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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Anodaram AB (fram till och med den 18 december 2015 med namnet WYA Holding AB) grundades 2013 med målet att 
genom plattformen whoyouare.com koppla samman designers, kreatörer och stylister, creative directors och 
slutkonsumenter världen över samt att etablera WHOYOUARE som ett starkt varumärke inom mode.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser under räkenskapsåret

Etableringen av whoyouare.com drabbades under året av oförutsedda förseningar och trots besparingsåtgärder gjorde 
styrelsen bedömningen att det skulle krävas ytterligare kapital och betydande investeringar innan den då 
förlustbringande verksamheten skulle kunna vändas till positivt resultat. Styrelsen bedömde vidare att verksamheten 
skulle ha bäst förutsättningar att utvecklas på den amerikanska västkusten, nära såväl kunder som samarbetspartners, 
och att det ytterligare finansieringsbehov som förelåg bäst skulle kunna hanteras i en onoterad miljö med begränsad 
ägarkrets. 
Styrelsens slutsats blev att det bästa alternativet för aktieägarna var att avyttra verksamheten genom en överlåtelse till 
grundarna och att samtidigt försöka ta till vara på värdet av den befintliga listningen på Nasdaq First North, 
ägarspridningen och kassan.

I oktober 2015 beslutade styrelsen att sammankalla en extra bolagsstämma för att behandla ett förslag om avyttring av 
verksamheten. Förslaget innebar att det amerikanska dotterbolaget, där verksamheten bedrevs, skulle överlåtas till 
bolagets grundare Bea Åkerlund med familj genom en så kallad indragning, och att Bea Åkerlund med familj därmed 
skulle återlämna samtliga sina 2,75 miljoner aktier i WYA Holding, vilka motsvarade cirka 41 procent av aktiekapitalet. 
Inför den extra bolagsstämman uppdrog styrelsen till Remium Nordic att upprätta en fairness opinion. Remium Nordics 
slutsats var att förslaget till avyttring av verksamheten var skäligt för aktieägarna ur ett finansiellt perspektiv.
   
Den extra bolagsstämman, som ägde rum den 18 december 2015, biföll enhälligt förslaget till avyttring av verksamheten 
genom indragning av grundarnas aktier. Indragningen genomfördes på så sätt att moderbolaget först omvandlade 
samtliga fordringar på dotterbolaget till ovillkorade aktieägartillskott tillsammans med de immateriella 
anläggningstillgångarna (balanserade utgifter för utvecklingsarbeten). Stämman beslutade om minskning av 
aktiekapitalet genom återbetalning till grundarna i form av aktierna i dotterbolaget. Grundarnas aktier drogs in och 
makulerades. För att möjliggöra dessa transaktioner beslutade stämman om två fondemissioner utan utgivande av nya 
aktier. Den första fondemissionen uppgick till 202 815 kronor varefter aktiekapitalet uppgick till 878 865 kronor och 
möjliggjorde indragning av 2 750 000 aktier utan att bolagets aktiekapital kom att understiga gränsen i bolagsordningen 
om 500 000 kronor. Den andra  fondemissionen uppgick till 360 945 kronor och genomfördes direkt efter indragningen 
av 2 750 000 aktier varefter aktiekapitalet uppgår till 882 310 kronor. Resultatet av ovan transaktioner blev att antalet 
aktier i moderbolaget minskade från 6 760 500 till 4 010 500 och att det rörelsedrivande dotterbolaget överläts till 
grundarna. Efter transaktionen har inget av bolagen något anspråk mot det andra bolaget. 

Vid den extra bolagsstämman valdes Erik Nerpin (ordförande, omval), Johan Salén (nyval) samt Thomas Olin (nyval) 
till ny styrelse. Thomas Olin utsågs till ny verkställande direktör.

Finansiell utveckling räkenskapsåret 2015

Bolagets omsättning under räkenskapsåret uppgick till 0 Tkr. 

Bolagets rörelseresultat uppgick under räkenskapsåret till -19 519 Tkr, varav -15 000 Tkr avser resultat vid avyttring av 
bolagets immateriella anläggningstillgångar till dotterbolaget WHOYOUARE LLC i samband med avyttring av 
verksamheten.

Resultatet efter finansiella poster uppgick under räkenskapsåret till -45 498 Tkr, varav -27 190 Tkr avser resultat från 
avyttringen av bolagets dotterbolag WHOYOUARE LLC i samband med avyttring av verksamheten till grundarna.
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Investeringar

Bolagets investeringar i utveckling av plattformen whoyouare.com uppgick under året till 4 966 Tkr.

Likviditet och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick vid årets utgång till 3 693 Tkr. Det egna kapitalet uppgick till 3 443 Tkr och soliditeten 
uppgick till 79%.

Aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital uppgick per den 31 december 2015 till 882 310 kronor fördelat på 4 010 500 aktier. 

