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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Wifog AB, org nr 556572-4621, avger årsredovisning
för 2015.
Allmänt om verksamheten
Wifog är en teleoperatör som ger sina abonnenter möjligheten att helt eller delvis finansiera
kostnaden för mobiltelefoni genom att konsumera reklam och handla online från butiker knutna
till Wifogs nätverk samt göra marknadsundersökningar.
Bolaget utvecklar hela tiden floran av möjligheter för användarna att tjäna poäng och även
möjligheter att använda dem. Wifog har en tjänst som efterfrågas av konsumenterna vilket ger en
bra och stabil plattform för framtida tillväxt.
Bolaget har sedan 2012 utvecklat mjukvaran till Wifogs produkt och har för närvarande tre
patentansökningar samt ett registrerat varumärke som en del av koncernens immateriella
tillgångar förutom sedvanlig know-how. I december 2013 lanserades Wifogs produkt, vilket har
varit mycket framgångsrikt. Bolaget har på kort tid redan tagit marknadsandelar från de redan mer
etablerade aktörerna på marknaden och vid slutet av 2015 hade produkten ca 37 000 aktiva
användare.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Emissionen som påbörjades under hösten 2014, inklusive den sk "crowd fundingen", slutfördes
och registrerades i februari 2015. Inklusive kvittade skulder så tillfördes 21,6 miljoner kronor till
bolagets egna kapital, vilket mestadels hade tillskjutits redan under 2014.
I början av 2015 påbörjades arbetet med en börsintroduktion på First North dels för att lättare
attrahera riskkapital, dels för att lättare hantera bolagets ca 2 900 aktieägare och dels för att öka
medvetenheten hos allmänheten om Wifog. Wifog kom överens med Forestlight Entertainment
AB (publ), ett bolag noterat på First North som är på väg att lägga ner sin verksamhet, att genom
ett omvänt förvärv överta deras plats på First North. I maj 2015 beslutade styrelsen i Forestlight
Entertainment AB (publ) göra en apportemission och att erbjuda aktieägarna i Wifog AB att
konvertera sina Wifog-aktier till aktier i Forestlight Entertainment AB (publ). Aktieägare med
drygt 95% aktierna i Wifog AB tackade ja till erbjudandet och apportemissionen genomfördes per
den 1 oktober 2015. Samtidigt bytte Forestlight Entertainments AB namn till Wifog Holding AB
och sin verksamhet till Wifogs verksamhet. Wifog AB blev i och med denna transaktion ett
dotterbolag till Wifog Holding AB.
En förutsättning för att transaktionen med Forestlight Entertainment skulle kunna genomföras
vara att Bolaget fick ett kaptitalltillskott 30 miljoner kronor. I början av 2015 inleddes därför ett
samarbete med Berenberg Bank för att attrahera en eller flera investerare som dels kunde komma
in med det kapitalet, men även med kunskap och kontakter som kan gynna Bolagets utveckling.
Samarbetet med Berenberg Bank var lyckosamt och de kunde attrahera det kapital som behövdes
och den rikade emissionen på 30 miljoner kroner registrerades i juni 2015.
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Operationella händelser
Den 1 mars 2015 släppte Wifog en ny produktrelease där ny funktionalitet har byggs in i den
tekniska plattformen, bland annat porteringsmöjlighet och en betalfunktion. Betalfunktionen ger
användarna möjlighet att köpa till data, telefoni och sms när de har förbrukat den volym som ingår
i abonnemanget. Detta ökar flexibiliteten för användaren samtidigt som det genererar intäkter till
Wifog. Funktionaliteten utvecklades ytterligar under vår och sommar med introduktionen av
möjligheten att fylla på sin mobilkapacitet genom att göra marknadsundersökningar och få
återbäring på onlineköp via Wifogs e-handelsplattform.
I oktober lanserar Wifog en ny websida och app med fokus på användarvänlighet, både vad gäller
att hantera sitt abonnemang och vad gäller att reducera sin kostnad för mobilsurf, telefoni och
sms. Samtidigt ändrar Bolaget affärsmodell och inför ett poängsystem, där
Wifog-tjänstens användare tjänar in Wifog-poäng genom att göra marknadsundersökningar,
konsumera reklam och ta del av erbjudanden från de bolag som använder Wifog-plattformen för
att marknadsföra och skapa skyltfönster för sina produkter och tjänster, och på så sätt helt eller
delvis finansiera sin mobilsurf-, telefoni- och sms-räkning.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I maj 2016 beslutar styrelsen i Wifog Holding AB att erbjuda minoritetsägarna att konvertera sina
aktier Wifog AB mot aktier i Wifog Holding AB, genom en apportemisson. Erbjudandet har
samma konverteringsnyckel som det erbjudande som Forestlight Entertainment AB lämnade
sommaren 2015. Anmälsningsperioden är den 23 maj - 3 juni 2016 och därför är
anslutningsgraden inte känd vid denna årsredovisnings publicering. För de aktieägare som inte
svarar på detta erbjudandet, kommer styrelsen Wifog Holding AB att påkalla en process för att
tvångsvis lösa ut resterande aktieägare.
Finansiering
För att täcka likviditetsbehovet fram till dess så att Wifog har positivt kassaflöde kommer Bolaget
att ta in rörelsekapital via sitt Moderbolag. Styrelsen i Wifog Holding AB har beslutat om en
riktad emission av konvertibler som beräknar inbringa 4,2 MSEK. Emissionen är fulltecknad men
beslutet kräver Årsstämmans godkännande då den delvis riktar sig till ledande befattningshavare i
Bolaget. Vidare så har Wifog Holding AB säkrat en upplåningsmöjlighet på upp till 5 MSEK,
vilken kan utnyttjas vid behov. Det är styrelsens bedömning att ovanstående kapitalbehov är
tillräckligt för att driva verksamheten i planerad omfattning.
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Flerårsjämförelse
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet

