 

kommer i retur säljs vanligtvis senare på bok- eller restrean.  
  
Förlagsverksamhet är likviditetskrävande. Det är vanligt förekommande i branschen att författare erhåller 

förskott innan boken är klar. Återförsäljare i branschen har ofta långa kredittider och returrätt för de 

nyutgivna böcker som inte har sålts.  
  
Fortsatt drift och framtidsutsikter 
Frågeställningarna om den fortsatta driften har för bolaget varit mycket viktiga under året.  Förvärvet av 

Forma Books innebär utmaningar att vända ett tidigare negativt resultat till vinst. Styrelsens bedömning är 

att en ökad intjäningsförmåga är en förutsättning för den fortsatta driften. Det kortsiktiga största hotet mot 

koncernens fortlevnad bedöms vara finansieringen av verksamheten. En förbättrad intjäningsförmåga 

skulle, förutom det förstärkta kassaflödet, underlätta möjligeten till extern finansiering.  
Därutöver är intjäningsförmågan central vid bedömningen av värdet på väsentliga poster i koncernens och 

moderbolagets balansräkningar. Styrelsen arbetar intensivt på att dels uppnå positivt kassaflöden genom 

fokusering på sälj- och marknadsstrategi samt kostnadsöversyn och dels på olika finansieringslösningar 

som i första hand tar sikte på en förbättrad extern lånefinansiering i syfte att förstärka likviditeten. 
  
Aktien 
Slutkursen per sista handelsdag 30 december 2014 var SEK 1,65, det var ingen handel i aktien 31 

december 2014. Aktiekursen handlades under verksamhetsåret som lägst till SEK 1,00 och som högst 

SEK 2,16. Genomsnittliga  kursen under verksamhetsåret var SEK 1,49. I genomsnitt handlades 39 950 

aktier per dag och som mest 1 347 959 aktier på en enskild dag. 
  
 Koncernen Koncernen 
 2014 2013 
Antalet aktier vid årets slut  17 527 223 16 034 759 
Genomsnittligt antal akiter under året  17 138 281 8 383 098 
Resultat per aktie (genomsnitt), kr 0,22 -1,34 
Eget kapital per aktie, kr 0,42 0,08 
  
Största aktieägarna 2014-12-31 A-Aktier  B-akiter Andel% Röster% 
Stefan Tegenfalk 4 271 630 24,37 24,29 
Handelsbanken Liv 2 490 027 14,21 14,16 
Turbineförlaget A/S  1 560 704 8,90 8,88 
Avanza Pension 792 924 4,52 4,51 
Stylefield Holdings Ltd 687 276 3,92 3,91 
Anders Konsult AB 639 052 3,65 3,63 
Jan Nilstadius 450 000 2,57 2,56 
Övriga 6 304 6 629 306 37,86 38,06 
 6 304 17 520 919 100,00 100,00 
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Flerårsöversikt (Tkr)           

Koncernen 2014 2013       

Nettoomsättning 125 365 19 575       

Resultat efter finansiella poster 2 166 -11 253       

Eget kapital 7 285 1 191       

Soliditet (%) 7,5 1,2       

            

Moderbolaget 2014 2013 2012 2011   

Nettoomsättning 1 230 180 0 0   

Resultat efter finansiella poster -3 035 -2 764 -2 467 -1 972   

Eget kapital 20 378 20 563 1 401 3 868   

Soliditet (%) 50,0 46,8 71,2 15,3   

            

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
ansamlad förlust -9 731 776 
överkursfond 16 218 766 
årets förlust -2 426 975 
 4 060 015 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 4 060 015 
  
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. 
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Koncernens 

Resultaträkning 
Tkr 

Not 
1 

2014-01-01 
-2014-12-31 

2013-01-01 
-2013-12-31 

  
 

 

 

Nettoomsättning 2, 3 125 365   19 574   

Övriga rörelseintäkter 4 21 985   7 303   

    147 350   26 877   

            

Rörelsens kostnader           

Råvaror och förnödenheter   0   -9 336   

Handelsvaror   -80 147   -1 962   

Övriga externa kostnader 5, 6 -28 570   -21 330   

Personalkostnader 7 -36 751   -4 374   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar   -1 444   -116   

Övriga rörelsekostnader   -179   -161   

    -147 090   -37 278   

Rörelseresultat   260   -10 401   

            

