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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

WYA Holding grundades 2013 av Bea Åkerlund med målet att genom plattformen WHOYOUARE
koppla samman designers och kreatörer med stylister, creative directors och slutkonsumenter över
hela världen. WYA Holdings vision är att plattformen WHOYOUARE ska vara förstahandsvalet
för personer verksamma inom fashion att mötas, utbyta erfarenheter och göra affärer.

Kärnverksamheten utgörs av onlinebaserad försäljning av kläder och accessoarer på e-
handelsplatsen Shop@WHOYOUARE. Kring denna har det sociala nätverket och affärsverktyget
Network@WHOYOUARE samt showroomet The Residency@WHOYOUARE byggts upp med
målet att stötta e-handelsförsäljningen och bygga varumärket WHOYOUARE, men också generera
egna intäkter.

SHOP@WHOYOUARE
E-handelsplatsen Shop@WHOYOUARE gör det möjligt för utvalda designers och varumärken att
sätta upp sina egna on-line-butiker och genom dessa marknadsföra och sälja kollektioner till
slutkonsumenter över hela världen. Shop@WHOYOUARE utgör en unik, exklusiv säljkanal som
når en global målgrupp och ger säljarna högre marginaler jämfört med traditionell
återförsäljarbaserad försäljning.

Utöver möjligheten till traditionell online-försäljning rymmer e-handelsplatsen även omfattande
kompletterande funktionalitet av social karaktär samt möjlighet till försäljning genom affilierade
nätverk.

THE RESIDENCY@WHOYOUARE
The Residency@WHOYOUARE är ett fysiskt showroom beläget i hjärtat av Hollywood, Los
Angeles. I showroomet visar några av världens för stunden mest eftertraktade och nyskapande
designers delar av sina senaste kollektioner. Fokus ligger huvudsakligen på accessoarer, bl a
smycken, hattar och skor. Showroomet möjliggör enskilda visningar och försäljning direkt mot
utvalda kundgrupper. Kollektionerna visas primärt för utvalda trendsättare, vilka genom att
använda plaggen
eller accessoarerna sedan marknadsför dem mot en bredare global publik.

Värdet för WYA Holding ligger huvudsakligen i provision på sålda plagg, men showroomet
fungerar som ett viktigt marknadsföringsinstrument för varumärket WHOYOUARE.

NETWORK@WHOYOUARE
Network@WHOYOUARE är ett socialt nätverk och affärsverktyg för olika professioner inom
mode och fashion: designers, stylister, fotografer, ljussättare, projektledare, m.fl. Utöver
möjligheten att skapa profil-, portfolio- och projektsidor ryms här även funktionalitet som stödjer
och möjliggör förfrågningar, samarbete och affärer mellan kreatörer över hela världen.
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EN SNABBT VÄXANDE MARKNAD
WYA Holdings huvudsakliga inkomstkälla kommer att utgöras av kommission relaterad till
onlinebaserad försäljning av kläder och accessoarer. Försäljningen av mode via internet har under
senare år vuxit mycket kraftigt. Med en omsättning på cirka 41 miljarder USD var e-modehandeln
2012 den näst största och den snabbast växande e-handelssektorn i USA. Den snabba tillväxten
väntas fortsätta framöver. På global nivå beräknas kläd- och skoförsäljningen att öka till över 300
miljarder USD fram till 2018.

ORGANISATION
Antalet anställda inom WYA Holding uppgick i slutet av mars 2015 till 13 personer, inklusive VD
(antal personer i bolaget är både anställda och inhyrda på konsultbasis). Moderbolaget WYA
Holding AB är baserat i Stockholm. Här återfinns VD samt finans- och administrativa funktioner.
Den dagliga operativa verksamheten, inklusive teknisk och kommersiell projektledning utförs inom
dotterbolaget WHOYOUARE LLC med bas i Los Angeles. Inom organisationen finns omfattande
nyckelkompetens inom flera för verksamheten kritiska områden: teknisk och kommersiell
projektledning, finans och marknadsföring. Utöver de egna medarbetarna anlitas konsulter för
marknadsföring, IT, ekonomi och regulatoriska frågor.

