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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Wifog AB, org nr 556572-4621, avger årsredovisning
för 2016.
Allmänt om verksamheten
Wifog driver en aktivitets- och lojalitetsplattform som ger sina användare möjligheten att helt eller
delvis finansiera kostnaden för mobiltelefoni och andra hushållsnära tjänster genom att få
återbäring på köp online, göra marknadsundersökningar konsumera reklam, m.m.. Wifog driver
även en oberoende mobiloperatör (en s.k. MVNO), där Bolaget köper nätkapacitet från en
nätoperatör.
I Sverige kan kunder idag använda tjänsten genom Wifogs egen app för mobil eller desk-top.
Under 2017 är strategin att lägga större vikt på att öka intäkterna genom att låta andra dra nytta av
den teknolgi som aktivitets- och lojalitetsplattformen bygger på, oftast andra befintliga
varumärken med etablerade samarbetspartners inom olika industrier inom och utanför de svenska
gränserna. Det kan vara licensaffärer av hela plattformen eller vissa moduler, rev-share
samarbeten eller white-label samarbeten.
Wifog-tjänsten lanserades i december 2013. Tjänsten drivs och ägs av Wifog AB som
registrerades på Bolagsverket i juli 1999. Bolaget ägs till 99,3% av Wifog Holding AB (publ),
som är noterat på Nasdaq First North sedan hösten 2015. Wifog AB har även ett helägt
dotterbolag, Wifog Sverige AB.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under våren tecknas ett samarbetsavtal med Tele2 Sverige för att erbjuda Comviqs och Tele2s
kunder att betala hela eller delar av sina mobilkostnader genom Wifogs aktivitets- och
lojalitetsmodell. Samarbetet med Tele2 lanseras i mitten av september, vilket gör det möjligt för
Comviqs kunder att betala hela eller delar av sina mobilkostnader genom Wifogs bonustjänst.
Samarbetsavtal tecknas med Aon Sweden för att ta fram optimala försäkringslösningar och ett
förstärkt kunderbjudande för Wifogs och Aons universum.
Bolaget inför under våren ett incitamentsprogram för Wifogs nyckelpersoner. Moderbolaget,
Wifog Holding AB (publ) emitterar 500 000 teckningsoptioner. Optionerna överlåts till ett
marknadsmässigt pris. Varje option ger rätt till rätt att från och med den 1 april 2017 till och med
den 30 juni 2017, teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 18,00 kronor per aktie.

Wifog AB
556572-4621

3 (16)

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I januari gör Wifog en principöverenskommelse med en organisation i USA som representerar 15
miljoner medlemmar. Överenskommelsen går ut på att Wifog skall lansera en skräddarsydd
version av Bolagets transaktionsplattform för att framförallt driva och underlätta den stora
medlems-basens e-handel i syfte att skapa ett stort flöde av digitala donationer till de
välgörenhetsprojekt som organisationen förestår.
Under 2017 har Wifog tydliggjort sin strategi vad gäller B2B-segmentet, dvs att låta andra dra
nytta av den teknolgi som aktivitets- och lojalitetsplattformen bygger på. Det kan vara
licensaffärer av hela plattformen eller vissa moduler, rev-share samarbeten eller white-label
samarbeten. Bolaget skall ha en mer strukturerad approach baserad på modulär och paketerad
försäljning av Wifogs produkter till många aktörer på många marknader och inom många
industrier. Tidigare låg fokus på endast på mobiloperatörer och hela plattformen.
Vidare så relanseras nu Wifog Mobile som ”Sveriges bästa operatör för alla med små behov”, där
Bolaget kommer att ta fram helt unika paket för att möta behovet från detta segment av
mobilkunder.
Finansiering
För att täcka likviditetsbehovet fram till dess så att Wifog AB har positivt kassaflöde kommer
Bolaget att ta in rörelsekapital via sitt Moderbolag. Wifog Holding AB (publ) har under våren
2016 säkerställt finansiering på 10 MSEK, genom dels aktieägarlån på 6 MSEK med en löptid på
två år och dels med ett marknadskompletterande lån på 4 MSEK från Almi Företagspartner med
en löptid på 5 år. Vad gäller Moderbolagets konvertibla lån på 22,0 MSEK i nominellt belopp som
löper till 30 juni 2017, så har det säkerställts att ca 90% av det kommer att konverteras till aktier.
Vidare föreslår styrelsen till årsstämman i Wifog Holding AB (publ) en riktad emission för att
lösa koncernens pensionsskuld på 3,0 MSEK, som delvis ligger i Wifog AB. Det är säkerställt att
2,2 MSEK av skulden kommer att lösas genom denna emission. De beskrivna
finasieringsåtgärderna ovan sker i Wifog ABs Moderbolag, men de påverkar även Wifog ABs
förmåga till fortsatt drift. Det är styrelsens bedömning att ovanstående åtgärder är tillräckliga för
att säkra Bolagets likviditets- och kapitalbehov för att driva verksamheten i planerad omfattning.
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Flerårsjämförelse
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet

tkr
tkr
tkr
%

2016
9 502
-17 179
29 775
0,1

2015
4 569
-35 434
28 451
4,6

2014
2 631
-20 543
30 749
49,2

2013
-7 741
9 463
48,9

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
-46 979 720
-17 178 842
9 196

9 196
9 196

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

2012
97
89,8
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2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

