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Undertecknad styrelseledamot i Mad Men Media AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2015-06-30.

Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar även att k .pian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

Robert Persson

Verkställande direktör
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Mad Men Media AB
556908-1119

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Mad Men Media AB, 556908- I I 19 får härmed avge årsredovisningför 20 I 4, bolagets andraräkenskapsår.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagetregistrerades år 2012 och bedriver sedan dess radiokanal (Retro FM), annonsförsäljningsamt därmedförenligverksamhet.
Verksamheten kommer att bedrivas vidare i oförändrad omfattningunder 2015.

Flerårsöversikt

1(7)

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet,%

Resultatdisposition

2014
4 012 193

-67 127

6

2013
3 046 612

-215 717

10

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogandestående medel:balanserat resultat
årets resultat

Totalt

disponeras för

balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i kr

84283

-67 127

17 156

17156

17156
Bolagetsresultat och ställningframgårav efterföljanderesultat- och balansräkningarmed tilläggsupplysningar.
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Mad Men Media AB
556908-1 I 19

Resultaträkning
Belopp i kr

Rörelseintlikter,lageeförändringnun.

Nettoomsättning
Övrigarörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringm.m.

Rörelsekostnader
Övrigaexterna kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningarav materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Övrigaränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa f"Inansiella poster

Resultat efter fmansieJla poster

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Skatter

2(7)

Not 2014-01-01- 2013-01-0/-
2014-12-31 2013-12-31

4 012 193 3 046 612
708 712 161 593

4 720 905 3 208 205

-3 444 724 -2 642 819
2 -1212 109 -656 664

-113 400 -113 400
-4 770 233 -3 412 883

-49 328 -204 678

3 410 339
-21 209 -11 378
-17 799 -11 039

-67127 -215 717

-67127 -215 717

Årets resultat
-67127 -215 717



Mad Men Media AB
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556908-1 I 19

Balansräkning
Belopp i kr

Not 2014-12-31 2013-12-31

0
0

TILLGÅNGAR-

I..O
N

Anläggningstillgångar('I')
0

Materiella anliiggnlngstillgångar00
0 Inventarier,verktyg och installationer

3
340200 453 600

I.()

Summa materiella anläggningstillgångar
340200 453 600

-

0
N

Summa anläggningstillgångar
340200 453 600

Omsättningstillgångar
?

Kortfristigafordringar
Kundfordringar

325 464 607 416
Övrigafordringar

75 034 72264
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

421946 214 870
Summa kortfristigafordringar

822444 894 550

?
Kassa och hank
Kassa och bank

13 815
Summa kassa och bank

13 815
Summa omsättningstillgångar

822 444 908 365
SUMMA TILLGÅNGAR

1 162 644 1361 965
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Mad Men Media AB
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Balansräkning
Belopp i kr

Not 2014-12-3I 20I3-I2-3I
-

0
......

EGET KAPITAL OCH SKULDER\0
N

Eget kapital
4

('f")
0

Bundet eget kapital00
0

Aktiekapital(500 aktier)
50000 50000

l()
-

Summa bundet eget kapital
50000 50000

0
N

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

84283 300 000
Årets resultat

-67127 -215 717Summa fritt eget kapital
17156 84283

?

Summa eget kapital
67156 134 283Ldngfrisdgasku/der

Checkräkningskredit
373 501 3 573? Övrigaskulder till kreditinstitut

156 718
Övrigaskulder

227 000 267 000Summa långfristigaskulder
600 501 427 291Kortftlsdga skulder

Förskott från kunder
12 883Leverantörsskulder

398 282 501201Övrigaskulder
26663 123 789Upplupnakostnader och förutbetalda intäkter
57159 175401Summa kortfristigaskulder

494 987 800 391

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
1 162 644 1361 965

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

Ställda panter och säkerheter

Ansvarsförbindelser

Ansvars.förbindelser

2014-I2-3I

Inga

Inga

2013-12-31

Inga

Inga

i/J,



Mad Men Media AB
556908-1119

Tilläggsupplysningar
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Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningenär upprättad i enlighet med årsredovisningslagenoch BFNAR 2008: I Årsredovisningi mindreaktiebolag(K2-reglema).

