WIFOG HOLDING AB (publ)
ÅRSREDOVISNING 2017

VD HAR ORDET
Full fart framåt - nya lanseringar, fler användare och sista stegen mot finansiell stabilitet
Under 2017 och in på 2018 har arbetet med besparingsprogram med bland annat en omfattande
omorganisation genomförts. Under senare delen av 2017 och under 2018 kan vi se efterstravad
resultatpåverkan och har sedan dess en väldigt tillfredställande kostnadsbas.
Under 2018 är operativt och strategiskt fokus istället på att kraftfullt öka intäkter genom en större
användarbas och fler intäktsströmmar.
Viktiga led i denna strävan är ett nytt operatörsavtal med Tre vilket ledde till lanseringen av Wifog Zero som är
Sveriges enda helt annonsfinansierade mobiltjänst. Vidare har vi ingått ett samarbets- och media for
equityavtal med Metro Media House som kommer att säkerställa kraftfull marknadsföring av Zero och andra
tjänster. Wifog Mobile kommer med detta att satsa på att bli en riktigt stor aktör i det kundsegment som
spänner mellan 0,1 och 3 GB förbrukning per månad och motsvarar ca 2,5 miljoner privatabonnemang i
Sverige.
Med detta gjort kommer satsningen på att sprida den tekniska plattformen utanför Sveriges gränser genom
operatörsavtal, licensiering och white-labeling.
Under 2017 påbörjades lanseringen av insamlingstjänsten Savey och mjuk-lanseringar av Barncancerfondens
tjänst Givehope.se och Actionaids Actionknappen.se gjordes under slutet av 2017 och arbetet med att få fart
på tjänsterna och att lägga till ytterligare organsiationer fortgår.
Under 2017 har vi sett en vikande användartrend som tillsammans med en lite svagare annonsförsäljning
slagit mot intäkterna när vi istället fokuserat på omorganisation, besparingar och en resultatförbättring.
Hittills under 2018 kan vi glädjas åt att ARPU (genomsnittlig intjäning per användare) stiger och att
användarbasen samtidigt ökar. Annonsmarknaden och attraktionskraften i Wifog Mobiles användarbas gynnar
mobiloperationen och med lanseringen av Wifog Zero och med samarbetet med Metro har vi riktigt goda
förutsättningar att vända till ett positivt scenario.
Efter ett minst sagt utmanande 2017 så ser 2018 riktigt lovande ut.
Bästa hälsningar,
Peter Håkansson, VD Wifog

Årsredovisning
för

Wifog Holding AB (publ)
Org. nr. 556668-3933
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Wifog Holding AB, (publ) org nr 556668-3933, avger årsredovisning
och koncernredovisning för 2017.
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.. I Sverige kan kunder idag använda tjänsten genom
Wifogs egen mobilapp eller online.
Wifog säljer även kommunikationstjänster och är en virtuell oberoende mobiloperatör , där Bolaget köper
nätkapacitet från operatören Tre. Under 2018 är strategin att växa den svenska användarbasen i segmentet
som har ett behov av 0,1-3GB datasurf per månad och enligt Post- och Telestyrelsens statistik utgör ca 2,5
miljoner abonnemang. För att öka attraktionskraften så lanserades under våren 2018 tjänsten Wifog Zero
som är en helt annonsfinansierad mobiltjänst - den enda i Sverige.
Vidare kvarstår ambitionerna att outsourca den egenutvecklade teknologi som Wifog Mobiles aktivitets- och
lojalitetsplattformen bygger på, företrädesvis till 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. Ett steg i den
riktningen utgörs av verksamheten som bedrivs i dotterbolaget SaveyInt AB där affärsidén är att som teknikoch innehållsleverantör för välgörenhetsorganisationer bistå och effektivisera digital insamling för deras
räkning och under deras varumärken. Under året har småskaliga testlanseringar av Barncancerfonden
(”Givehope.se”) och ActionAid (”Actionknappen”) gjorts. Till dess SaveyInts verksamhet når en storlek som
medger en helt egen organisation så bedrivs dotterbolagets verksamhet som ett utvecklingsprojekt inom
ramarna för Wifog ABs verskamhet.
Under 2017 och början av 2018 har bolaget genomfört ett kraftfullt besparingsprogram som lett till önskade
kostnadsförbättringar och effektivitetsvinster. Under andra delen av 2018 är det istället fokus på ökade
intäkter och kassaflödespositivitet.
Wifog-tjänsten lanserades i december 2013. Tjänsten drivs och ägs av Wifog AB som registrerades på
Bolagsverket i juli 1999. Under hösten 2015 noterades Bolaget på Nasdaq First North genom ett omvänt
förvärv, varvid namnet ändrades till Wifog Holding AB (publ).
Koncernstruktur
Wifog Holding AB (publ) hette till den 1 oktober 2015 Forestlight Entertainment AB (publ) (”Forestlight”) och
bedrev en annan verksamhet än den befintliga. Wifog Holding AB (publ) bytte verksamhetsinriktning, namn,
styrelse och ledning i samband med att Bolaget per den 1 oktober 2015 förvärvade ca 96% av Wifog AB
(”Wifog”) genom en apportemission.
Koncernen består förutom av Wifog Holding AB (publ), av Wifog AB, org nr 556572-4621, som ägs till 99,3 %
samt dess helägda dotterbolag Wifog Sverige AB, org nr 556975-7973 och SaveyInt AB, org nr 559107-2847
som är helägt dotterbolag till Wifog Holding AB. Alla bolagen har sitt säte i Stockholm.

