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Styrelsen och verkställande direktören för Massolit Media AB (publ) avger härmed årsredovisning
för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten
Finmetron AB (publ) har efter ett omvänt förvärv i i mars 2013 bytt firma till Massolit Media AB (publ). Då årsredovisningen
avser räkenskapsåret 2012 och endast den verksamhet som då bedrevs, kommer benämningen "Bolaget" eller "Massolit
Media" att genomgående användas om inget annat anges.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den väsentliga händelsen är att den gamla verksamheten i Ryssland avvecklades.

Väsentliga händelse efter räkenskapsårets utgång
I mars 2013 tecknades ett avtal kring ett förvärv av Massolit Förlag AB. Detta avtal ratificerades på en extra stämma i april
2013. Massolit är ett etablerat bokförlag med en bred utgivning. Förlaget ger ut såväl skönlitteratur, biografier, fackböcker
och barnböcker som riktar sig till en bredare publik, som smalare publikationer. Barnboksutgivningen består av
bilderböcker såväl som faktaböcker. Bland faktaböckerna finns flera välkända varumärken såsom National Geographic
Kids och Animal Planet.

Sedan starten 2010 har Massolit som ett litet fristående förlag kunnat erbjuda snabba beslutsvägar och ett nära samarbete
med författarna. Förlaget riktar sig mot svenska och utländska författare.

Affärsidé
Massolit Media ska ge ut bästsäljande författares böcker inom skönlitteratur samt barnböcker med stor kommersiell
potential. Störst fokus kommer dock ligga på att vidareutveckla barnboksutgivningen med framtidens teknik där
bilderböcker i sin nuvarande roll alltmer transformeras till interaktiva dataprogram, så kallade appar.

Strategi
Massolit ska expandera genom att förvärva, förpacka och marknadsföra redan etablerade författarskap för att snabbt
uppnå högre lönsamhet. Massolit ska även stärka utgivningen av egeninitierade projekt fr a på fackbokssidan. Stor del av
budget och internt arbete ska läggas på PR och marknadsföringsinsatser. Detta ska skapa uppmärksamhet inom och utom
branschen.
Massolit ska ligga i framkant och även producera böcker för nya kanaler, framför allt vad gäller återförsäljare som inriktar
sig på digitala böcker såsom e-böcker, kombo-böcker, nedladdningsbara ljudböcker och appar.

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR
MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)
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Intäkter och resultat
Koncernen existerar inte efter försäljningen av den ryska verksamheten. Intäkterna är med anledning av detta mycket
blygsamma för året och uppgår till 4,7 (17,7) tkr. Rörelseresultatet för perioden uppgick till - 1008,0 (-1 886,2) tkr

Likviditet och finansiell ställning
Bolaget hade vid periodens slut 99,4 (1 774,9) tkr tillgängligt i likvida medel. Soliditeten i moderbolaget uppgick till 71,2
(15,3) procent.

Fortsatt drift och framtidsutsikter
Alla bolag lever med olika former av hot och risker från omvärlden. För Bolaget har frågeställningarna om fortsatt drift
bedömts vara oerhört viktiga det gångna året. Styrelsens bedömning är att en förbättrad intjäningsförmåga i koncernen är
avgörande för koncernens förmåga till fortsatt drift. Det kortsiktiga hotet mot koncernens fortlevnad bedöms vara
finansieringen av verksamheten. En förbättrad intjäningsförmåga skulle, förutom ett förstärkt kassaflöde, underlätta
möjligheten till extern finansiering. Därutöver är den framtida intjäningsförmågan central vid bedömningen av värdet på
väsentliga poster i koncernens och moderbolagets balansräkningar.
I balansräkningen finns en väsentliga fordran på förra huvudägaren. Posten är bekräftad av motparten och styrelsen är av
uppfattningen att det inte finns något nedskrivningsbehov. Med rådande oro och omständigheter på Cypern, där bolaget är
stationerat, kan inga garantier lämnas.
Styrelsen gör bedömningen att nuvarande och tillgänglig likviditet är tillräcklig för att säkerställa koncernens fortsatt drift.

Forskning och utveckling
Bolaget bedriver ingen forskningsverksamhet.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver för närvarande ingen tillståndspliktig verksamhet.