Resultat från finansiella poster           

Resultat från andelar i intresseföretag 8 3 751   0   
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar 9 0   -264   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   13   14   

Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 858   -602   

    1 906   -852   

Resultat efter finansiella poster   2 166   -11 253   

            

Resultat före skatt   2 166   -11 253   

            

Skatt på årets resultat 10 1 686   0   

Årets resultat   3 852   -11 253   

Moderbolagets andel av årets resultat   3 852   -11 253   
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Koncernens 

Balansräkning 
Tkr 

Not 
1 

2014-12-31 2013-12-31 

 

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Immateriella anläggningstillgångar           
Balanserade utgifter för forsknings- och  

utvecklingsarbeten och liknande arbeten 11 1 278   1 702   

    1 278   1 702   

            

Materiella anläggningstillgångar           

Inventarier, verktyg och installationer 12 345   487   

    345   487   

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Andelar i intresseföretag 13 0   1 500   

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 296   203   

Uppskjuten skattefordran 10 1 686   0   

Andra långfristiga fordringar   1 726   0   

    3 708   1 703   

Summa anläggningstillgångar   5 331   3 892   

            

Omsättningstillgångar           

            

Varulager m m           

Varor under tillverkning   4 260   5 755   

Färdiga varor och handelsvaror   22 227   24 545   

    26 487   30 300   

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar 15 34 104   26 691   

Aktuella skattefordringar   525   1 192   

Övriga fordringar   9 916   10 798   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 19 170   22 224   

    63 715   60 904   

            

Kassa och bank   2 158   6 525   

Summa omsättningstillgångar   92 360   97 729   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   97 691   101 621   
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Koncernens 

Balansräkning 
Tkr 

Not 
1 

2014-12-31 2013-12-31 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital 17         
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 

aktieägare           

Aktiekapital   800   800   

Övrigt tillskjutet kapital   4 543   2 300   

Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat   1 942   -1 909   
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 

aktieägare   7 285   1 191   

            

Summa eget kapital   7 285   1 191   

Avsättningar           

Övriga avsättningar 18 4 523   28 695   

    4 523   28 695   

            

Långfristiga skulder 19         

Skulder till kreditinstitut   0   10 000   

Övriga skulder   11 591   14 015   

    11 591   24 015   

            

Kortfristiga skulder           

Belånade kundfordringar   18 500   0   

Skulder till kreditinstitut   5 000   0   

Leverantörsskulder   13 228   16 517   

Aktuella skatteskulder   7   0   

Övriga skulder 20 11 406   9 573   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 26 151   21 631   

    74 292   47 720   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   97 691   101 621   

  

Ställda säkerheter 22 76 635 59 788   

          

Ansvarsförbindelser 22 2 500 2 500   
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Koncernens 

Kassaflödesanalys 
Tkr 

Not 
1 

2014-01-01 
-2014-12-31 

2013-01-01 
-2013-12-31 

  
 

 

 

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster 23 2 166   -11 253   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 24 -21 229   -7 034   

Betald skatt   674   -1 192   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital   -18 389   -19 479   

            

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital           

Förändring av varulager och pågående arbeten   3 813   9 200   

Förändring kundfordringar   -7 413   5 229   

Förändring av kortfristiga fordringar   4 079   -7 363   

Förändring leverantörsskulder   -3 290   3 910   

Förändring av kortfristiga skulder   14 242   4 207   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -6 958   -4 296   

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -821   -34   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -57   0   

Förvärv av dotterföretag 25 0   -3 089   

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -1 619   -203   

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   1   0   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 496   -3 326   

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission   87   6 391   

Upptagna lån   5 000   10 000   

Amortering av lån   0   -3 511   

Omvänt förvärv   0   994   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    5 087   13 874   

            

Årets kassaflöde   -4 367   6 252   

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets början   6 525   273   

Likvida medel vid årets slut   2 158   6 525   
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Moderbolagets 

Resultaträkning 
Tkr 

Not 
1 

2014-01-01 
-2014-12-31 

2013-01-01 
-2013-12-31 

  
 

 

 

Nettoomsättning 2 1 230   180   

    1 230   180   

            