9 502
2 911
12 413

4 569
3 316
7 885

-9 052
-8 231
-10 647
-27 931

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

Rörelseresultat

-15 518

-34 692

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-850
0
-811
-17 179

119
-861
-35 434

-17 179

-35 434

0
-17 179

-4 511
-39 945

Belopp i tkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

Not
3
3

4
5

7
8

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

9
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Balansräkningar
Not

2016-12-31

2015-12-31

10
11

3 050
489
3 539

3 050
489
3 539

3 539

3 539

26
2 086
21 731
121
1 798
25 762

243
21 632
1 120
1 826
24 820

474

92

Summa omsättningstillgångar

26 236

24 912

SUMMA TILLGÅNGAR

29 775

28 451

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Deposition

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

Kassa och bank
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Balansräkningar forts.
2016-12-31

2015-12-31

820
820

820
820

64 168
-46 980
-17 179
9

64 168
-23 735
-39 945
488

829

1 308

10 000
10 000

-

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

1 567
8 863
511
8 005
18 946

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

29 775

28 451

Belopp i tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Långfristig låneskuld

13
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Moderföretagets förändringar i eget kapital
Belopp i tkr

Eget kapital 2014-12-31

Bundet eget kapital
Nyemission
Aktieunder
kapital registrering
500
18 500

Fritt eget kapital
ÖverÖvrigt fritt Summa eget
kursfond eget kapital
kapital
19 863
-23 735
15 128

Årets resultat
Nyemission
Kostnader hänförliga till
emissioner
Eget kapital 2015-12-31
Årets resultat
Ovillkorade aktieägartillskott
Eget kapital 2016-12-31

-39 945
320

820

820

-18 500

0

0

-39 945

51 280

33 100

-6 975

-6 975

64 168

-63 680

1 308

64 168

-17 179
16 700
-64 159

-17 179
16 700
829
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisnings- och värderingsprinciper
Wifog ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
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.
Utveckling av teknisk plattform
Wifog AB utvecklar Wifog Sverige ABs tekniska plattform, dels genom Bolaget egen personal
och dels med hjälp av inhyrda konsulter. Kostnaden för utvecklingen vidarefaktureras till Wifog
Sverige AB. Intäkten redovisas som en övrig rörelseintäkt, i samma period som kostnaden
uppstår.
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
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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.
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, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balans-
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räkningen när Wifog 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 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
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diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används
den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
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 verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för
väsentliga justteringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år
behandlas i huvuddrag nedan.
Uppskjuten skattefordran
I Wifog AB finns underskottsavdrag på 80,2 MSEK (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.
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Not 3 Intäkter
2016

2015

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

5 518
2 586
984
415
9 502

2 972
1 060
366
171
4 569

Övriga rörelseintäkter
Vidarefakturering av kostnader
Marknadsföringsbidrag
Hyresintäkter
Kursvinst i rörelsen
Summa

2 749
130
30
2
2 911

3 316
3 316

2016
-120
-120

2015
-165
-84
-249

2016
2
11
13

2015
2
9
11

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:
2016
2015
Styrelsen och VD
-450
-4 605
Övriga anställda
-5 909
-5 409
-6 359
-10 014
Sociala kostnader enl. lag och avtal
-2 162
-3 376
Pensionskostnader
-746
-1 455
Totala löner, ersättningar och sociala kostnader
-9 268
-14 846
Ersättning till Styrelsen och VD ovan avser som helhet Peter Håkansson i egenskap av VD, innan
hans anställninng övergick till Wifog Holding AB (publ). Övriga i styrelsen har inte erhållit någon
ersättning.
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Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor
Valutakursvinster
Summa

2016
0
0

2015
119
0
119

2016
-811
-811

2015
-861
-861

2016
-

2015
-4 511
-4 511

-17 179

-35 434

3 779

7 796

-15
0
-187
-3 578
0

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

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
Nedskrivning andelar i dotterbolag
Upplösning av uppskjuten skattefordran
Ej aktiverad uppskjuten skattefordran
Redovisad skattekostnad

-
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Not 10 Aktier i dotterbolag
2016-12-31
3 050
850
-850
3 050

2015-12-31
3 050
3 050

3 050

3 050

Org nr
556975-7973

Säte
Stockholm

Röstandel

Antal aktier/
andelar

Bokfört
värde 2016

Bokfört
värde 2015

100%

500 st

3 050

3 050

3 050

3 050

Ingående anskaffningsvärden
Förvärv
Aktieägartillskott
Nedskrivning andelar i dotterbolag
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
Not 12 Uppskjutna skattefordringar
Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande fordringar
Upplösning av fordringar
Utgående redovisat värde

2016-12-31
489
489

2015-12-31

2016-12-31
-

2015-12-31

-

489
489

4 511

-4 511
-

Not 13 Eget kapital
Aktiekapitalet består av 512 500 000 aktier (512 500 000 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:

Wifog AB
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De uppskjutna skattefordringarna avser i sin helhet outnyttjade underskottsavdrag i Sverige.
I Wifog AB underskottsavdrag på 80 222 tkr (63 959 tkr), varav 0 tkr (0 tkr) har beaktats vid
beräkning av den uppskjutna skattefordran.
Not 15 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
För egna skulder
Avseende Skuld till kreditinstitut:
Spärrade medel
Summa

2016-12-31

2015-12-31

50
50

50
50

Stockholm den 2017-05-10

__________________
Peter Håkansson
VD och Styrelseledamot

__________________
Henrik Ringmar
Ordförande

__________________
Jesper Henrysson
Styrelseledamot
Min revisionsberättelse har avlämnats 2017-05-10

___________________
Victor Lindhall
Auktoriserad revisor