Bolaget har 500 000 utestående teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 31 augusti 2016 teckna 
en ny B-aktie för 18 kronor. Teckningsoptionerna innehas av Anodaram.

Koncern- och ägarförhållande

Bolaget är ett publikt aktiebolag. Bolagets aktie är sedan 22 april 2015 noterad på NASDAQ First North med 
kortnamnet ARAM. Fram till den 29 december 2015 var bolaget moder bolag i en koncern med det helägda 
dotterbolaget WHOYOUARE LLC. Den 29 december 2015 registrerades indragningen av grundarnas aktier hos 
Bolagsverket och avyttringen av dotterbolaget vad därmed fullbordad. Koncernförhållandet upphörde därmed. 

Bolaget hade per den 31 december 2015, då indragningen av grundarnas aktier verkställts, 4 010 500 utestående aktier, 
samtliga av serie B. Ägarförteckningen per den 31 december 2015 framgår av nedanstående tabell (Källa Euroclear 
Sweden AB).

 Aktieägare Aktier Andel

UBS AG, Zürich 1 477 705 36,80%

JP Morgan Bank Luxembourg 719 765 17,90%

Banque Internationale à    Luxembourg 247 800 6,20%

Annika Lindh 114 300 2,90%

Balere Holdings Ltd, Cypern 111 500 2,80%

E Trade Clearing LLC Seg, USA 113 853 2,80%

Credit Suisse AG; Zürich 100 020 2,50%

Lexron AB 99 300 2,50%

Fondex AB 60 000 1,50%

SIX SIS AG, Zürich 50 660 1,30%

Övriga 915 597 22,80%

Totalt 4 010 500 100%

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Den 7 mars 2016 offentliggjorde Anodaram att bolaget, villkorat av årsstämmans godkännande och övriga villkor för 
transaktionen, ingått en avsiktsförklaring med ClimateWell AB:s fyra största ägare om att förvärva ClimateWell AB 
genom en apportemission. Köpeskillingen för samtliga aktier i ClimateWell AB utgörs av 27 500 000 nyemitterade B-
aktier. 

Förutsatt årsstämmans godkännande om förvärv av ClimateWell AB genom apportemission kommer Anodaram kommer 
i anslutning till förvärvetgenomföra två nyemissioner med kontant betalning om totalt 30 miljoner kronor. 
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Nyemissionerna sker i form av units; varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Emissionskursen i båda 
emissionerna är 3 kronor/unit och totalt nyemitteras 10 miljoner B-aktier. Fyra teckningsoptioner ger rätt att senast den 
31 oktober 2018 teckna en ny aktie i Anodaram för 5 kronor. 

Förslaget till förvärv av ClimateWell AB kommer att läggas fram för godkännande på Anodaram AB:s årsstämma den 7 
april 2016.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Vid årsredovisningens avlämnande utgörs bolagets verksamhet av förvaltning av likvida medel placerade i svenskt 
kreditinstitut i svenska kronor på bankkonto.

Som beskrivits ovan har bolaget ingått en avsiktsförklaring med ClimateWell AB:s fyra största ägare om att förvärva 
ClimateWell AB genom en apportemission. Förvärvet är villkorat av årsstämmans godkännande den 7 april 2016.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. (Tkr)

2015 2014 2013
Moderbolaget
Nettoomsättning tkr
Resultat efter finansiella poster tkr -45 498 -2 967 -509
Balansomslutning tkr 4 356 51 715 20 274
Antal anställda st 0 0 0
Soliditet % 79 98 96

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 51 524 249
Balanserade vinstmedel -3 475 452
Årets resultat -45 497 931

kronor 2 550 866

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 2 550 866

kronor 2 550 866
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Resultaträkning Not 2015 2014

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 2 -4 284 849 -3 370 593
Personalkostnader 3 -234 423 -435 210
Övriga rörelsekostnader 4 -15 000 000 -

Summa rörelsens kostnader -19 519 272 -3 805 803

Rörelseresultat -19 519 272 -3 805 803

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 5 -27 190 038 -
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 6 1 199 071 761 480
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 308 77 897
Räntekostnader och liknande resultatposter - -197

Summa resultat från finansiella poster -25 978 659 839 180

Resultat efter finansiella poster -45 497 931 -2 966 623

Årets förlust -45 497 931 -2 966 623

Resultat per aktie                                                                                                                  -6,73 kr                       -0,44 kr
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Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 7 - 11 751 743
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter 8 - 234 232

0 11 985 975

 Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 9 - 10 292
Fordringar hos koncernföretag 2 - 13 263 414

0 13 273 706

Summa anläggningstillgångar 0 25 259 681

Omsättningstillgångar
 Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag - 901 408
Övriga kortfristiga fordringar 634 712 681 894
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 29 100 -