Koncern- och ägarförhållande

Bolaget är publikt aktiebolag och är moderbolag i en koncern bestående av det helägda
dotterbolaget WHOYOURARE LLC, se vidare not 15.

Bolagets ägande
fördelas enligt nedan: A-aktier B-aktier Kapitalandel% Röstandel%
Bea Åkerlund 650 000 1 962 500 38,6 67,1
UBS AG för kunders räkning - 1 534 765 22,7 12,2
Övriga aktieägare - 2 613 234 38,7 20,7
Summa 650 000 6 110 500 100 100

Verksamheten under räkenskapsåret

WYA Holding AB har sedan bolaget grundades 2013 genomfört tre emissioner om sammantaget 55
miljoner SEK. Den senaste nyemissionen slutfördes i september 2014 och uppgick till 35 miljoner
SEK. Denna nyemission genomfördes till kursen 20 SEK per aktie, vilket motsvarar en ”pre-
money”-värdering av Bolaget om 100 miljoner SEK och en ”post-money”-värdering om 135
miljoner SEK.

Under räkenskapsåret har verksamheten inte haft några intäkter i form av försäljning av tjänster
eller produkter. Kostnaderna har huvudsakligen bestått av utgifter för affärs- och
konceptutveckling, marknadsbearbetning samt byggandet av organisationen.
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Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2014 2013
Koncernen
Nettoomsättning tkr 0 0
Resultat efter finansiella poster tkr -13 371 -4 126
Balansomslutning tkr 38 673 16 629
Antal anställda st 5 0
Soliditet % 95 95

Moderbolaget
Nettoomsättning tkr
Resultat efter finansiella poster tkr -2 967 -509
Balansomslutning tkr 51 715 20 274
Antal anställda st 0 0

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 53 683 050
Balanserade vinstmedel -508 829
Årets resultat -2 966 623

kronor 50 207 598

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 50 207 598

kronor 50 207 598
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Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer

WYA Holdings plattform WHOYOUARE lanserades under våren 2015. Tillväxthastigheten och
förmågan att generera intäkter framöver kommer att bero på ett antal faktorer, primärt hur
framgångsrikt koncernen är i etableringen av plattformen bland prioriterade målgrupper.

All affärsverksamhet och allt ägande av aktier är förenat med risker. Risker som hanteras väl kan
innebära möjligheter och värdeskapande, medan risker som inte hanteras väl kan medföra skador
och förluster. WYA Holding opererar på en global marknad med onlinebaserad försäljning av
kläder och accessoarer, och är därmed exponerat för en mängd olika risker i den löpande
verksamheten.

Riskhantering är därför en viktig del av styrningen och kontrollen av bolaget. WYA Holdings
riskhantering täcker både strategiska risker, operativa risker, risker för att inte efterleva lagar och
regler, och risker för fel i bolaget rapportering inklusive den finansiella rapporteringen. Riskerna
kan huvudsakligen delas in i marknadsrelaterade, rörelserelaterade och finansiella risker. Det sker
ett kontinuerligt arbete på olika nivåer inom bolaget med att identifiera alla förekommande
väsentliga risker och att bedöma hur de skall hanteras.
• Marknadsrelaterade risker hanteras främst på styrelse- och ledningsnivå.
• Rörelserelaterade risker hanteras företrädesvis på ledningsnivå.
• Funktionsspecifika risker inom Drift och Ekonomi & Administration hanteras inom respektive
funktion.
• Juridiska risker hanteras främst på ledningsnivå i samarbete med externa jurister och rådgivare
men även vid behov på styrelsenivå.
• Risker avseende den finansiella rapporteringen hanteras främst på ledningsnivå av bolagets
verkställande direktör i samarbete med externa rådgivare.
• Finansiella risker hanteras huvudsakligen på styrelse- och ledningsnivå.

De risker som beskrivs nedan är inte inbördes rangordnade och beskrivningen gör inte anspråk på
att vara komplett.

RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHET OCH MARKNAD
Grunden till framgång som e-modebolag ligger i att erbjuda en inspirerande och engagerande
modeupplevelse på Internet. Om WYA Holding inte lyckas erbjuda modeprodukter och
varumärken som efterfrågas av kunderna, eller om WYA Holding inte kan presentera dessa
produkter på ett inspirerande och attraktivt sätt, kan det leda till att WYA Holding inte lockar nya
kunder, förlorar befintliga kunder eller ställs inför minskade försäljningsvolymer, vilket skulle
kunna få en väsentligt negativ inverkan på WYA Holdings verksamhet, finansiella ställning och
resultat.

Risker relaterade till uppbyggnaden av varumärket WHOYOUARE
Att bibehålla och öka kännedomen om varumärket WHOYOUARE, skaffa nya kunder och öka
antalet kundbesök på webbplatsen och öka antalet order och korgstorleken per order är avgörande
för WYA Holdings framgång och lönsamhet.

WYA Holding har gjort betydande investeringar i att bygga varumärket WHOYOUARE och
kommer fortsätta investera i aktiviteter som syftar till att driva trafik till webbplatsen och öka
kundlojaliteten - i syfte att öka intäkterna och stärka varumärket. Om WYA Holding inte lyckas
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uppnå tillräcklig varumärkesmedvetenhet eller webbtrafik, omvandla ett tillräckligt antal besökare
på webbplatsen till köpare med tillräckligt stora korgstorlekar, bygga upp och bibehålla en lojal
kundkrets, öka återkommande inköp från kunden, eller något av det ovan nämnda på ett
kostnadseffektivt sätt, kan WYA Holdings framtida tillväxt begränsas eller intäkterna minska.
Förekomsten av någon av dessa händelser, enskilt eller i kombination, skulle kunna få en väsentligt
negativ effekt på WYA Holdings verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till marknaden
E-modebranschen är fragmenterad och kännetecknas av intensiv konkurrens. WYA Holding
konkurrerar med en blandad grupp av återförsäljare, bland andra:
• renodlade e-modebutiker med affärsmodeller liknande WYA Holdings;
• allmänna e-handelsbutiker som försöker öka sin närvaro inom fler kategorier, däribland mode;
• traditionella, vertikalt integrerade kedjor som expanderar sin närvaro online;
• traditionella återförsäljare och postorderbolag som fokuserar på mode eller inkluderar mode som
använder deras varumärke, kundbas och infrastruktur, för att etablera sig även på internet.

Legala risker
WYA Holding kommer att bedriva försäljning på ett stort antal marknader. Förändringar i lagar och
regler, t.ex. tullregleringar, exportregleringar och andra lagar och regler i länder där bolaget är
verksamt och där bolagets produkter säljs, kan påverka verksamheten negativt.

Globala ekonomiska förhållanden
WYA Holdings försäljning är delvis beroende av den globala konjunkturen. En utdragen
konjunkturnedgång med minskad vilja till nyutveckling hos kunder skulle kunna medföra en
minskning av efterfrågan på bolagets produkter. Detta kan föranleda att order inte erhålls, dras
tillbaka eller senareläggs. En försvagad konjunktur kan således ha en negativ inverkan på bolagets
verksamhet.

Förmåga att hantera tillväxt
WYA Holding har idag en liten organisation. Om bolaget inte lyckas anpassa sin organisation, sina
processer och sin kapacitet till en ökad efterfrågan kan detta komma att få negativa effekter på
bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
WYA Holdings framtida utveckling är beroende av befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet
och kreativitet samt av bolagets förmåga att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Om bolaget inte
lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det bli svårt att fullfölja bolagets
affärsstrategi.
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FINANSIELLA RISKER

Rörelsekapital
Det kan inte uteslutas att Bolaget kommer att behöva söka finansiering, inklusive lånat eller eget
kapital, för att täcka ett framtida oförutsett kapitalbehov. Det finns heller inga garantier för att
sådan annan finansiering kan anskaffas från var tid till annan eller att villkoren for sådan annan
finansiering är acceptabla för bolaget och dess aktieägare. Till exempel kan en nyemission av aktier
i Bolaget komma att medföra en utspädning for befintliga aktieägare.