Wifog Holding AB (publ)

3 (37)

556668-3933

Forskning och utveckling
Företagets erbjudande baseras på egenutvecklade tekniska plattformar som är globalt skalbara och kan
appliceras på mobilverksamheter och andra industrier för att skapa kundlojalitet, engagemang och nya
intäktsströmmar.
Styrelsen gör bedömningen att bolagets teknologi ligger väl till i utveckling vilket bland annat kunde
bekräftas av att Indonesiens största operatör Telkomsel efter en noggrann översyn av teknik, funktion och
innovation bad Wifog offerera på en helhetslösning för deras användarbas. Wifog vidareutvecklar och
underhåller de tekniska plattformarna kontinuerligt.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2017 har bolagets styrelse och ledning arbetat med att hitta lösningar för att kunna slutföra
emissioner samt avvärja likviditetskriser och därmed säkra bolagets fortsatta drift och utveckling.
Med anledning därav har bolagets styrelse under 2017 genomfört följande:
1) De 5 066 573 nyemitterade aktier i emissionen från den 3 juli 2017 som inte har betalats, trots påminnelser
och underrättelser till tecknarna, har styrelsen med stöd av 13 kap 26 § aktiebolagslagen betraktat som
förverkade. Styrelsen har vidare beslutat erbjuda samtliga förverkade aktier till andra utvalda investerare,
vilka även övertagit aktierna samt tecknat desamma. Genom förverkande, nyteckning och tidigare teckning
tecknades totalt 12 000 000 aktier i emissionen från den 3 juli 2017, vilket innebar att bolaget tillfördes en
total teckningslikvid om 30 000 000 kronor. Genom emissionen ökades bolagets aktiekapital med totalt 22
870 584 kronor. Av den totala emissionslikviden betalades 483 080 aktier kontant och 11 516 920 aktier
betalades genom kvittning.
2) Den 5 november 2017 beslutade styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 23 maj
2017, att emittera högst 8 000 000 nya aktier till en teckningskurs om 2,5 kronor per aktie. Emissionen
riktade sig till utvalda investerare. Teckningskursen, som motsvarade teckningskursen i emissionen från den
3 juli 2017 och översteg den aktuella noterade kursen på̊ bolagets aktier, baserades på en
marknadsvärdering. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt skedde för att lösa bolagets akuta
likviditetsproblem. Den tidigare aviserade riktade emission till kursen 2,50 kronor per aktie i Wifog Holding AB
(publ) med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2017, stängdes och teckning genom kvittning
av en långsiktig skuld erhölls på totalt 923 800 aktier vilket motsvarar 2 309 500 kronor som ökade Bolagets
aktiekapital med 1 211 774,75 kronor.
3) Styrelsen genomförde en extra bolagsstämma den 12 december 2017 för att bland annat besluta om
ytterligare en nyemission om högst 3 000 000 aktier till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie.
Emissionen riktades till vissa närstående personer enligt 16 kap. aktiebolagslagen vilka hade förbundit sig att
teckna aktierna. Teckningskursen, som motsvarade teckningskursen i emissionen från den 3 juli 2017 samt
den 2 november 2017 och översteg den aktuella noterade kursen på bolagets aktier. Avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt skedde för att lösa bolagets akuta likviditetsproblem. Genom emissionen
ökades bolagets aktiekapital med högst totalt cirka 5 717 646 kronor. Styrelse och management har löpande
lånat in pengar räntefritt för att klara driften under bolagets period av akuta likviditetskris, vilka med extra
stämmans godkännande kom att tillföras bolaget genom denna emission. Dessutom togs det upp kortfristiga
externa lån uppgående till 6 miljoner kr under fjärde kvartalet.
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4) Den 30 juni 2017 förföll det konvertibellån till ett nominellt belopp om 21 973 110 kr jämte ränta som
beslutades på en extra bolagsstämma den 14 december 2015. Bolaget hade inte likviditet att betala