tkr
tkr
tkr
%

2015
7 885
-35 434
28 451
4,6

2014
2 631
-20 543
30 749
49,2

2013
-7 741
9 463
48,9

2012
97
89,8

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Överkursfond
Balanserade medel
Årets resultat
kronor
Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att
i ny räkning överförs
kronor

64 167 758
-23 734 516
-39 945 204
488 038

488 038
488 038

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.

2011
-11
97
89,8
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Resultaträkning
Belopp i tkr
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
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Not

3

4
5
6

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

7
8

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

9

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

7 885
7 885

2 631
3 452
15 322
21 405

-18 852
-7 206
-16 519
-42 577

-23 863
-8 886
-8 018
-194
-40 962

-34 692

-19 557

119
-861
-35 434

25
-1 010
-20 543

-35 434

-20 543

-4 511
-39 945

4 511
-16 032
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Balansräkningar
2015-12-31

2014-12-31

0

1 883
1 883

3 050
489
3 539

3 050
4 511
7 561

3 539

7 561

243
21 632
1 120
1 826
24 820

17 626
2 011
23
19 660

92

1 644

Summa omsättningstillgångar

24 912

21 305

SUMMA TILLGÅNGAR

28 451

30 749

Belopp i tkr

Not

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital
Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital
Summa tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Deposition
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

10
11
12

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
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Balansräkningar forts.
2015-12-31

2014-12-31

820
820

500
18 500
19 000

64 168
-23 735
-39 945
488

19 863
-7 703
-16 032
-3 872

1 308

15 128

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Kortfristig låneskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

3 351
5 150
10 000
3 704
4 938
27 143

5 464
2 225
1 032
6 900
15 621

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28 451

30 749

2015-12-31
50

2014-12-31
750

Övriga ställda panter och säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Belopp i tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

13

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder

15
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Moderföretagets förändringar i eget kapital
Belopp i tkr

Bundet eget kapital

Eget kapital 2013-12-31

Fritt eget kapital

Nyemission
Aktieunder
kapital registrering
155
6 125

ÖverÖvrigt fritt Summa eget
kursfond eget kapital
kapital
6 051
-7 703
4 628

Årets resultat
Nyemission
Nyemission under registering
Kostnader hänförliga till
emissioner
Eget kapital 2014-12-31