Valutarisk
Valutarisk utgör risken for att valutakursförändringar påverkar Bolagets resultat, finansiella
ställning och/eller kassaflöden negativt. Valutakursrisker återfinns både i form av transaktions-och
omräkningsrisker. Bolaget har för närvarande en relativt begränsad valutaexponering men då
framtida försäljning i huvudsak kommer att ske i utländska valutor kommer bolagets
valutaexponering successivt att öka.
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Koncernresultaträkning Not 2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-02
-2013-12-31

Aktiverat arbete för egen räkning 3 1 925 873 -
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4, 5 -12 250 500 -3 904 431
Personalkostnader 6 -3 116 238 -231 000
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -17 613 -4 909

Summa rörelsens kostnader -13 458 478 -4 140 340

Rörelseresultat -13 458 478 -4 140 340

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 87 940 14 454
Räntekostnader och liknande resultatposter -197 -86

Summa resultat från finansiella poster 87 743 14 368

Resultat efter finansiella poster -13 370 735 -4 125 972

Årets förlust -13 370 735 -4 125 972
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Koncernbalansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 11 751 743 -
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och
liknande rättigheter 7 234 232 162 710

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 185 357 70 268

Finansiella anläggningstillgångar
Övriga långfristiga fordringar 9 270 285 -

Summa anläggningstillgångar 12 441 617 232 978

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar 882 144 258 067
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 332 579

13 323 761 823 624

Kassa och bank 25 349 352 15 805 780

Summa omsättningstillgångar 26 231 496 16 396 426

Summa tillgångar 38 673 113 16 629 404
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Koncernbalansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder 10

Eget kapital 11
Aktiekapital 676 050 468 750
Övrigt tillskjutet kapital 53 683 050 19 581 250
Annat eget kapital -17 457 091 -4 186 876

36 902 009 15 863 124

Summa eget kapital 36 902 009 15 863 124

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 330 197 327 575
Övriga kortfristiga skulder 130 950 33 193
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 309 957 405 512

Summa kortfristiga skulder 1 771 104 766 280

Summa eget kapital och skulder 38 673 113 16 629 404

Ställda säkerheter 14 50 000 50 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys för koncernen Not 2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-02
-2013-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -13 458 478 -4 140 340
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 17 614 4 910

Erhållen ränta 87 940 14 454
Erlagd ränta -197 -86

-13 353 121 -4 121 062
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -291 497 -590 647
Ökning/minskning leverantörsskulder 1 002 622 327 575
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 2 202 438 705

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 639 794 -3 945 429

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 3, 7 -11 823 263 -162 710
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 8 -132 706 -75 177
Investeringar i dotterbolag - -10 292
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -270 285 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 226 254 -248 179

Finansieringsverksamheten
Nyemission 11 34 309 100 20 050 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34 309 100 20 050 000

Årets kassaflöde 9 443 052 15 856 392
Likvida medel vid årets början 15 805 780 -
Kursdifferenser i likvida medel 11 100 520 -50 612

Likvida medel vid årets slut 12 25 349 352 15 805 780
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Moderbolagets resultaträkning Not 2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-02
-2013-12-31

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4, 5 -3 370 593 -431 076
Personalkostnader 6 -435 210 -231 000

Summa rörelsens kostnader -3 805 803 -662 076

Rörelseresultat -3 805 803 -662 076

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar 13 761 480 139 928
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 77 897 13 319
Räntekostnader och liknande resultatposter -197 -

Summa resultat från finansiella poster 839 180 153 247

Resultat efter finansiella poster -2 966 623 -508 829

Årets förlust -2 966 623 -508 829
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Moderbolagets balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 11 751 743 -
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter 7 234 232 -

11 985 975 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 10 292 10 292
Fordringar hos koncernföretag 5 13 263 414 4 988 538

13 273 706 4 998 830

Summa anläggningstillgångar 25 259 681 4 998 830

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 901 408 139 928
Övriga kortfristiga fordringar 681 894 83 700

1 583 302 223 628
Kassa och bank 24 871 644 15 051 800

Summa omsättningstillgångar 26 454 946 15 275 428

Summa tillgångar 51 714 627 20 274 258
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Moderbolagets balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 10, 11

Bundet eget kapital
Aktiekapital 676 050 468 750
Pågående, ej registrerad nyemission - 5 000 000

676 050 5 468 750

Fritt eget kapital
Överkursfond 53 683 050 14 581 250
Ansamlad förlust -508 829 -
Årets förlust -2 966 623 -508 829