konvertibelskulden och beslutade därför den 3 juli 2017 om en emission av 12 000 000 aktier som beskrivits
ovan. I denna emission kvittades ett nominellt belopp om 12 329 180 kr av det totala konvertibellånet om 21
973 110 kr. Vidare kom Bolaget överens med tre stora konvertibelinnehavare med ett sammanlagt nominellt
belopp om 8 864 924 kr jämte ränta om att senarelägga förfallodagen till den 15 februari 2018 för att
förbättra bolagets likviditetssituation. Nyssnämnda konvertibelinnehavare har sedermera fått betalt under
första kvartalet 2018.
5) Ett teckningsoptionsprogram riktat till Bolagets VD beslutades på en extra bolagstämma den 12 december
2017. Genom beslutet emitterades 1 000 000 teckningsoptioner med lösenkurs 3,50 kronor och med
teckningsperiod fram till den 31 december 2018.
6) Under räkenskapsåret 2017 har styrelsen beslutat att löpande skriva ner värdet av aktier i dotterbolaget
Wifog AB med sammanlagt 125 miljoner kronor från 154,8 miljoner kronor till 29,8 miljoner kronor. Bakgrunden
är att det bokförda värdet på aktierna inte stod i proportion till marknadens värdering samt att den
förväntande försäljningsökningen uteblivit under året. Vidare har styrelsen i samband med färdigställandet
av årsredovisningen beslutat att de nedskrivningar på aktierna i Wifog AB med ytterligare 12,9 miljoner
kronor samt koncernmässiga fordringar om 17,5 miljoner kronor som gjordes i samband med minskningen av
aktiekapitalet på en extrastämma den 22 mars 2018 ska gälla per den 31 december 2017. Dessa
nedskrivningar var inte beaktade i den tidigare offentliggjorda bokslutskommunikén vilken avviker i dessa
delar från denna årsredovisning. Dessa justeringar har inte påverkat koncernredovisningen.
Avvikelse mellan bokslutskommuniké och årsredovisning
I årsredovisningen har moderbolaget gjort nedskrivningar på aktierna i Wifog AB med ytterligare 12,9 miljoner
kronor samt koncernmässiga fordringar om 17,5 miljoner kronor, vilket avviker från bokslutskommunikén.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Vid en extrastämma den 22 mars 2018 beslutades om en minskning av aktiekapitalet med 44 626 101 kronor
genom förlusttäckning samt en företrädesemission av högst 240 457 630 aktier till kursen 10 öre.
Förlusttäckningen gjordes genom uppackumulerade förluster i Bolaget om 14,3 miljoner kr samt ytterligare
nedskrivning av aktier i dotterbolag med 12,9 miljoner och nedskrivning av koncernintern fordran om 17,5
miljoner kr. Som ovan beskrivits under ”Väsentliga händelser under räkenskapsåret” så beslutades det i
samband med färdigställandet av denna årsredovisning att dessa nedskrivningar ska gälla per den 31
december 2017. Genom beslutet av denna nedskrivning så kom bolagets bokförda egna kapital att understiga
mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Den uppkomna kapitalbristsituationen åtgärdades direkt
genom de av styrelsen direkt efterföljande besluten att kalla till extra stämma för beslut om att minska
aktiekapitalet för förlusttäckning samt att föreslå en nyemission. Utfallet av emissionen blev att 160 000
000 aktier tecknades, vilket tillförde Bolaget 16 miljoner kronor före emissionskostnader. Registrering hos
Bolagsverket beräknas ske under juni månad.
Vad gäller affärsmässiga händelser efter räkenskapsårets utgång så nylanserades Wifog Zero, vilket är
Sveriges enda gratisabonnemang för mobila tjänster. Dessutom ingicks ett partneravtal med Bonusway och
ett med Metro Media House.
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Aktien
Antalet aktier uppgår vid rapportdatumet totalt till till 20 121 963. Aktierna handlas under kortnamnet WIFOG
med ISIN-kod SE0007614722.
Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503
015 50, är bolagets Certified Adviser.
Övrig information
Affärsmässiga risker
Samarbets- och leverantörsrelationer
Wifog har avtal med flera partners och underleverantörer som Wifog är beroende av för att kunna bedriva