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader 6 -3 477   -2 910   

Personalkostnader 7 -503   0   

    -3 980   -2 910   

Rörelseresultat 26 -2 750   -2 730   

            

Resultat från finansiella poster           

Räntekostnader och liknande resultatposter   -285   -34   

    -285   -34   

Resultat efter finansiella poster   -3 035   -2 764   

            

Resultat före skatt   -3 035   -2 764   

            

Skatt på årets resultat 10 608   0   

Årets resultat   -2 427   -2 764   
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Moderbolagets 

Balansräkning 
Tkr 

Not 
1 

2014-12-31 2013-12-31 

 

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Andelar i koncernföretag 27, 28 39 339   39 339   

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 296   203   

Uppskjuten skattefordran 10 608   0   

    40 243   39 542   

Summa anläggningstillgångar   40 243   39 542   

            

Omsättningstillgångar           

            

Kortfristiga fordringar           

Fordringar hos koncernföretag   250   3 663   

Övriga fordringar   63   367   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 137   38   

    450   4 068   

            

Kassa och bank   100   356   

Summa omsättningstillgångar   550   4 424   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   40 793   43 966   
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Moderbolagets 

Balansräkning 
Tkr 

Not 
1 

2014-12-31 2013-12-31 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital 17         

Bundet eget kapital           

Aktiekapital   8 764   8 017   

Reservfond   7 555   7 555   

    16 319   15 572   

            

Fritt eget kapital           

Överkursfond   16 219   14 701   

Balanserad vinst eller förlust   -9 732   -6 945   

Årets resultat   -2 427   -2 764   

    4 060   4 992   

Summa eget kapital   20 379   20 564   

            

Långfristiga skulder 19         

Övriga skulder   12 500   15 000   

Summa långfristiga skulder   12 500   15 000   

            

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   510   3 842   

Aktuella skatteskulder   7   0   

Övriga skulder 20 6 658   4 203   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 739   357   

Summa kortfristiga skulder   7 914   8 402   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   40 793   43 966   

            

  

Ställda säkerheter 22 35 905 25 514   

          

Ansvarsförbindelser   Inga Inga   
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Moderbolagets 

Kassaflödesanalys 
Tkr 

Not 
1 

2014-01-01 
-2014-12-31 

2013-01-01 
-2013-12-31 

  
 

 

 

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster   -3 035   -2 764   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital   -3 035   -2 764   

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           

Förändring av kortfristiga fordringar   3 618   -5 620   

Förändring av leverantörsskulder   -3 333   3 671   

Förändring av kortfristiga skulder   2 500   1 871   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -250   -2 842   

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -93   -3 292   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -93   -3 292   

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission   87   6 391   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   87   6 391   

            

Årets kassaflöde   -256   257   

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets början   356   99   

Likvida medel vid årets slut   100   356   
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Tilläggsupplysningar 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3).  
  
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli 

reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej 

anges. 
  
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och 

kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 

kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.  
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 

omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
  
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. 
  

Koncernredovisning 
  
Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 

hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 

1:4. Dotterföretagens resultat ingår i koncernens resultat från och med förvärvstidpunkten fram till och 

med då det avyttras. 
  
En analys av Massolit Media AB:s (publ) förvärv av Massolit Förlag AB har visat att förvärvet skall 

redovisas enligt reglerna för omvända förvärv, vilket innebär att Massolit Förlag AB i 

konsolideringssammanhang betraktas som förvärvare. 
  
Skulder hänförliga till framtida betalningar avseende köpeskilling redovisas till det diskonterade värdet av  

de framtida nettoutbetalningarna som bedöms komma att krävas för att skulden skall regleras vid normal 

verksamhet. 
  
Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. 
Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom 

moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. 
  
Intresseföretag  
Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande 

inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer 
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än 50 % av rösterna i ett annat företag. 
  
Transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 

vinster elimineras i sin helhet.  
  
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen. 
  

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Utgifter avseende utveckling redovisas som en kostnad när de uppstår. Dock redovisas utgifter för 

utveckling som är hänförbara till ett enskilt projekt, såsom IT-system, som tillgång när det kan påvisas att 

dessa kommer att generera ekonomiska fördelar. Tillgången skrivs av under den perioden då tillgången 

utnyttjas. 
  
