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Styrelsen och verkställande direktören för WeDontHaveTime AB (publ) avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2017–09–21 – 2018–12–31, vilket är företagets första verksamhetsår.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolaget har som verksamhetsföremål att tillhandahålla en plattform för kunskapsspridning, diskussion,
rating och certifiering av företag och offentliga personer ur klimatsynpunkt. Bolaget ska lansera projekt i
syfte att öka kunskapen om klimatförändringar och dess konsekvenser samt bedriva därmed förenlig
verksamhet.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I januari slutfördes bolagets nyemission i vilken över 400 investerare sköt till 9,5 miljoner kronor i
riskkapital.
Bolaget genomförde nyckelrekryteringar inom marknadsföring, administration och teknikutveckling
samt intensifierade utvecklingen av det sociala nätverket We Don't Have Time.
Varumärket och lanseringen av det sociala nätverket marknadsfördes intensivt genom sociala medier,
deltagande i evenemang samt den digitala, flygfria klimatkonferensen The 2018 We Don't Have Time
Climate Conference som bolaget organiserade i april och som blev en stor framgång med över 600 000
visningar i sociala medier.
I slutet av året genomfördes bolagets andra nyemission genom vilken bolaget erhöll 9,9 miljoner kronor
från 163 investerare. I samband med denna nyemission löstes också teckningsoptioner från den förra
emissionen in för totalt 3,2 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I april lanserades bolagets egenutvecklade sociala nätverk. Lanseringen skedde i samband med bolagets
största publika satsning någonsin, den flygfria #WeDontHaveTime Climate Conference 2019, som hölls
på Norrsken House den 22 april. På konferensen, som genomfördes i samarbete med 18 internationella
partners, talade världskända klimatforskare och opinionsbildare.

Bolaget har fått stor global spridning med över 700 000 följare och medlemmar vid ingången av juni
2019.
Ägarförhållanden
Stiftelsen WeDontHaveTime Foundation äger samtliga av bolagets A-aktier, och 165 238 stycken
B-aktier, vilket ger en ägarandel om 79 % och ett röstvärde om 97 %. Totalt har bolaget gett ut
3 207 307 B-aktier fördelat på 551 aktieägare.
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Flerårsöversikt (Tkr)

2017/18
(16 mån)
546
-9 781
3 939
6,7

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

Rapport Förändring Eget kapital (Tkr)
Aktiekapit
al

Belopp vid årets ingång
Pågående nyemission
Aktivering upparbetade
immateriella tillgångar
Periodens resultat
Belopp vid årets utgång

Fond för
utvecklingsutgift
er

Överkursf
ond

505
368

0
0

0
873

Balanserat

Årets

resultat

resultat

0
9 172

0
0

0
0

505
9 539

1 763

0

-1 763

1 763

9 172

-1 763

0
-9 781
-9 781

0
-9 781
264

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
ansamlad förlust
överkursfond
årets förlust

behandlas så att
i ny räkning överföres

-1 763 190
9 171 652
-9 781 019
-2 372 557

-2 372 557

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.

Totalt
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

2

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

3

2017-09-21
-2018-12-31
(16 mån)

545 554
1 763 190
2 308 744

-10 685 467
-1 396 782
-6 384
-12 088 633
-9 779 889

Resultat efter finansiella poster

-1 130
-1 130
-9 781 019

Resultat före skatt

-9 781 019

Årets resultat

-9 781 019
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Not

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

4

1 763 190
1 763 190

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5

25 536
25 536

Summa anläggningstillgångar

1 788 726

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22 208
693 540
694 857
1 410 605

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

740 132
2 150 737

SUMMA TILLGÅNGAR

3 939 463
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Not

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

6
505 348
367 688
1 763 190
2 636 226

9 171 652
-1 763 190
-9 781 019
-2 372 557
263 669

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 201 531
84 359
1 389 904
3 675 794

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 939 463
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Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
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Not

2017-09-21
-2018-12-31
(16 mån)

-9 781 019
6 384
-9 774 635

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-22 208
-1 388 397
2 201 531
1 474 263
-7 509 446

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 763 190
-31 920
-1 795 110

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

10 044 688
10 044 688

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets slut

740 132
740 132
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen.
Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
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Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
2017-09-21
-2018-12-31
Nettoomsättningen per rörelsegren
Försäljning av tjänster

545 554
545 554
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Not 3 Anställda och personalkostnader
2017-09-21
-2018-12-31
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

0
2
2

552 000
449 067
1 001 067

0
0
326 358
326 358

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

1 327 425

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

0,33 %
0,67 %

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiveringar av egen upparbetat arbete
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
1 763 190
1 763 190

Utgående redovisat värde

1 763 190
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
31 920
31 920

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
-6 384
-6 384

Utgående redovisat värde

25 536

Not 6 Antal aktier och kvotvärde
Namn
Antal A-Aktier
Antal B-Aktier

Antal
aktier
11 550 000
1 809 780
13 359 780

Kvotvärde
0,04
0,04
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Stockholm den 20 juni 2019

Anette Nordvall
Ordförande

Christian Emmertz

David Olsson

Stella Diesen

Gustav Stenbeck

Ingmar Rentzhog
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 juni 2019

Ernst & Young AB

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor
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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i WeDontHaveTime AB (publ) intygar att resultaträkningen och
balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 28 juni 2019. Årsstämman
beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med
originalen.

Stockholm den 28 juni 2019

Ingmar Rentzhog