Verksamhet i moderbolaget
Moderbolaget har under det gångna året egentligen haft två roller. Koncernen uppstod i samband med förvärvet. Idag är
moderbolaget ett holdingbolag och hanterar koncerngemensamma funktioner.

Aktiekapitalet uppgick på bokslutsdagen till 2,6 mSEK och Eget kapital till knappt 1,4 mSEK.

Aktien
Slutkursen per sista handelsdag 31 december 2012 var SEK 1,25, det var ingen handel i aktien 31 december 2012.
Aktiekursen handlades under verksamhetsåret som lägst till SEK 0,50 och som högst SEK 5,00. Genomsnittliga kursen under
verksamhetsåret var SEK 1,48. I genomsnitt handlades 67 aktier per dag och som mest 2 284 aktier på en enskild dag.

Innehav Innehav
Största aktieägarna per 31 december 2012 A-aktier B-aktier Röster Antal röster %röster
Stylefield Holdings Limited 17 181 897 63,20% 17181897,00 63,20
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 978 712 3,60% 978712,00 3,85
AB Petaligus 500 000 1,84% 500000,00 1,88
Danica Pension Försäkrings AB 459 243 1,69% 459243,00 1,69
Peter Andersson 432 264 1,59% 432264,00 1,47
Summa de största ägarna 0 19 552 116 71,92% 19552116,00
Summa övriga ägare 157 600 6 058 318 28,08% 7634318,00
Summa 157 600 25 610 434 100,00% 27186434,00

Aktierna ägs direkt eller via bolag
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Största aktieägarna efter förvärv av Massolit Förlag AB
Stefan Tegenfalk 28,67%
Turbine Scandinavian publ 22,49%
Marugwe Wesin 8,99%
Capto Ltd 8,43%
Summa de största ägarna 68,58%

Personal
Vid årets slut fanns det inga anställda. Samtliga funktioner upprätthålls via konsultavtal med inblandade parter.

Bolagsstyrning
Enligt svensk aktiebolagslag och Finmetron AB:s (publ) bolagsordning fördelas styrning, ledning och kontroll av
bolaget mellan Vd:n, styrelsen och de aktieägare som deltar på bolagsstämman. Styrelsen har det övergripande ansvaret
för den interna kontrollen, vilken syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar och koncernens tillgångar, samt att
den ekonomiska informationen som bolaget publicerar är tillförlitlig. Finmetron AB (publ) omfattas inte av svensk kod
för bolagsstyrning.

Styrelsen
Styrelsen i Finmetron AB (publ) har upprättat en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk
rapportering, för att utgöra ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och bolagets bolagsordning. Nedan följer
ett utdrag ur styrelsens arbetsordning.

Bolaget har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag. Bolaget skall samtidigt i sin verksamhet följa de
bestämmelser som finns angivna i Bolagets bolagsordning. Styrelsen har antagit en särskilt upprättad
arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen innebär i korthet att styrelsen svarar för bolagets organisation och
förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen kontrollerar fortlöpande Bolagets ekonomiska situation, så att
styrelsen kan fullgöra den bedömningsskyldighet som följer av lag och god styrelsesed.

Arbetsordningen skall årligen ses över och antagas på nytt, vid styrelsens första konstituerande sammanträde eller när så
erfordras. Ett exemplar av arbetsordningen skall tillställas styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, VD, bolagets
revisor och revisorssuppleant och i förekommande fall styrelsens sekreterare. VD ansvarar för att styrelseärenden från
dotterbolag inom koncernen behandlas i bolagets styrelse. Styrelsens arbetsordning i dotterbolagen skall utformas så
att dessa omfattas av regelverket i denna arbetsordning.

Revisorn
Den av ägarna utsedda revisorn har som huvuduppgift att granska bokföring, redovisning samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning. Revisorn får sitt uppdrag av och rapporterar direkt till ägarna på stämman. Vid en extra
bolagsstämma 2009 utsågs PwC, med auktoriserade revisorn Magnus Brändström som huvudansvarig revisor.

Verkställande direktör
Bolagets verkställande direktör ansvarar för den löpande förvaltningen.

Nomineringskommitté inför årsstämma 2012

Nomineringskommittén skall bestå av tre ledamöter bestående av representanter för de största aktieägarna per ingången av
mars.