50 207 598 14 072 421

Summa eget kapital 50 883 648 19 541 171

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 517 754 327 575
Övriga kortfristiga skulder 3 268 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 309 957 405 512

Summa kortfristiga skulder 830 979 733 087

Summa eget kapital och skulder 51 714 627 20 274 258

Ställda säkerheter 14 50 000 50 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys för moderbolaget Not 2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-02
-2013-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -3 805 803 -662 076

Erhållen ränta 839 377 153 247
Erlagd ränta -197 -

-2 966 623 -508 829
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -1 359 674 -223 628
Ökning/minskning leverantörsskulder 190 179 -
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -92 287 733 087

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 228 405 630

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 3, 7 -11 985 975 -
Investeringar i dotterbolag 15 - -10 292
Avyttring/amortering av övriga finansiella
anläggningstillgångar -8 274 876 -4 988 538

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 260 851 -4 998 830

Finansieringsverksamheten
Nyemission 11 34 309 100 20 050 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34 309 100 20 050 000

Årets kassaflöde 9 819 844 15 051 800
Likvida medel vid årets början 15 051 800 -

Likvida medel vid årets slut 12 24 871 644 15 051 800
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i
enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Övergången har inneburit omklassificeringar och
beräkning av ny ingående balans vilket framgår i not 10.

Koncernredovisning
WYA Holding AB upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns i not 14 .
Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag
då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det
bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till
verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna
värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av
minoritetsintresset och värderas initialt till anskaffningsvärdet.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Omräkning av posterna i
dessa företags balans- och resultaträkningar görs till balansdagskurs respektive avistakurs för den
dag respektive affärshändelse ägde rum. De omräkningsdifferenser som uppkommer redovisas i
koncernens egna kapital.

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
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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

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
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt
väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive
en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
WYA Holding 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.
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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).

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
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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.

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom
i de fall som anges nedan.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning.

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.

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.

Nyckeltalsdefinitioner

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

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag
för uppskjuten skatt).
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar

WYA Holding AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga
justteringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i
huvuddrag nedan.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Utgifter för programvaruutveckling redovisas som en anläggningstillgång och värderas till
anskaffningsvärdet. Värderingen av balansposten är en väsentlig redovisningsfråga i koncernen och
den innebär svåra bedömningar av kundernas framtida utnyttjande av bolagets tjänster.
Bedömningen är att återvinningsvärdet överstiger det bokförda värdet för denna tillgångspost.

Underskott
Då koncernen är i ett uppstartsskede redovisas inte uppskjutna skattefordringar som tillgångar i
balansräkningen med stöd av BFNAR 2012:1 29.29

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Koncernen Moderbolaget
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden - - - -
Årets aktiverade utgifter, intern
utveckling 1 925 873 - - -
Årets aktiverade utgifter, inköp 9 825 870 - 11 751 743 -

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 11 751 743 0 11 751 743 0

Ingående avskrivningar - - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0

Utgående restvärde enligt plan 11 751 743 0 11 751 743 0

Avskrivningar påbörjas när tillgångarna tas i bruk.
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Not 4 Operationella leasingavtal

Koncernen Moderbolaget
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31

Framtida minimileaseavgifter, som ska
erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal
(nominella belopp):

Förfaller till betalning inom ett år 937 404 332 579 - -
Förfaller till betalning senare än ett
men inom 5 år 1 015 521 - - -
Förfaller till betalning senare än fem år - - - -

1 952 925 332 579 0 0

Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter 760 999 273 945 60 000 25 000

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen av hyrda lokaler. Avtalet om hyra av
den svenska lokalen löper på tillsvidare medan dotterföretagets lokal sträcker sig till 2016-01-31.



WYA Holding AB (publ)
556917-6596

22(30)

Not 5 Transaktioner med närstående

2014 2013
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
Inköp* (%) 35 -
Försäljning (%) - -

Under året har inköp skett från koncernföretag om totalt 3 091 tkr varav 1 165 tkr har belastat
resultaträkningen och resterande delar har tillgångsförts som immateriella tillgångar, se noterna 6
och 7.