663 812 1 583 302
 Kassa och bank 3 692 628 24 871 644

Summa omsättningstillgångar 4 356 440 26 454 946

Summa tillgångar 4 356 440 51 714 627
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Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 11

 Bundet eget kapital
Aktiekapital 882 310 676 050

 Fritt eget kapital
Överkursfond 51 524 249 53 683 050
Ansamlad förlust -3 475 452 -508 829
Årets förlust -45 497 931 -2 966 623

2 550 866 50 207 598

Summa eget kapital 3 433 176 50 883 648

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 401 070 517 754
Övriga kortfristiga skulder 7 500 3 268
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 514 694 309 957

Summa kortfristiga skulder 923 264 830 979

Summa eget kapital och skulder 4 356 440 51 714 627

Ställda säkerheter 14 50 000 50 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys Not 2015 2014

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -19 519 272 -3 805 803
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 12 15 000 000 -

Erhållen ränta 1 211 379 839 377
Erlagd ränta - -197

-3 307 893 -2 966 623
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 919 490 -1 359 674
Ökning/minskning leverantörsskulder -116 684 190 179
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 208 969 -92 287

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 296 118 -4 228 405

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 7, 8 -4 966 566 -11 985 975
Investeringar i dotterbolag 9 -13 916 332 -8 274 876

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 882 898 -20 260 851

Finansieringsverksamheten
Nyemission 11 - 34 309 100

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 34 309 100

Årets kassaflöde -21 179 016 9 819 844
Likvida medel vid årets början 24 871 644 15 051 800

Likvida medel vid årets slut 13 3 692 628 24 871 644
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Anodaram ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta 
omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. 

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas 
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i 
koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna 
och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en 
händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget 
kapital, redovisas mot eget kapital.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar. 
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Då de immateriella tillgångarna inte tagits i bruk har inte 
avskrivningstid fastställts ännu. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de 
beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens 
värde vid anskaffningstidpunkten .

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt 
respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används 
för övriga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och 
koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.
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Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett 
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en 
prövning av om återföring bör göras.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är 
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under 
leasingperioden.

Finansiella instrument
Anodaram AB tillämpar K3 Kapitel 11, dvs finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, 
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten 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 koncernen 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.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som 
avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och 
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

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.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal 
kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången 
och reglering av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i 
resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. 
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar 
som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa ekonomiska omständigheter eller 
ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier bolaget investerat i. Nedskrivning för tillgångar 
värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av 
företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga 
effektivränta.  För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta. Vid 
prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på motsvarande sätt en 
effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av aktier sker fastställs 
nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta av verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden(som baseras på företagsledningens bästa uppskattning).
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Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald 
sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal 
eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre 
månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. 

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Transaktioner med närstående

2015 2014
Inköp av varor och tjänster från närstående

 Inköp av tjänster
Advokatfirman Erik Nerpin AB (konsulttjänster) 350 000 500 000
BIG - Blasieholmen Investment Group AB (emissionstjänster) - 400 000
Renck Åkerlund Films AB (lokalhyra) 97 000 60 000
Stockholm Estate Advising AB (VD tjänster) 1 130 724 476 445

Summa 1 577 724 1 436 445

Övrigt
I separat not finns upplysningar om
- löner mm till styrelse och VD

Styrelseordförande Erik Nerpin har via närstående företag erhållit 350 tkr (2014: 900 tkr) som arvode för juridiska 
konsultationer.
Den tidigare styrelseledamoten Jonas Åkerlund har via närstående företag erhållit 97 tkr (2014: 60 tkr) för lokalhyran i 
Sverige.
Den tidigare Verkställande direktören Tori Skoglund har via närstående företag erhållit 1 131 tkr (2014, 476 tkr) för 
sina tjänster som Verkställande direktör samt redovisningstjänster.
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Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2015 2014

Inga anställda finns i moderbolaget i Sverige

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen 225 000 350 000

225 000 350 000

Sociala avgifter enligt lag och avtal 7 855 85 210

Totalt 232 855 435 210

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor - 1
Män 3 2

Totalt 3 3

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Kvinnor - 2
Män 1 2

Totalt 1 4

Riktlinjer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. 

Till ledningen har bolagsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning:
Ersättning till styrelsens ordförande och ledamoter utgår styrelsearvoden enligt årliga fastställda nivåer.

Ersättning till verkställande direktör faktureras via närstående företag.

Belopp i tkr.