Det redovisade värdet på de utvecklingsutgifter som redovisas som tillgång prövas årligen med avseende 

på eventuellt nedskrivningsbehov så länge tillgången ännu inte tagits i bruk. Därefter prövas värdet då 

händelser eller förändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet inte kommer att kunna 

återvinnas. 
  
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
  
Immateriella anläggningstillgångar 
Övriga immateriella tillgångar 20%   

      
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 20%   

      

Låneutgifter 
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de 

uppstår. 
  

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 

bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 

när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 

stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 

balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 
  
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 

kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 
  
Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 

anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. 
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Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 

förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
  
Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 

transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 

förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 

och det belopp som ska återbetalas. 
  
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 

anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas 

individuellt.  
  
Likvida medel 
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 

och andra kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och som är utsatta för 

obetydlig risk för värdefluktationer. Sådana palceringar har en löptid på maximalt tre månader. 
  

Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 

leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
  

Varulager 
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet 

motsvarar det uppskattade försäljningspriset vid normala förhållanden, med avdrag för uppskattade 

kostnader för att färdigställa produkten och kostnaden som krävs för att genomföra försäljningen. 
  

Inkomstskatter  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 

underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 

eget kapital. 
  
Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 

inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 

balansdagen. 
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Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 

Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 

och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 

skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 
  
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 

ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 

förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 

skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 
  
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 

redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 

överskott. 
  
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 

skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 
  

Avsättningar 
Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning. Massolit Medias 

dotterbolag har en utarbetad process för beräkning av avsättning för returer av sålda böcker. Avsättning 

till returreserv beräknas löpande på försäljning och en historisk returprocent. 
Negativ goodwill som kan hänföras till framtida förluster och kostnader redovisas i resultaträkningen 

under samma räkenskapsår som dessa förluster och kostnader uppkommer. 
  

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 

Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 

ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 

skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 

händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
  
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 förpliktelser 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. 
  

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 
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Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 
 
Eget kapital 
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning. 
  

  

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Koncernen 

Moderbolaget 
  
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 

bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 

görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 

som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används 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. Uppskattningar och antaganden 

ses över regelbundet.  
 
Följande är betydande bedömningar som har gjorts vid tillämpning av de av koncernens 

redovisningsprinciper som har den mest betydande effekten på de finansiella rapporterna.  
 
Uppskjutna skattefordringar 
Bedömningen av i vilken omfattning uppskjutna skattefordringar kan redovisas baseras på en bedömning 

av sannolikheten av Koncernens framtida skattepliktiga intäkter mot vilka uppskjutna skattefordringar 

kan utnyttjas. Dessutom krävs väsentliga överväganden vid bedömning av effekten av vissa rättsliga och 

ekonomiska begränsningar eller osäkerheter i olika jurisdiktioner. 
 
Kundfordringar och fordringar i förlagssystem 
Kundfordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta till företaget. Därmed görs en detaljerad 

och objektiv genomgång av alla utestående belopp på balansdagen. 
 
Varulager  
Per varje balansdag görs en beräkning av nettoförsäljningsvärdet för varulagret varmed de mest 

tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga beaktas. Det framtida försäljningsvärdet kan påverkas av 

framtida teknologi och andra marknadsdrivna förändringar som kan minska framtida försäljningspriser. 
 
Andelar i dotterföretag 
Moderbolaget gör i samband med bokslut en noggrann nedskrivningsprövning avseende värdet på 

andelarna i dotterföretagen. Vid bedömning av värdet gör bolaget en beräkning av nyttjandevärdet för 

andelarna baserat på en prognos av framtida diskonterade kassaflöden och jämför dessa värden mot 

redovisade värden. Prognostiserade kassaflödena sträcker sig normalt över en femårsperiod med en 
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bedömd årlig tillväxttakt om 5%. Som diskonteringsfaktor används en vägd kapitalkostnad (WACC) om 

13.1%. 
 
Osäkerhet i uppskattningen 
Nedan följer information om uppskattningar och antaganden som har den mest betydande effekten på 
redovisning och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Utfallet från dessa kan avvika 
väsentligt. 
 
Varulager 
Per varje balansdag görs en beräkning av nettoförsäljningsvärdet för varulagret varmed de mest 

tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga beaktas. Det framtida försäljningsvärdet kan påverkas av 

framtida teknologi och andra marknadsdrivna förändringar som kan minska framtida försäljningspriser. 
 