Tidpunkt för ekonomisk information
Årsstämma 2013 18 juni 2013 18 juni 2013
Delårsrapport januari - juni 2013 23 augusti 2013
Delårsrapport januari - september 2013 17 oktober 2013

Bokslutskommuniké 2013 februari 2014
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Förslag till behandling av förlust (SEK)

Moderbolaget

Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och ansamlad förlust i moderbolaget:

Balanserat resultat -6 263 409
Årets resultat -2 467 471

-8 730 880

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
i ny räkning balanseras -8 730 880

-8 730 880

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och
balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor
(SEK) där ej annat anges.
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MODERBOLAGETS Not 2012-01-01 2011-01-01 2010-09-01

RESULTATRÄKNING (SEK) 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Rörelsens intäkter mm
Övriga rörelseintäkter 2 4 680 17 722 #REFERENS!

4 680 17 722 #REFERENS!

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4 -1 009 392 -1 351 490 #REFERENS!
Personalkostnader 5 0 -505 740 #REFERENS!
Övriga rörelsekostnader -3 290 -26 665 #REFERENS!
Rörelseresultat 3 -1 008 002 -1 866 173 #REFERENS!
Resultat från andelar i koncernföretag 6 -2 069 821 #REFERENS!
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 685 835 1 089 981 #REFERENS!
Räntekostnader och liknande resultatposter -75 483 -1 195 527 #REFERENS!
Resultat efter finansiella poster -2 467 471 -1 971 719 #REFERENS!
Skatt på årets resultat 8 0 0 #REFERENS!

ÅRETS RESULTAT -2 467 471 -1 971 719 #REFERENS!
#REFERENS!

* Moderbolaget har inga transaktioner att redovisa i övrigt totalresultat. #REFERENS!

Resultat per aktie och aktiedata:
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare
före/efter utspädning, SEK -0,10 -0,08 #REFERENS!
Föreslagen utdelning per aktie, SEK Ingen Ingen
Totalt antal utestående aktier; st 25 768 034 25 768 034
Genomsnittligt antal aktier, st 25 768 034 25 768 034 1
Eget kapital per aktie, SEK 0,05 0,15
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MODERBOLAGETS Not 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

BALANSRÄKNING (SEK)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 9 0 4 954 965 #REFERENS!
Fordringar hos koncernföretag 10 0 10 512 236 #REFERENS!

0 15 467 201 #REFERENS!

Summa anläggningstillgångar 0 15 467 201 #REFERENS!

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 11 1 829 980 8 045 437 #REFERENS!
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 37 500 37 500 #REFERENS!

1 867 480 8 082 937 #REFERENS!

Kassa och bank 99 378 1 774 947 #REFERENS!

Summa omsättningstillgångar 1 966 858 9 857 884 #REFERENS!

SUMMA TILLGÅNGAR 1 966 858 25 325 085 #REFERENS!
#REFERENS!
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MODERBOLAGETS Not 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

BALANSRÄKNING (kSEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 13
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 576 803 2 576 803 #REFERENS!
Reservfond 7 554 837 7 554 837 #REFERENS!

10 131 640 10 131 640 #REFERENS!

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -6 263 409 -4 291 690 #REFERENS!
Årets resultat -2 467 471 -1 971 719 #REFERENS!

-8 730 880 -6 263 409 #REFERENS!
Summa eget kapital 1 400 760 3 868 231 #REFERENS!

Långfristiga skulder 14
Konvertibla lån 0 2 870 371 #REFERENS!
Övriga långfristiga skulder 0 17 011 773 #REFERENS!

0 19 882 144 #REFERENS!

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 170 683 74 534 #REFERENS!
Övriga kortfristiga skulder 155 415 181 133 #REFERENS!
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 240 000 1 319 043 #REFERENS!

566 098 1 574 710 #REFERENS!

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 966 858 25 325 085 #REFERENS!
#REFERENS!