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringaroch skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagenskurs i enlighet med Redovisningsrådetsrekommendation nr 8, med undantagför långfiistigamonetära mellanhavande med självständigutlandsverksamhet,där anskaffuingskursanvänds. Kursdifferenser på rörelsefordringaroch rörelseskulder ingår irörelseresultatet,medan differenser på finansiella fordringaroch skulder redovisas bland finansiella poster.

I den mån fordringaroch skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs. (Ytterligarekommentarer för andra förekommande säkringar
... ).

Avskrivningsprinciperför anläggningstillgångar
Avskrivningarenligt plan baseras på ursprungliga anskaffuingsvärdenminskat med beräknat restvärde.Avskrivningsker linjärtöver tillgångensberäknande livslängd.
Följande avskrivningsprocenthar tillämpats,varvid hänsyntagits till innehavstiden för under året förvärvade ochavyttrade tillgångar.

An/iiggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar:
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningaroch skattemässigtgjorda avskrivningarredovisas somackumulerade överavskrivningar,vilka ingår i obeskattade reserver.

Upplysningartill resultaträkning

Not 2 Anställda och personalkostnader

Mede/antalet anställda

%per år

20

Män

Kvinnor

Totalt

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar:
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2014-0i-01-
2014-12-31

3

3

2014-01-01-
2014-12-31

854 398

854398

268 894

2013-0i-OJ-
2013-12-31

2

2

2013-01-01-
2013-12-31

487 839

487839 J153 725 (\1
iJl
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Mad Men Media AB
556908-1119

Upplysningartill balansräkning

Not 3 Inventarier & leasade tillgånger
Ackumuleradeanskaffuingsvärden:
-Vid årets början

Ackumuleradeavskrivningarenligt plan:-Vid årets början
-Arets avskrivningenligt plan enligt anskaffuingsvärden

Redovisat värde vid årets slut

Not 4 Eget kapital

6(7)

2014-12-31 2013-12-31

567 000 567000
567 000 567 000

-113 400
·113 400 ·113 400
·226 800 -113 400

340200 453 600

Vid årets början
Aktieägartillskott
Omföringav foregårs vinst
Årets resultat

Vid årets slut

Aktie

kapital
50000

50000

Reserv

fond
Balanserad

vinst

300 000

-215 717

84283

Arets
vinst

·215717

215 717

-67 127

-67127
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Mad Men Media AB
556908-1119

Underskrifter

7(7)

Robert Persson
Verkställande direktör
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Henrik Vibeck

Styrelseordförande

1e1sehar lämnats den
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Revisions berättelse
l(')
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? Till årsstämman i Mad Men Media AB, org.nr 556908-1119('l
('I")
0
00

? Rapport om årsredovisningen
,--t

? Jag har reviderat årsredovisningenför Mad Men Media AB, för räkenskapsåret2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta enårsredovisningsom ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagenoch för den internakontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta enårsredovisningsom inte i1U1ehållerväsentliga felaktigheter,vare sig dessa beror påoegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningenpå grundval av min revision. Jag har utförtrevisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessastandarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för attuppnå rimlig säkerhet att årsredovisningeninte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annaninformation i årsredovisningen.Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annatgenom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheteri årsredovisningen,vare sig dessaberor på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömningbeaktar revisorn de delar av deninterna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningenför att ge enrättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärdersom är ändamålsenligamed hänsyn tillomständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets internakontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheteni deredovisningsprincipersom har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställandedirektörens uppskattningari redovisningen,liksom en utvärdering av den övergripandepresentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckligaoch ändamålsenligasom grundför mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningenupprättats i enlighet med årsredovisningslagenoch ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Mad Men Media AB, s finansiellaställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligtårsredovisningslagen.Förvaltningsberättelsenär förenligmed årsredovisningensövriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningenoch balansräkningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningenhar jag även reviderat förslaget till dispositionerbeträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörensförvaltningför Mad Men Media AB, för räkenskapsåret2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinsteller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningenenligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffandebolagets vinst eller förlust och om förvaltningenpå grundval av min revision. Jag har utförtrevisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagetsvinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligtmed aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av
årsredovisningengranskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunnabedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldigmotbolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören påannat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,årsredovisningslageneller
bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckligaoch ändamålsenligasom grund förmina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsenochbeviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.