-16 032
345

-6 125
19 030

13 811

18 500

-530
19 863

Årets resultat
Nyemission
Kostnader hänförliga till
emissioner
Eget kapital 2015-12-31

8 032
19 030

-530
500

320

820

-18 500

0

-16 032

-23 735

15 128

-39 945

-39 945

51 280

33 100

-6 975

-6 975

64 168

-63 680

1 308
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisnings- och värderingsprinciper
Wifog ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Wifog AB är moderbolag till Wifog Sverige AB men ingen koncernredovisning upprättas med
hänvisning till undantaget i årsredovisningslagens 7 kapitel 2 §, d.v.s. koncernredovisning
upprättas av det överordnade moderföretaget Wifog Holding AB (556668-3933)
Utländska valutor
När valutasäkring inte tillämpas, värderas monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta till
balansdagens avistakurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens
avistakurs.
Beträffande värdering av transaktioner och balansposter när valutasäkring tillämpas, se avsnittet
om finansiella instrument, underrubriken dokumenterade säkringar av finansiella skulder i
utländsk valuta (säkringsredovisning).
Intäkter
Tredje parts intäkt
I de fall Wifogs användare genererar intäkter till bolaget genom att konsumera reklam, delta i
marknadsundersökningar, handla online från butiker knutna till Wifogs nätverk, m.m., så
redovisas intäkterna när användaren har fullföljt sina åtagande mot tredje part.
Wifog Plus - förskottsbetalning
I de fall Wifogs användare köper Wifog-poäng, som kan användas för att surfa, ringa, sms:a ,
m.m., så betraktas deras inbetalningar som förskottsbetalningar. Intäkter redovisas i den takt som
användaren konsumerar upp sina Wifog-poäng, d.v.s. intänkterna periodiseras till den period som
användaren genererar kostnader för bolaget för konsumerade Wifog-poäng.
Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden.
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 kostnad och en skuld
då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
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Ersättningar efter avslutad anställning
Wifog AB har avgiftsbestämd pensionsplan. I avgiftsbestämda pensionsplaner betalar företaget
fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att
betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolaget
resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en
anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd
accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte
ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har
en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa
uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
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 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
är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall
redovisas även skatteeffekten i eget kapital.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncernbidrag som lämnas till ett
dotterföretag redovisas dock som en ökning av andelens redovisade värde.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att
värdering sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar
och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och
derivatinstrument. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Wifog 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 bolaget 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.
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 lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.
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 Wifog AB om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i
någon av 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 Wifog 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.
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Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet:
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Resultat efter finansiella poster:
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Wifog gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara
det verkligaden
resultatet.
De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för
Stockholm
2016-05-25
väsentliga justteringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år
behandlas i huvuddrag nedan.
Uppskjuten skattefordran
I Wifog AB finns underskottsavdrag på 64,0 MSEK. Någon uppskjuten skattefordran baserat på
dessa har inte aktiverats i balansräkningen, då Bolagets verksamhet i nuläget inte genererar något
skattemässigt överskott. Wifog prövar värdet på den uppskjutna skattefordran årligen eller när det
finns indikation på att nyttjandevärdet understiger den uppskjutna skattefordrans bokförda värde.
Nyttjandevärdet baseras på styrelsens prognoser om framtiden. Väsentliga avvikelser mellan de
prognoserna och verkliga utfallen, samt förändringar i diskonteringsräntan kan resultera i
förändrad bedömning av tillgångens värde.
Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har avlämnats 2016-05-25
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Not 3 Övriga rörelseintäkter
2015

2014

2 972
1 060
366
171
3 316
7 885

2 631
2 631

Aktiverat arbete för egen räkning
Intäkt för utveckling av teknikplattform
Aktiverat arbete för egen räkning

-

3 452
3 452

Övriga rörelseintäkter
Rearesultat försäljning av immateriella
anläggningstillgångar
Kursvinst i rörelsen
Summa