POSTER INOM LINJEN Not 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Ställda säkerheter 16 50 000 50 000 Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga 2 836
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MODERBOLAGETS
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (SEK)

Balanserat
Aktie- Reserv-ör resultat inkl. Summa

kapital fond de årets resultat Eget kapital

Ingående eget kapital per
1 januari 2011 2 576 803 7 554 837 0 -7 291 690 2 839 950
Årets resultat -1 971 719 -1 971 719
S:a förmögenhetsförändringar
exklusive transaktioner
med ägare 0 0 -1 971 719 -1 971 719
Aktieägartillskott 3 000 000 3 000 000
Utgående eget kapital per
31 december 2011 2 576 803 7 554 837 -6 263 409 3 868 231

Ingående eget kapital per
1 januari 2012 2 576 803 7 554 837 0 -6 263 409 3 868 231
Årets resultat -2 467 471 -2 467 471
S:a förmögenhetsförändringar
exklusive transaktioner
med ägare 0 0 0 -2 467 471 -2 467 471
Transaktioner med aktieägare
Utgående eget kapital per
31 december 2012 2 576 803 7 554 837 -8 730 880 1 400 760
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MODERBOLAGETS Not 2012-01-01 2011-01-01 2010-09-01

KASSAFLÖDESANALYS (SEK) 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -2 467 471 -1 971 719 #REFERENS!
- Kursvinster 153 979 -655 299 0
- Ökning (-)/minskning (+) av räntefordran/skuld -176 679 -574 283
Resultat avyttring dotterföretag 2 069 821 0 0

-420 350 -3 201 301 #REFERENS!

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -420 350 -3 201 301 #REFERENS!

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 2 353 124 110 623 4 683
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder -3 247 -560 809 0
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder -650 000 66 875 -1 469
Summa förändring i rörelsekapitalet 1 699 877 -383 311 3 214

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 279 528 -3 584 612 #REFERENS!

Investeringsverksamheten
Förändring av långfristiga fordringar 10 -818 264 -7 406 565
Kassaflöde från investeringsverksamheten -818 264 -7 406 565 -195

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 12 714 660 0
Amortering av skuld -2 136 833 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 136 833 12 714 660 0

Årets kassaflöde -1 675 569 1 723 483 #REFERENS!
Likvida medel vid årets början 1 774 947 51 464 3 705
Likvida medel vid årets slut 99 378 1 774 947 #REFERENS!

#REFERENS!
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MODERBOLAGETS
REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Not 1 Allmän information och Redovisningsprinciper
Moderbolaget är registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Adress till bolagets huvudkontor är Box 5281, 102 46
Stockholm.

Moderbolaget följer årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2
Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den
juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för
årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.

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

Not 1.1 Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform.

Not 1.2 Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Erhållna
utdelningar redovisas som intäkter i den utsträckning de härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet.
Utdelningar som överstiger dessa vinstmedel betraktas som en återbetalning av investeringen och reducerar
andelens redovisade värde.

När det finns en indikation på att aktier och andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning.

Not 1.3 Likvida medel
Likvida medel innefattar kontantkassa, banktillgodohavanden Samt kortfristiga placeringar. Kortfristiga placeringar
består av tillfällig placering av överskottslikviditet som inom 3 månader kan säljas eller på annat sätt omvandlas till
likvida medel. Placeringarna har värderats till marknadsvärde. Vinster och förluster redovisas i resultaträkningen.

Not 1.4 Uppskjuten inkomstskatt
Belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet
mellan redovisning och beskattning redovisas emellertid i en juridisk person den uppskjutna skatteskulden på
obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Även bokslutsdispositionerna i resultaträkningen
redovisas inklusive uppskjuten skatt.

Not 1.5 Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som operationella leasingavtal
(hyresavtal), vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Not 1.6 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in och utbetalningar.



Sid: 11 (16)

Massolit Media AB (publ)
556575-2960

Not 1.7 Viktiga bedömningar och uppskattningar för redovisningsändamål
För att upprätta de finansiella rapporterna måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden som
påverkar i bokslutet redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter samt lämnad
information i övrigt, bland annat om ansvarsförbindelser. De uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
om behandlas i detta avsnitt är de som bedöms vara de viktigaste för en förståelse av de finansiella rapporterna med
hänsyn till graden av betydande bedömningar och osäkerhet. Förutsättningarna för verksamheten har förändrats pga. av
avyttringen av den tidigare verksamheten, och efter räkenskapsårets utgång på grund av det omvända förvärvet, vilket
medför att dessa bedömningar förändras och uppdateras löpande.

Fordran aktieägartillskott
Bolaget har fordringar om 1,7 MSEK på Stylefield Holdings Limited hänförliga till ej ännu reglerade aktieägartillskott (se
not 11). Fordran är skriftligen bekräftad men dock ej ännu reglerad, styrelsen bedömer att fordran kommer regleras i sin
helhet, det finns dock en osäkerhet förknippad med denna fordran.