Inköp av varor och tjänster från närstående

Inköp av tjänster
Advokatfirman Erik Nerpin AB (konsulttjänster) 500 000 -
BIG - Blasieholmen Investment Group AB (emissionstjänster) 400 000 -
Renck Åkerlund Films AB (lokalhyra) 60 000 25 000
Stockholm Estate Advising AB (VD tjänster) 476 445 181 360

Summa 1 436 445 206 360

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

Styrelseordförande Erik Nerpin har via närstående företag erhållit 900 tkr (2013 0 tkr) för
konsultuppdrag avseende nyemissioner inom koncernen.
Styrelseledamot Jonas Åkerlund har via närstående företag erhållit 60 tkr (2013, 25 tkr) för
lokalhyran i Sverige.
Verkställande direktör Tori Skoglund har via närstående företag erhållit 476 tkr (2013, 181 tkr) för
sina tjänster som Verkställande direktör.

Ovanstående transaktioner genomfördes på affärsmässiga villkor förutom tjänster som köpts in från
Stockholm Estate Advising AB, vilket gjordes till självkostnad utan vinstpåslag.
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Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen Moderbolaget
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31

Medelantalet anställda i USA
Kvinnor 2 - - -
Män 3 - - -

Totalt 5 0 0 0

Inga anställda finns i moderbolaget i
Sverige

Löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen 360 000 175 000 350 000 175 000
Löner och ersättningar till övriga
anställda 2 456 065 - - -

2 816 065 175 000 350 000 175 000
Sociala avgifter enligt lag och avtal 292 744 56 000 85 210 56 000
Pensionskostnader för styrelsen och
verkställande direktören - - - -

Totalt 3 108 809 231 000 435 210 231 000



WYA Holding AB (publ)
556917-6596

24(30)

Koncernen Moderbolaget
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31

Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 1 1 1 1
Män 2 2 2 2

Totalt 3 3 3 3

Antal verkställande direktörer och
andra ledande befattningshavare

Kvinnor 3 1 2 1
Män 2 2 2 2

Totalt 5 3 4 3

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 2014
Styrelsearvode

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

Ersättningar och övriga förmåner 2013
Moderbolaget reserverade för styrelsearvoden om totalt 175 tkr exklusive sociala avgifter. Ingen
utbetalning gjordes under 2013.
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Not 7 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Koncernen Moderbolaget
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 162 710 - - -
Årets aktiverade utgifter, inköp 71 522 162 710 234 232 -

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 234 232 162 710 234 232 0

Utgående restvärde enligt plan 234 232 162 710 234 232 0

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 75 177 -
Inköp 121 086 75 177
Omräkningsdifferenser 15 044 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 211 307 75 177

Ingående avskrivningar -4 909 -4 909
Årets avskrivningar -17 613 -
Omräkningsdifferenser -3 428 -

Utgående restvärde enligt plan 185 357 70 268
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Not 9 Övriga långfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden - - - -
Tillkommande fordringar 270 285 - - -

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde 270 285 0 0 0

Utgående restvärde enligt plan 270 285 0 0 0

Not 10 Effekter av övergång till K3

Detta är den första (års-och) koncernredovisning för WYA Holding AB som upprättas enligt BFNs
Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De
redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per
den 31 december 2014 och för den jämförande information som presenteras per 31 december 2013,
samt vid upprättandet av rapporten över periodens ingående finansiella ställning
(ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2013 (koncernens tidpunkt för övergång till K3).

Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, Första gången detta allmänna råd
tillämpas. Vid en övergång till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i
vilken K3s redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. Vid övergången till K3
gjordes en justering avseende 2013 års avskrivningar varför jämförelseåret har rättats, nyckeltalen
har räknats om. Justeringen har ökat avskrivningarna för 2013 i resultaträkningen och posten för
Inventarier har minskat i motsvarande mån. Effekten på eget kapital framgår av not 11.