-

15 322
0
15 322

2015
-165
-84
-249

2014
-60
-54
-114

2015
2
9
11

2014
2
7
9

Nettoomsättning
Reklamintäkter
Kontant köp av Wifog-poäng
Marknadsundersökningar
Återbäring på online-köp
Vidarefakturering av kostnader
Summa nettoomsättning

Not 4 Ersättning till revisorerna
PwC
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Totalt
Not 5 Personal, mm
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt

Löner, ersättningar m.m
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått till följande belopp:
2015
2014
Styrelsen och VD
-4 605
-541
Övriga anställda
-5 409
-3 520
-10 014
-4 062
Sociala kostnader enl. lag och avtal
-3 376
-1 241
Pensionskostnader
-1 455
Totala löner, ersättningar och sociala kostnader
-14 846
-5 302
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Not 6 Avskrivning och nedskrivning
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgår i moderföretaget till - tkr (194 tkr).
Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor
Summa

2015
119
0
119

2014
25
25

2015
-861
-861

2014
-1 012
2
-1 010

2015
-4 511
-4 511

2014
4 511
4 511

-35 434

-20 543

7 796

4 519

1 670
-22
0
-4 511
-9 444
-4 511

-9

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader
Kursdifferenser på skulder
Summa
Not 9 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Kapitalanskaffningskostnader redovisade direkt i
eget kapital
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkt
Upplösning av uppskjuten skattefordran
Ej aktiverad uppskjuten skattefordran
Redovisad skattekostnad

4 511
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Not 10 Aktier i dotterbolag
2015-12-31
3 050
3 050

2014-12-31
50
3 000
3 050

3 050

3 050

Org nr
556975-7973

Säte
Stockholm

Röstandel

Antal aktier/
andelar

Bokfört
värde 2015

Bokfört
värde 2014

100%

500 st

3 050

3 050

3 050

3 050

Ingående anskaffningsvärden
Förvärv
Aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde
Namn
Wifog Sverige AB
Kapitalandel

Namn

Wifog Sverige AB

100%

Summa
Not 11 Deposition
Ingående anskaffningsvärde
Deposition för lokalhyra
Utgående redovisat värde

2015-12-31
489
489

2014-12-31

2015-12-31
4 511
-4 511
-

2014-12-31

-

-

Not 12 Uppskjutna skattefordringar
Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande fordringar
Upplösning av fordringar
Utgående redovisat värde

-

4 511
4 511

Not 13 Eget kapital
Aktiekapitalet består av 512 500 000 aktier (312 500 000 aktier).
Not 14 Uppskjutna skatter
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive
skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster samt
underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar:
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De uppskjutna skattefordringarna avser i sin helhet outnyttjade underskottsavdrag i Sverige.
I Wifog AB underskottsavdrag på 63 959 tkr (21 034 tkr), varav 0 tkr (20 504 tkr) har beaktats vid
beräkning av den uppskjutna skattefordran.
Not 15 Ställda säkerheter
För egna skulder
Avseende Skuld till kreditinstitut:
Spärrade medel
Avseende borgensåtagande:
Deposition
Summa

2015-12-31

2014-12-31

50

50

50

700
750

Stockholm den 2016-05-25

__________________
Peter Håkansson
VD och Styrelseledamot

__________________
Henrik Ringmar
Styrelseledamot

__________________
Fredric Forsman
Ordförande
Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har avlämnats 2016-05-25

___________________
Victor Lindhall
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Wifog AB, org.nr 556572-4621
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Wifog AB för år
2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen 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.

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 vinst
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Wifog AB för år 2015.

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
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

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.

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis 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 riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande
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 revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Wifog ABs finansiella ställning per den 31
december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 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 även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Anmärkning
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag anmärka på att
bolaget vid flertalet tillfällen inte betalat skatter och avgifter i rätt
tid. Försummelserna har inte orsakat bolaget någon väsentlig
skada utöver dröjsmålsräntor.
Solna den 25 maj 2016

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Victor Lindhall
Auktoriserad revisor