Ersättningar och övriga förmåner 2015
Styrelsearvode

Styrelsens ordförande Erik Nerpin 150  
Styrelseledamot Jonas Åkerlund 100 
Styrelseledamot Sabina Von Arx 100
Styrelseledamot Margareta van den Bosch 100
Summa 450

Ersättningar och övriga förmåner 2014
Styrelsearvode

Styrelsens ordförande Erik Nerpin 150  
Styrelseledamot Jonas Åkerlund 100 
Styrelseledamot Margareta van den Bosch 100
Summa 350

Se även not 2.
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Not 4 Övriga rörelsekostnader

2015 2014

Nedskrivningar -15 000 000 -

Summa -15 000 000 0

Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag

2015 2014

Nedskrivningar -27 190 038 -

Summa -27 190 038 0

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2015 2014

Ränteintäkter från koncernbolag 1 199 071 761 480

Summa 1 199 071 761 480

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 11 751 743 -
Årets aktiverade utgifter, inköp 4 966 566 11 751 743
Försäljningar och utrangeringar -16 718 309 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 11 751 743

Utgående restvärde enligt plan 0 11 751 743

Avskrivningar påbörjas när tillgångarna tas i bruk.
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Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 234 232 -
Årets aktiverade utgifter, inköp - 234 232
Försäljningar och utrangeringar -234 232 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 234 232

Utgående restvärde enligt plan 0 234 232

Not 9 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget
Kapital-
andel %

Rösträtts-
andel % Antal aktier

Bokfört värde
15-12-31

Bokfört värde
14-12-31

WHOYOUARE LLC 10 292

2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 10 292 10 292
Kapitaltillskott 25 496 221 -
Försäljningar av andelar -25 506 513 -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 0 10 292

Utgående redovisat värde 0 10 292

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda börskostnader 29 100 -

Summa 29 100 0

Not 11 Förändring av eget kapital

Moderbolaget
Aktie-
kapital

Bundna
reserver

Överkurs
fond

Ansamlad
förlust

Årets
resultat

Summa
eget

kapital
Eget kapital 2014-12-31 676 050 - 53 683 050 -508 829 -2 966 623 50 883 648
Omföring av fg års resultat - - - -2 966 623 2 966 623 -
Fondemissioner 563 760 - -563 760 - - -
Indragning av aktier -357 500 - -1 595 041 - - -1 952 541
Årets resultat - - - - -45 497 931 -45 497 931

Eget kapital 2015-12-31 882 310 0 51 524 249 -3 475 452 -45 497 931 3 433 176
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AKTIEKAPITAL

Vid räkenskapsårets ingång och fram till och med den 29 december 2015 uppgick aktiekapitalet till 676 050 SEK 
fördelat på 6 760 500 aktier, varav 650 000 A-aktier (10 röster) och 6 110 500 B-aktier (en röst). Aktiens kvotvärde var 
0,10 SEK. Sedan Bolagsverket den 29 december 2015 registrerat den extra bolagsstämmans beslut om minskning av 
aktiekapitalet genom indragning samt två fondemissioner uppgår aktiekapitalet till 882 310 SEK fördelat på 4 010 500 
B-aktier. Aktiens kvotvärde är 0,22 SEK. Bolaget har inga utestående A-aktier.

Per 30 september 2015 skrevs värdet på dotterbolaget WHOYOUARE LLC ned till 0 SEK och värdet på bolagets 
immateriella anläggningstillgångar skrevs ned till 1 952 541 sek vilket bedömdes utgöra verkligt värde på tillgångarna. 
Som ett följd av bolagsstämmans beslut den 18 december (se vidare i förvaltningsberättelsen) om att avyttra rörelsen och 
dotterbolaget genom indragning av grundarnas aktier lämnades de immateriella anläggningstillgångarna som ovillkorat 
tillskott till dotterbolaget vars värde vid avyttringstillfället därefter uppgick till 1 952 541 kr.

INCITAMENTSPROGRAM

Bolaget har 500 000 utestående teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 31 augusti 2016 teckna 
en ny B-aktie för 18 SEK. Teckningsoptionerna innehas av Anodaram AB.

Not 12 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde, mm

2015 2014

Realisationsresultat 15 000 000 -

Summa justeringar 15 000 000 0

Not 13 Likvida medel

2015 2014

Banktillgodohavanden 3 692 628 24 871 644

Likvida medel i kassaflödesanalysen 3 692 628 24 871 644
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Not 14 Ställda säkerheter

2015-12-31 2014-12-31

För övriga engagemang
Garanti i bankmedel 50 000 50 000

Summa ställda säkerheter 50 000 50 000

Stockholm 2016-03-17

Erik Nerpin Thomas Olin
Styrelseordförande Verkställande direktör

Johan Salén

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-03-17.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Claes Sjödin Leonard Daun
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till årsstämman i Anodaram AB (publ), org.nr 556917-6596

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Anodaram AB
(publ) för år 2015.

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 Anodaram AB (publ)s finansiella ställning per
den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat 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 Anodaram AB (publ) för år 2015.

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.

Stockholm den 17 mars 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Claes Sjödin
Auktoriserad revisor

Leonard Daun
Auktoriserad revisor