Kundfordringar och förlagsfordringar 
Kundfordringar och förlagsfordringar löper i förlagsbranschen med relativt långa kredittider, koncernen 

gör vid bokslutet en noggrann nedskrivningsprövning av utestående fordringar. Värdet kan kan påverkas 

av motpartens att betalningsförmåga försämras och av att returer överstiger uppskattad försäljningsvolym. 
  

  

Not 3 Nettoomsättningens fördelning 

Koncernen 
  2014 2013   

        

Nettoomsättning per rörelsegren       

Facklitteratur 49 674 7 720   

Skönlitteratur 23 528 4 607   

Barn och ungdom 25 850 3 617   

Övrigt 26 313 3 630   

  125 365 19 574   

        

  

Not 4 Övriga rörelseintäkter 

Koncernen 
  2014 2013   

        

        

Upplösning av negativ goodwill 21 910 7 303   

Övriga poster 75     

  21 985 7 303   
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Not 5 Leasingavtal 

Koncernen 
  
Leasingavtal och hyresavtal redovisas som operationell leasing (hyresavtal), leasingavgiften redovisas 

som en kostnad linjärt över leasingperioden. Hyresavtalen löper i allmänhet på 3 år med möjlighet att 

förlänga på 3 år i taget. Inventarier och bilar leases på 2-3 år med möjlighet till utköp. 
 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 3 223 (689) tkr. Företagsledningen har bedömt 

att nyttan för att ta fram upplysning avseende framtida leasingkostnader för 2013 inte överstiger 

kostnaden i enlighet med K3 kap 2.10-11. 
  
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 
  

  2014 2013   

        

Inom ett år 2 998     

Senare än ett år men inom fem år 1 728     

  4 726     

        

  

Not 6 Arvode till revisorer 

Koncernen 
  
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 

utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
  

  2014 2013   

        

Grant Thornton Sweden AB       

Revisionsuppdrag 354 422   

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0   

Skatterådgivning 0 0   

Övriga tjänster 0 58   

  354 480   

        

Pwc       

Revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster 0 16   

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0   

Skatterådgivning 0 0   

Övriga tjänster 0 0   

  0 16   
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Moderbolaget 
  2014 2013   

        

Grant Thornton       

Revision 166 60   

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0   

Skatterådgivning 0 0   

Övriga tjänster 0 10   

  166 70   

        

Pwc       

Revision och revisionsnära tjänster 0 16   

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0   

Skatterådgivning 0 0   

Övriga tjänster 0 0   

  0 16   

        

  

Not 7 Anställda och personalkostnader 

Koncernen 
  2014 2013   

        

Medelantalet anställda       

Kvinnor 40,0 3,4   

Män 10,0 2,9   

  50,0 6,3   

        

Löner och andra ersättningar       

Styrelse och verkställande direktör 1 736 247   

Övriga anställda 22 073 2 945   

  23 809 3 192   

        

Sociala kostnader       

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 280 49   

Pensionskostnader för övriga anställda 2 445 246   

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 7 418 1 202   

  10 143 1 497   

        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader 33 952 4 689   

        
För 2013 har antalet anställda har viktats i förhållande till koncernens bildande. 
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare       

Andel kvinnor i styrelsen 0 % 11 %   

Andel män i styrelsen 100 % 89 %   

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 40 %   

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 60 %   

        
Avtal om avgångsvederlag 
Verkställande direktören i Massolit Förlagsgrupp har en uppsägningstid från bolagets sida om 6 månader 

och från VD:s sida om 6 månader. 
Verkställande direktören i Massolit Media har en uppsägningstid från bolagets sida om 10 dagar och från 

VD:S sida om 10 dagar. 
  

Moderbolaget 
  2014 2013   

        

Medelantalet anställda       

Män 1 0   

  1 0   

        

Löner och andra ersättningar       

Styrelse och verkställande direktör 351 0   

  351 0   

        

Sociala kostnader       

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 30 0   

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 111 0   

  141 0   

        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader 492 0   

        
Avtal om avgångsvederlag 
Verkställande direktören i Massolit Media har en uppsägningstid från bolagets sida om 10 dagar och från 

VD:S sida om 10 dagar. 
  

