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Org nr 556908-1119
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-10-29 - 2013-12-31

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll

förvaltnings berättelse

resultaträkning
balansräkning
tilläggsupplysningar

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser

föregående år.

Undertecknad styrelseledamot och VD i Mad Men Media AB intygar härmed att

resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen fastställts på årsstämma den

2014-06-30
.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar också at
· nshåltet i dessa handlingar stämmer överens med originalen.
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Mad Men Media AB

556908-1119

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Mad Men Media AB startade sin verksamhet oktober 2012.

Bolagets verksamhet är att bedriva annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt kontor och säte i Malmö och verksamheten bedrivs på Malmö Arena, Hyllie

Stationstorg 2.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

2(8)

Verksamheten under första räkenskapsåret har varit fokuserad på uppstart av radiokanalen Retro FM

och annonsförsäljning beträffande radioreklam. Under första året har betydande resurser lagts på att

etablera Retro FM och att skapa marknad. Kanalens unika fokus på 60-, 70- och 80-talsmusik har

genererat en respons över förväntan bland lyssnarna och gett en bra grund för radiokanalens och

företagets utveckling framåt. Även annonsörer och samarbetspartners har svarat mycket positivt på
Retro FMs fokusmarknad.

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen

disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning

Totalt

300 000

-215717

84 283

84 283

84 283

1n
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Resultaträkning

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader

Övrigaexterna kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar

Summa rörelsekostnader

Rörelse res ult at

Finansiella poster
Övrigaränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultatföre skatt

Arets resultat

Not

2
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2012-10-29

-2013-12-31

3 046 612

3 046 612

-2642818

-495 162

-113 400

-3 251 380

-204 768

339

-11 288

-10 949

-215717

-215717

-215 717
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°' Balansräkning Not 2013-12-31

0
00

Tillgångarlf")
-

00
N Anläggningstillgångar00
0
-::t
- Materiella anläggningstillgångar
0
N Inventarier, verktyg och installationer 3 453 600

-----

Summa materiella anläggningstillgångar 453 600
-??-

Summa anläggningstillgångar 453 600
·--?-

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 607 416

Övriga fordringar 72 264

Förntbetalda kostnader och upplupna intäkter 214 870

Summa kortfristiga fordringar 894 550
?------

Kassa och bank

Kassa och Bank 10 243
-----

Summa kassa och bank 10 243
-----?--

Summa omsättningstillgångar 904 793
?------

Summa tillgångar 1 358 393
J.13
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0 Balansräkning Not 2013-12-31

-

00
lf') Eget kapital och skulder
-

00
N

Eget kapital 400
0
tj'
- Bundet eget kapital0
N Aktiekapital, 500 aktier 50 000

-----

Summa bundet eget kapital 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 300 000

Årets resultat -215 717

Summafritt eget kapital 84 283
-·--··--·-··-

Summa eget kapital 134 283
-----

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 5 156718

Övriga skulder 267 000
-----

Summa långfristiga skulder 423 718
-----

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 501 202

Övriga skulder 123 789

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 175 401
---

Summa kortfristiga skulder 800 392
-·-···-··········-·-

Summa eget kapital och skulder 1 358 393

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder

och avsättningar
F öretagsinteckning 550 000
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Tilläggs upplysningar

Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Årsredovisningenär upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008: 1

Årsredovisningi mindre aktiebolag
.

.......

... -i

00
l(')
...-i

00
N
00
0
?
...-i

0
N

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Inventarier, verktyg och installationer består av utrustning till radiostation. Vid fastställande av det

avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Personal

2012-10-29

-2013-12-31

Medelantalet anställda, m m

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

Avgår, erhållet stöd för anställda

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

487 839

153 275

-161 502

479 612

3)$
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U tgåcnde anskaffningsvärden

Upplysningar till balansräkningen
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Not3

-Inköp

Inventarier, verktyg och installationer

2013-12-31

567 000

567 000

-
Arets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

-113 400

-113 400

453 600

Not4 Förändring i eget kapital

Aktie- Balanserat Arets

kapital resultat resultat Totalt

Belopp vid bolagsstart 50 000 50 000

Belopp vid årets ingång 50 000 0 0 50 000

Villkorat aktieägartillskott 300 000 300 000

Arets resultat -215 717 -215717

Belopp vid årets utgång 50 000 300 000 -215 717 134 283

Villkorat aktieägartillskott
Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 300.000 kr.

l.)J
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Not 5 Checkrälmingskredit

Beviljad men ej utnyttjad checkräkningskredit uppgår till

8(8)

2013-12-31

143 282

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2014-06-30 för fastställelse.

Björn Beng sson

Auktoriserad revisor

e har lämnats 2014-06-30.



Revisionsberättelse

Till årsstämman i Mad Men Media AB, org.nr 556908-1119
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Rapport om årsredovisningen

,Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Mad Men Media

AB för räkenskapsåret 2012-10-29--2013-12-31.

Styrelsens och verkställande direktbrens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för

att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsrcdovisningslagen 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

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av

min revision. ,Jag har utfört revisionen enligt International

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige, Dessa

standarder kräver att jag 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

rcvisionsbevis 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 riskbcdömning beaktar

revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för

hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en råttvisande

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.

Jag anser att de revisionsbcvis jag har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra

författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en

revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets \111St

eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning för Mad Men Media AB för räkenskapsåret 2012-10-

29--2013-12-31.

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
akticbolagslagcn.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till

dispositioner beträffande bolagets \11lSt eller förlust och om

förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört

revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om st) Tclsens förslag till

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver

min 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. Jag har aven granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har

handlat i strid med akticbolagslagcn, årsrcdovisningslagcn eller

bolagsordningen.

Jag anser att de rcvisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Björn Bengtsson
Auktoriserad revisor

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden,,:::::=-,;;?Q"":
rättvisande bild av Mad Men Media AB:s finansiella ställning per =????????
den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året

enligt årsredovisningslagcn. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Fotokopians 6verensst1mmel8e
med originalet Intyg •






