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WYA Holding AB
Org nr 556917-6596

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02 - 2013-
12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning.
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget utvecklar en hemsida och en app för iPhone och iPad, genom vilka designers ska kunna
marknadsföra och sälja kläder och accessoarer. Bolagets affärsmodell innebär att säljaren betalar
provision på försäljningen. Hemsidan och apparna ska även fungera som kommunikationskanal
mellan nya och redan etablerade designers och stylister.

Koncernförhållande

Bolaget är moderbolag i en koncern bestående av det helägda dotterbolaget WHOYOURARE LLC,
se vidare not 6.

Verksamheten under räkenskapsåret

WYA Holding AB grundades 2013 av Bea Åkerlund, en stylist och designer. Under
verksamhetsåret och första halvåret 2014 har verksamheten fokuserat på arbetet med hemsidan,
www.whoyouare.com och apparna för iPhone och iPad. Arbetet beräknas vara klart under andra
halvåret 2014

Bolaget befinner sig ännu i ett utvecklingsskede och har ännu inte några intäkter.

WYA Holding AB har under 2013 genomfört nyemissioner som sammantaget tillfört bolaget 20
MSEK. En nyemission var inte registrerad vid räkenskapsårets utgång. Bolaget avser att genomföra
en listning på NASDAQ OMX First North under 2014 och kommer i samband med detta att resa
mer kapital.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget kommer att vara verksamt på en marknad med hård konkurrens och som är förenad med
traditionella risker inom e-handel avseende teknik, finansiering och konkurrenskraft. Bolagets
styrka ligger i Bea Åkerlunds kontaktnät och branschkännedom.
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Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 14 581 250
Årets resultat -508 829

kronor 14 072 421

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 14 072 421

kronor 14 072 421
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Koncernresultaträkning 2013-01-02
-2013-12-31

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -4 135 431

Rörelseresultat -4 135 431

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 14 454

Summa resultat från finansiella poster 14 454

Resultat efter finansiella poster -4 120 977

Årets förlust -4 120 977
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Koncernbalansräkning Not 2013-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter 2 162 710

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 75 173

Summa anläggningstillgångar 237 883

Omsättningstillgångar

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

828 529

Kassa och bank 15 805 780

Summa omsättningstillgångar 16 396 426

Summa tillgångar 16 634 309
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Koncernbalansräkning Not 2013-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 4
Aktiekapital 468 750
Bundna reserver 5 000 000

5 468 750

Fria reserver 14 520 256
Årets resultat -4 120 977

10 399 279

Summa eget kapital 15 868 029

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 327 575
Övriga kortfristiga skulder 33 193
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 405 512

Summa kortfristiga skulder 766 280

Summa eget kapital och skulder 16 634 309

Ställda säkerheter 50 000

Ansvarsförbindelser Inga



WYA Holding AB
556917-6596

7(17)

Kassaflödesanalys för koncernen 2013-01-02
-2013-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -4 135 431
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 176 889

Erhållen ränta 14 454

-3 944 088
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -828 529
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 766 280

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 006 337

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -162 710
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -75 173

Kassaflöde från investeringsverksamheten -237 883

Finansieringsverksamheten
Nyemission 20 050 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 050 000

Årets kassaflöde 15 805 780
Likvida medel vid årets början -

Likvida medel vid årets slut 15 805 780
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Moderbolagets resultaträkning Not 2013-01-02
-2013-12-31

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -662 076

Summa rörelsens kostnader -662 076

Rörelseresultat -662 076

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar 5 139 928
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 319

Summa resultat från finansiella poster 153 247

Resultat efter finansiella poster -508 829

Årets förlust -508 829
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Moderbolagets balansräkning Not 2013-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 6 10 292
Fordringar hos koncernföretag 7 4 988 538

4 998 830

Summa anläggningstillgångar 4 998 830

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 7 139 928
Övriga kortfristiga fordringar 83 700

223 628
Kassa och bank 15 051 800

Summa omsättningstillgångar 15 275 428

Summa tillgångar 20 274 258
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Moderbolagets balansräkning Not 2013-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 4

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

5 468 750

Fritt eget kapital
Överkursfond 14 581 250
Årets förlust -508 829

14 072 421

Summa eget kapital 19 541 171

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 327 575
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 405 512

Summa kortfristiga skulder 733 087

Summa eget kapital och skulder 20 274 258

Ställda säkerheter 50 000

Ansvarsförbindelser Inga
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Kassaflödesanalys för moderbolaget 2013-01-02
-2013-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -662 076

Erhållen ränta 153 247

-508 829
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -223 628
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 733 087

Kassaflöde från den löpande verksamheten 630

Investeringsverksamheten
Investeringar i dotterbolag -10 292
Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar -4 988 538

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 998 830

Finansieringsverksamheten
Nyemission 20 050 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 050 000

Årets kassaflöde 15 051 800
Likvida medel vid årets början -

Likvida medel vid årets slut 15 051 800
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.

Koncernredovisning
WYA Holding AB upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns i not 6.
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. 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
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.

Materiella anläggningstillgångar
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Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens
restvärde.

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.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, övriga fordringar,
kortfristiga placeringar och leverantörsskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när WYA
Holding AB 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.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består av av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i
posten och redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde.

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
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avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer WYA Holding AB 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.

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.

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.

Not 2 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Koncernen
2013-01-02
-2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden -
Årets aktiverade utgifter, inköp 162 710

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 162 710

Utgående restvärde enligt plan 162 710
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Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
2013-01-02
-2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden -
Inköp 75 173

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75 173

Utgående restvärde enligt plan 75 173

Not 4 Förändring av eget kapital

Koncernen
Aktie-
kapital

Bundna
reserver Fria reserver Summa

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 - -60 994 -60 994
Årets resultat - - -4 120 977 -4 120 977

Eget kapital 2013-12-31 468 750 5 000 000 10 399 279 15 868 029

Ackumulerade omräkningsdifferenser som redovisats direkt mot eget kapital var -60 994 kr.

Moderbolaget
Aktie-
kapital

Övrigt
bundet
kapital

Över-
kurs-
fond

Övrigt
fritt eget
kapital

Summa
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
Årets resultat - -508 829 -508 829

Eget kapital 2013-12-31 468 750 5 000 000 14 581 250 -508 829 19 541 171

Aktiekapitalet består av 650 000 st A-aktier och 4 037 500 st B-aktier.
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Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Moderbolaget
2013-01-02
-2013-12-31

Ränteintäkter från koncernbolag 139 928

Summa 139 928

Not 6 Andelar i koncernföretag

Org nr Säte Kapital-
andel (%)

WHOYOUARE LLC 130864902 Delaware, USA 100

Moderbolaget
2013-01-02
-2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden -
Inköp av andelar 10 292

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 10 292

Utgående redovisat värde 10 292
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Not 7 Transaktioner med närstående

2013
Uppgifter om moderföretaget
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
Inköp (%) -
Försäljning (%) -

Lån till andra närstående än ledande befattningshavare
Lån till WHOYOUARE LLC:
Ingående balans -
Utbetalda lån 4 988 538
Erhållna amorteringar -

Utgående balans 4 988 538

Lånen till dotterföretaget har affärsmässiga villkor. Ränteintäkten avseende lånen uppgick till 139
tkr. Lånen löper med 8% ränta.

Stockholm 2014-06-25

Erik Nerpin Margareta von den Bosch
Styrelseordförande

Jonas Åkerlund

Min revisionsberättelse har lämnats 2014-06-25.

Claes Sjödin
Auktoriserad revisor