  

Not 8 Resultat från andelar i intresseföretag 

Koncernen 
  2014 2013   

        

Erhållna utdelningar 5 250 0   

Resultat vid avyttringar -1 499 0   

  3 751 0   
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Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

Koncernen 
  2014 2013   

        

Nedskrivningar 0 -264   

  0 -264   

        

  

Not 10 Aktuell och uppskjuten skatt 

Koncernen 
  2014 2013   

Skatt på årets resultat     
Aktuell skatt 0 0 
Uppskjuten skatt 1 686 4 372 
Totalt redovisad skatt 1 686 4 372 
      

Avstämning av effektiv skatt 

  
2014 

  
2013 

  

  Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   2 166   -11 253 
          
Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -477 22,00 2 476 

Ej avdragsgilla kostnader   -371   -63 

Ej skattepliktiga intäkter   4 714   0 
Utnyttjat ingående skattemässigt 

underskott   1 333   0 
Underskottsavdrag som inte redovisas 

som tillgång   -3 513   -2 413 

Uppskjuten skatt   0   4 372 

Redovisad effektiv skatt   1 686   4 372 
          
Uppskjuten skatt på temporära skillnader 

2014      

      
Temporära skillnader 
  

Uppskjuten 
skattefordran 

Netto 
  

Skattemässiga underskottsavdrag 1 686 1 686 
  1 686 1 686 
2013  
  

Förändring av uppskjuten skatt     

  

  
Redovisas i 
resultaträk. 

Belopp vid 
årets utgång 

Skattemässiga underskottsavdrag 1 686 1 686 
  1 686 1 686 
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Moderbolaget 
  
Uppskjuten skatt består av skatt hänförlig till fastställt underskottsavdrag om 2 764 418kr. 
  

  2014 2013   

        

Skatt på årets resultat     
Aktuell skatt 0 0 
Uppskjuten skatt 608 0 
Totalt redovisad skatt 608 0 
      

Avstämning av effektiv skatt 

  
2014 

  
2013 

  

  Procent Belopp Procent Belopp 
Redovisat resultat före skatt   -3 035   -2 764 
          
Skatt enligt gällande skattesats 22,00 668 22,00 608 
Underskottsavdrag som inte redovisas 

som tillgång   -60   -608 

Redovisad effektiv skatt   608   0 
          

2014      

      
Temporära skillnader 
  

Uppskjuten 
skattefordran 

Netto 
  

Skattemässiga underskottsavdrag 608 608 
  608 608 
      
2013  
  

  

  
Redovisas i 
resultaträk. 

Belopp vid 
årets utgång 

Skattemässiga underskottsavdrag 608 608 
  608 608 
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Not 11 Balanserade utvecklingskostnader 

Koncernen 
  2014-12-31 2013-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 7 714 194   

Förvärvade anskaffningsvärden   7 486   

Inköp 821 34   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 536 7 714   

        

Ingående avskrivningar -6 012 -77   

Förvärvade avskrivningar   -5 889   

Årets avskrivningar -1 246 -46   

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 258 -6 012   

        

Utgående redovisat värde 1 278 1 702   

        

  

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer 

Koncernen 
  2014-12-31 2013-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 757 299   

Förvärvade anskaffningsvärden 57 458   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 814 757   

        

Ingående avskrivningar -271 -30   

Förvärvade avskrivningar   -170   

Årets avskrivningar -199 -71   

Utgående ackumulerade avskrivningar -470 -271   

        

Utgående redovisat värde 345 486   

        

  

Not 13 Andelar i intresseföretag 

Koncernen 
  2014-12-31 2013-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 1 500 0   

Förvärvade anskaffningsvärden 0 1 500   

Försäljningar/utrangeringar -1 500 0   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 1 500   

        

Utgående redovisat värde 0 1 500   
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Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Koncernen 

Moderbolaget 
  2014-12-31 2013-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 203     

Inköp 93 203   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 296 203   

        

Utgående redovisat värde 296 203   

        

  

Not 15 Kundfordringar 

Koncernen 
  
Posten kundfordringar innehåller både kundfordringar och fordringar i förlagssystem, de senare har i sin 

helhet ställts som pant för belåning. 
  