Vidare har det skett en omklassificering för jämförelseåret (år 2013). Beloppsmässigt har 231 tkr
överförts från Övriga externa kostnader till personalkostnader. Denna justering omfattar både
moderbolaget och koncernen.
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Not 11 Förändring av eget kapital

Koncernen
Aktie-
kapital

Övrigt
tillskjutet

kapital

Annat eget
kapital

och årets
resultat

Totalt eget
kapital

Nyemission vid bildande 50 000 - - 50 000
Nyemission 418 750 14 581 250 - 15 000 000
Pågående, ej registrerad nyemission - 5 000 000 - 5 000 000
Omräkningsdifferens avs utländska dotterföretag - - -60 994 -60 994
Årets resultat - - -4 120 977 -4 120 977
Eget kapital 2013-12-31 468 750 19 581 250 -4 181 971 15 868 029
Effekt av byte av redovisningsprincip

Omräkningsdifferenser - - 4 4
Avskrivningar 2013 - -4 909 -4 909

Justerad ingående balans 2013-12-31 468 750 19 581 250 -4 186 876 15 863 124

Nyemission 31 250 -31 250 - -
Nyemission 176 050 35 033 950 - 35 210 000
Kostnader hänförlig till emission - -900 900 - -900 900
Förändring av omräkningsdifferens avs utländska
dotterföretag 100 520 100 520
Årets resultat -13 370 735 -13 370 735

Eget kapital 2014-12-31 676 050 53 683 050 -17 457 091 36 902 009

Ackumulerade omräkningsdifferenser som redovisats direkt mot eget kapital var 49 tkr (-50 tkr).

Moderbolaget
Aktie-
kapital

Bundna
reserver

Överkurs
fond

Ansamlad
förlust

Årets
resultat

Summa
eget

kapital
Justerad ingående balans
2013-01-01 0 0 0 0 0 0
Nyemission vid bildande 50 000 - - - - 50 000
Nyemission 418 750 - 14 581 250 - - 15 000 000
Pågående, ej registrerad
nyemission - 5 000 000 - - - 5 000 000
Årets resultat - - - - -508 829 -508 829

Eget kapital 2013-12-31 468 750 5 000 000 14 581 250 0 -508 829 19 541 171
Omföring av fg års resultat - - - -508 829 508 829 -
Nyemission 31 250 -5 000 000 4 968 750 - - -
Nyemission 176 050 - 35 033 950 - - 35 210 000
Kostnader hänförliga till
emission - - -900 900 - - -900 900
Årets resultat - - - - -2 966 623 -2 966 623

Eget kapital 2014-12-31 676 050 0 53 683 050 -508 829 -2 966 623 50 883 648
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AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet i WYA Holding uppgår 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 är 0,10 SEK. Enligt
bolagsordningen ska aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor och
antalet aktier till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000. Bolaget har två aktieslag, A-aktier och B-
aktier, där A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier berättigar till en röst. I övrigt medför
A-aktier och B-aktier samma rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst.

INCITAMENTSPROGRAM
WYA Holding 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 en mindre
grupp investerare och kommer inte bli föremål för handel. Vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner skulle WYA Holding tillföras 9 miljoner SEK. De nyemitterade aktierna skulle
utgöra cirka 14,5 procent av aktiekapitalet och 4 procent av röstetalet i bolaget.

Not 12 Likvida medel

Koncernen Moderbolaget
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31

Banktillgodohavanden 25 349 352 15 805 780 24 871 644 15 051 800

Likvida medel i kassaflödesanalysen 25 349 352 15 805 780 24 871 644 15 051 800

Not 13 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Moderbolaget
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31

Ränteintäkter från koncernbolag 761 480 139 928

Summa 761 480 139 928
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Not 14 Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget
2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

För övriga engagemang
Garanti i bankmedel 50 000 50 000 50 000 50 000

Summa ställda säkerheter 50 000 50 000 50 000 50 000

Not 15 Andelar i koncernföretag

Koncernen Org nr Säte Kapital-
andel (%)

WHOYOURARE LLC EIN 46-3186302 Los Angeles 100

Moderbolaget
Kapital-
andel %

Rösträtts-
andel %

Antal
aktier

Bokfört
värde

14-12-31

Bokfört
värde

13-12-31
WHOYOUARE LLC 100 100 10 292 10 292

Moderbolaget
2014-01-01

-2014-12-31
2013-01-02

-2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 10 292 -
Inköp av andelar - 10 292

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 10 292 10 292

Utgående redovisat värde 10 292 10 292
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