Fortsatt drift (Going concern)
Mot bakgrund av den framgångsrika nyemissionen är det styrelsens bedömning att bolagets fortsatta drift är säkrad.
Detta är dock ingen garanti för att Bolaget i framtiden inte kan behöva ytterligare kapital för att genomföra befintliga
projekt, investera

Not 1.8 Transaktioner med närstående
Alla transaktioner med närstående sker på armslängds avstånd. För ytterligare information om transaktioner med
närstående se not 5.

Not 1.9 Händelser efter balansdagens utgång
Den 4 april 2013 beslutade en extra bolagsstämma om förvärvet av Massolit Förlag AB. Med detta uppstår en koncern
igen. Massolit Förlag AB kommer av praktiska skäl att konsolideras fr o m 1 april 2013. Effekter kommer att bli att det för
koncernen kommer att uppstå ett kraftigt övervärde. Köpeskillingen för Massolit Förlag AB uppgick till cirka 13,8 mkr och
det eget kapital uppgick till ca 2,5 mkr. Exakt hur detta övervärde skall fördelas är inte beslutat, utan genomgångar pågår
för att utreda detta. Styrelsen ser dock inga problem med värdering av övervärdet då intjäningsförmågan bedöms god i
Massolit Förlag AB, något omedelbart nedskrivningsbehov kommer således inte att föreligga.

Not 2 Övriga rörelseintäkter 2012 2011
Övriga poster 4 680 17 722

4 680 17 722
Not 3 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, m.m.

Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar skett.
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Not 4 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

2012 2011 2010
PwC
Revisionsuppdrag 75 000 390 950 0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0
Skatterådgivning 0 0
Övriga uppdrag 0 0 0
Summa 75 000 390 950 0

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. Allt annat är övriga uppdrag.

Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2012 2011 2010
Löner och ersättningar uppgår till:
Styrelsen och verkställande direktören 0 600 000 1 886
(varav tantiem och därmed jämställd ersättning) (0) (0) (270)
Totala löner och ersättningar 0 600 000 4 820

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader 0 600 000 7 575

Bolaget har ingen personal anställd och alla resurser måste hyras in. Från styrelsen och närstående bolag har följande
inköp (exkl moms) gjorts under 2012.

Advokatfirman DLA Nordic (företrädd av Peter Näslund), totalt 370,3 tkr, en skuld på 78,7 tkr i bokslutet.
Peter Näslund, ordförande (via egna bolag), totalt 300,0 tkr, inga skulder i bokslutet.
Jan Nilstadius, VD (via egna bolag), totalt 313,1 tkr, en skuld på 20 tkr i bokslutet.

Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser. Det finns heller inga avtal om avgångsvederlag eller liknande.

Könsfördelningen i företagsledningen 2012 2011 2010
Antal styrelseledamöter 5 5 5
varav kvinnor (0) (0) (1)
Antal övriga befattningshavare inkl VD 1 1 5
varav kvinnor (0) (0) (3)

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

2012 2011 2010
Realisationsresultat -2 069 821 0
Summa -2 069 821 0 0

#REFERENS!
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Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2012 2011 2010
Ränteintäkter, från koncernföretag 241 127 541 179 0
Övriga ränteintäkter 24 626 0
Valutakursvinster 421 253 548 176 0
Övriga poster 23 431 0 0
Summa 685 835 1 089 981 0

-10

Not 8 Skatt på årets resultat

Redovisat resultat före skatt -2 467 471 -1 971 719 #REFERENS!

Skatt enligt gällande skattesats 26,3% 648 945 518 562 #REFERENS!
Skatteeffekt av:
   Ej avdragsgilla kostnader -544 415 0 0
   Ej skattepliktiga intäkter 6 0 0
Ej redovisad uppskjuten skatt på årets underskott -104 536 -518 562
Redovisad skatt 0 0 #REFERENS!

#REFERENS!

Not 9 Andelar i koncernföretag

2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 954 965 0 54 782
Förvärv under året 0 4 954 965 0
Sålt under året -4 954 965 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 4 954 965 54 782

Utgående planenligt restvärde 0 4 954 965 42 686
#REFERENS!

Finmetron Rossya Limited äger i sin tur 100% av Finmetron LLC med säte i Moskva.