  2014-12-31 2013-12-31   

        

        

Kundfordringar 4 802 3 273   

Fordringar i förlagssystem 29 302 23 418   

  34 104 26 691   

        

  

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Koncernen 
  2014-12-31 2013-12-31   

        

Upplupna intäkter 881 264   

Produktions- och distributionskostnader 17 135 20 481   

Marknadsföringskostnader 12 292   

Förutbetald hyra 0 64   

Övriga förutbetalda kostnader 1 142 1 122   

  19 170 22 224   

        

Moderbolaget 
  2014-12-31 2013-12-31   

        

Övriga förutbetalda kostnader 137 38   

  137 38   
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Not 17 Förändring av eget kapital 

Koncernen 
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med principerna för omvänt förvärv. 
  
Antal aktier: 17 527 223 

  Aktie- Tillskjutet 
Bal resultat 

inkl 
  kapital kapital årets resulat 
Belopp vid årets ingång 800 2 300 -1 909 

Nyemission   2 265   

Emissionskostnader   -22   

Årets resultat     3 852 
Belopp vid årets utgång 800 4 543 1 943 
        

Moderbolaget 
Antal aktier: 17 527 223 
  Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat Årets 
  kapital fond fond resultat resultat 
Belopp vid årets ingång 8 017 7 555 14 701 -6 945 -2 764 

Nyemission 746 0 1 518     
Disposition enligt beslut av 

årets årsstämma:       -2 764 2 764 

Emissionskostnader       -22   

Årets resultat         -2 427 
Belopp vid årets utgång 8 764 7 555 16 219 -9 732 -2 427 
            

  

Not 18 Övriga avsättningar 

Koncernen 
  
Negativ goodwill som kan hänföras till framtida förluster och kostnader redovisas i resultaträkningen 

under samma räkenskapsår som dessa förluster och kostnader uppkommer. 
  

  2014-12-31 2013-12-31   

        

Negativ goodwill 0 21 910   

Returreserv 4 523 5 563   

  4 523 27 473   
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Not 19 Långfristiga skulder 

Koncernen 
  2014-12-31 2013-12-31   

        
Förfaller senare än ett år men inom fem år efter 

balansdagen       

Skulder till kreditinstitut 0 10 000   

Reversskuld 9 240 9 243   

Övriga skulder 150 150   

  9 390 19 393   

        

Förfaller senare än fem år efter balansdagen       

Reversskuld 2 201 4 622   

  2 201 4 622   

        

Moderbolaget 
  2014-12-31 2013-12-31   

        
Förfaller senare än ett år men inom fem år efter 

balansdagen       

Reversskuld, ej nuvärdesberäknad 10 000 10 000   

  10 000 10 000   

        

Förfaller senare än fem år efter balansdagen       

Reversskuld, ej nuvärdesberäknad 2 500 5 000   

  2 500 5 000   

        

  

Not 20 Transaktioner med närstående 

Koncernen 
  
Från styrelsen närstående bolag har följande inköp gjorts/royalty betalts i koncernen(exkl moms) under 

2014: 
 
Advokatfirman DLA Nordic (företrädd av ordförande Peter Näslund), totalt 131 Ksek, ingen skuld i 

bokslutet. 
Stefan Tegenfalk, ledamot, royalty totalt 284 Ksek, en skuld på 34 i bokslutet. 
  

Moderbolaget 
  
Från styrelsen närstående bolag har följande inköp gjorts i moderbolaget(exkl moms) under 2014: 
 
Advokatfirman DLA Nordic (företrädd av ordförande Peter Näslund), totalt 131 Ksek, ingen skuld i 

bokslutet. 
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Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen 
  2014-12-31 2013-12-31   

        

Produktion och distributionskostnader 18 676 16 962   

Upplupen royalty 0 150   

Upplupna löner 2 571 0   

Upplupna semesterlöner 2 231 2 176   

Upplupna sociala avgifter 701 1 398   

Övriga upplupna kostnader 1 972 945   

  26 151 21 631   

        

Moderbolaget 
  2014-12-31 2013-12-31   

        

Upplupna semesterlöner 21 0   

Upplupna räntekostnader 317 32   

Övriga upplupna kostnader 400 325   

  739 357   

  

Not 22 Ställda säkerheter 

Koncernen 
  2014-12-31 2013-12-31   

        

För skulder till kreditinstitut:       

Företagsinteckningar 23 425 18 425   

Pant i dotterbolagsaktier 32 480 17 945   

Belånade fordringar i förlagssystem 29 302 23 418   

  85 207 59 788   

Ansvarsförbindelser       

Borgensåtagande 2 500 2 500   

  2 500 2 500   

        

Moderbolaget 
  2014-12-31 2013-12-31   

        

För skulder till kreditinstitut:       

Företagsinteckningar 3 425 3 425   

Pant i dotterbolagsaktier 32 480 22 089   

  35 905 25 514   
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Not 23 Räntor och utdelningar 

Koncernen 
  2014-12-31 2013-12-31   

        

        

Erhållen ränta 11 14   

Erlagd ränta -1 567 -602   

  -1 556 -588   

        

  

Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Koncernen 
  2014-12-31 2013-12-31   

        

Avskrivningar 1 444 380   

Avsättningar -2 262 -107   

Upplösning negativ goodwill -21 910 -7 303   

Realistationsresultat 1 499 -4   

  -21 229 -7 034   

        

  

Not 25 Förvärv av dotterföretag 

Koncernen 
  
Under 2013 förvärvades företagen Massolit Förlag AB och Forma Books, namnändrat till Massolit 

Förlagsgrupp AB. Förvärvet av Massolit Förlag har redovisats i enlighet med principerna för omvänt 

förvärv. 
  

  2014-12-31 2013-12-31   

        

        

Värdet av förvärvade tillgångar och skulder avseende       

Forma Books var enligt förvärvsanalysen       

Anläggningstillgångar 0 3 386   

Omsättningstillgångar 0 84 478   

Långfristiga skulder och avsättningar 0 -7 416   

Negativ goodwill 0 -29 213   

Kortfristiga skulder 0 -30 357   

Betalt via revers (nuvärde) 0 -17 789   

Utbetald köpeskilling 0 3 089   

        

Likvida medel i det förvärvade företaget 0 0   

Påverkan på koncernens likvida medel 0 3 089   
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Not 26 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Koncernen 

Moderbolaget 
  2014 2013   

        
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 

koncernen 0,00 %  0,00 %   
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 

koncernen 100,00 %  100,00 %   

        

  

Not 27 Andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 
  2014-12-31 2013-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 39 339 0   

Inköp 0 35 919   

Aktieägartillskott 0 3 420   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 339 39 339   

        

Utgående redovisat värde 39 339 39 339   

        

  

Not 28 Specifikation andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 
  
Namn 

Kapital- 
andel 

Rösträtts- 
andel 

Bokfört 
värde   

Massolit Förlag AB 100% 10% 6 859   

Massolit Förlagsgrupp AB 100% 100% 32 480   

      39 339   

          

  Org.nr Säte Eget kapital Resultat   

Massolit Förlag AB 556676-0046 Stockholm 6 860 6 054   

Massolit Förlagsgrupp AB 556045-0297 Stockholm 23 908 -15 947   
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter 

stämmer med faktiska förhållanden. 
  

  
Stockholm den 3 juni 2015 
  

  

  

  
Peter Näslund Anders Kvarby 

Ordförande   

    

    

    

Stefan Tegenfalk   

Verkställande direktör   

    

  

  

Revisorspåteckning 

  

  
Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den 3 juni 2015 

  
Grant Thornton Sweden AB  
  

  

  
Thomas Daae  
Auktoriserad revisor  
  



Revisionsberättelse

Till årsstämman i Massolit Media AB (publ)

Org.nr. 556575-2960

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Massolit Media AB (publ) för år

2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och 

koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och

koncernredovisning 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 och

koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på

fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen 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 och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i

årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom

att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 och koncernredovisningen 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 och koncernredovisningen.

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens

finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens

övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för

koncernen.

Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och 
styrelsens redogörelse under rubrikerna "väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer" samt "fortsatt drift och 
framtidsutsikter". Där framgår att styrelsen bedömer att koncernens fortsatta drift förutsätter en ökad 
intjäningsförmåga samt att kortsiktigt utgör bristande finansiering det största hotet mot koncernens fortlevnad. 
Ovanstående innebär en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel kring koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för

Massolit Media AB (publ) 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 och

koncernredovisningen 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.

Stockholm den 3 juni 2015

Grant Thornton

Thomas Daae

Auktoriserad revisor
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