Not 10 Fordringar hos koncernföretag

2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
Vid årets början 10 512 236 2 237 488 2 953
Årets ulåning/inlåning 818 264 7 406 565
Valutaomräkning -502 260 327 004 0
Avyttring dotterbolag -10 253 956 0 0
Kapitaliserad ränta -574 284 541 179 0
Vid årets slut 0 10 512 236 2 953

0 #REFERENS!

Not 11 Övriga fordringar

2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
Fordran mervärdesskatt 129 561 44 844 0
Fordran aktieägartillskott 1 700 000 8 000 000 43
Övriga poster 419 593 0
Summa 1 829 980 8 045 437 247
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Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
Övriga förutbetalda kostnader 37 500 37 500 88
Summa 37 500 37 500 88

#REFERENS!
Not 13 Eget kapital

Antal Kvot Antal röster
Aktieslag aktier värde (SEK) per aktie
A-aktie 157 600 0,10 10
B-aktie 25 610 434 0,10 1
Summa 25 768 034

Ingen förändering av antalet aktier har skett under året.

Not 14 Långfristiga skulder
2012-12-31 2011-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning
senare än 1 år efter balansdagen:
Konvertibla lån 0 2 870 380 0
Revers avseende genomförda förvärv 0 4 396 359 0
Övrigt 0 12 615 405 0
Summa 0 19 882 144 0

Samtliga långfristiga skulder har lösts i samband med avyttring av den ryska verksamheten.

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
Upplupna löner och styrelsearvoden 0 600 000
Upplupna utgiftsräntor 0 360 043
Övriga upplupna kostnader 240 000 359 000 1 024
Summa 240 000 1 319 043 1 823

#REFERENS!
Not 16 Ställda säkerheter
Pantsatta banktillgodohavanden 50 000 50 000
Summa 50 000 50 000 0
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Not 17 Finansiella tillgångar och skulder

Moderbolaget utgången av år 2012 Redovisat värde Verkligt värde
Kund och lånefordringar
- Övriga kortfristiga fordringar 1 829 980 1 829 980
- Kassa och bank 99 378 99 378

1 929 358 1 929 358

Summa finansiella tillgångar 1 929 358 1 929 358

Övriga finansiella skulder
- Leverantörsskulder 170 683 170 683
- Övriga kortfristiga skulder 155 415 155 415

326 098 326 098

Summa finansiella skulder 326 098 326 098

Moderbolaget utgången av år 2011 Redovisat värde Verkligt värde
Kund och lånefordringar
- Övriga kortfristiga fordringar 8 045 437 8 045 437
- Kassa och bank 1 774 947 1 774 947

9 820 384 9 820 384
Finansiella tillgångar som kan säljas

Summa finansiella tillgångar 9 820 384 9 820 384

Övriga finansiella skulder
- Långfristiga skulder till kreditinstitut 19 882 144 19 882 144
- Leverantörsskulder 74 534 74 534
- Övriga kortfristiga skulder 181 133 181 133

20 137 811 20 137 811
Summa finansiella skulder 20 137 811 20 137 811

Löptidsanalys 2012 <3 mån 3-12 månd 1-5 år >5 år Ej fastställd Total
Leverantörsskulder 170 683 0 0 0 0 170 683
Övriga skulder 0 155 415 0 0 0 155 415
Summa 170 683 155 415 0 0 0 326 098

Verkligt värde på finansiella instrument
För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder och andra ej räntebärande finansiella tillgångar och
skulder, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga värdet
överensstämma med det redovisade värdet.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed
och ger en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt av
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står
inför.

Stockholm den 23 maj 2013

Jan Nilstadius Peter Näslund Stefan Tegenfalk
Verkställande direktör Ordförande Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har avgivits den 5 juni 2013

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor



 

Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Massolit Media AB 
(publ), tidigare Finmetron AB (publ) 
org.nr 556575-2960 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Massolit 
Media AB (publ) för år 2012.  

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 RFR 2, 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 RFR 2, och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen 
och RFR 2. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för bolaget. 

Upplysningar av särskild betydelse 
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa 
uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen och styrelsens 
redogörelse avseende fortsatt drift samt fordran om 1,7 
miljoner på tidigare huvudägare Stylefield Holding Ltd.  

 

 

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 Massolit Media AB (publ) för år 2012.  

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 behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Stockholm den 5 juni 2013  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Magnus Brändström  

Auktoriserad  revisor 