sin verksamhet. Framför allt är avtalet med Hi3G Access AB viktigt eftersom det möjliggör leveransen av
data-, röst- och sms-tjänster till Wifogs slutanvändare. Uppsägning eller ändring av avtalet med Hi3G
Access AB eller andra viktiga samarbetspartners kan leda till ingående av avtal med annan teknisk
levarantör, vilket dels kan innehålla sämre villkor och därmed riskeras medföra negativa ekonomiska
konsekvenser för Bolaget, dels medföra sämre tekniska kapacitet vilket påverkar kundernas nyttjande av
tjänsterna i en negativ riktning. I det fall överkapacitetet i Hi3G:s mobilnät bortfaller finns risk att Hi3G höjer
priset eller på annat sätt försvårar ett framtida samarbete.
Användar–
Användar – och intäktpartnerrelationer
Wifog Holding är till stor del beroende av både aktiva användare och intäktspartners, varför ett stort
kundavhopp eller minskat utbud av annonser, marknadsundersökning, onlineerbjudanden, kommer medföra
en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Nyckelpersoner
Koncernen består av en liten organisation och får därför anses vara starkt beroende av ett fåtal
nyckelpersoner.
Finansiella risker
Wifog Holding (tidigare Forestlight Entertainment) har historiskt sett drivits med betydande förluster, och
det är inte säkert att den nya koncernen kommer att uppnå positivt resultat i framtiden. En investering i
Wifog Holding är därför förenad med hög risk och bör utvärderas noggrant. Wifog Holdings möjlighet att
tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av framtida försäljning i den nya verksamheten.
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat för Wifog Holding att nå ett positivt kassaflöde. Det
finns inte någon garanti för att framtida kapitalbehov inte kan komma att uppstå. Det kan inte heller
garanteras att Wifog Holding kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital om behov skulle uppstå.
Fortsatt finansiering
Kortfristiga lån har erhållits från ägarkollektiv och närstående motsvarande 3 miljoner kronor under
inledningen av 2018. Därtill finns uttalade avsiktsförklaringar från samma kollektiv att vidare säkerställa
finansiering fram till årsskiftet om behov skulle uppstå.
För att säkerställa återbetalningen av kortfristiga lån och för att ge övriga aktieägare möjligheten att
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försvara sina ägarandelar beslutades vid en extra bolagsstämma den 22 mars 2018 om en
företrädesemission med 160 000 000 aktier till kursen 10 öre per styck, som tillförde Bolaget 16 miljoner kr
före emissionskostnader.
Med denna emission genomförd och med övriga åtgärder vidtagna enligt ovan och mot bakgrund av bolagets
besparingsprogram och prognostiserade tillväxt, så är det styrelsens förhoppning att koncernen har
tillräckligt med rörelsekapital fram till att positivt kassaflöde från den löpande verksamheten kan genereras.
Det kan dock inte uteslutas att koncernen för att kunna fortsätta verksamheten kommer att behöva ta in
ytterligare extern finansiering baserat på flertalet osäkerhetsfaktorer. En sådan finansiering är vid
avlämnandet av årsredovisningen inte säkerställd. För även om det lämnats avsiktsförklaringar från ovan
nämnda ägarkollektiv och styrelsen inte har anledning att ifrågasätta ett eventuellt fullgörande av dessa så
har inte några formella avtal om finansiering lämnats. Vidare även om det är styrelsens och verkställande
direktörens förhoppning att bolagets prognoser kommer uppnås så är det inte säkert att dessa kommer att
nås eller att dessa inte skjuts fram i tiden. Det kan också krävas för att kunna accelerera tillväxttakten att
ytterligare investeringar kommer behöva göras vilket kan komma att kräva tillkommande finansiering.

Flerårsjämförelse

Koncernen
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet

2017

2016

2015

tkr
tkr
tkr
tkr
%

7 942
3 496
-20 606
17 196
neg

9 502
2 749
-23 570
17 333
neg

4 569
3 316
-35 630
23 114
neg

2017

2016

2015

2014

tkr
tkr
tkr
tkr
%

2 341
-177 847
18 986
-33,1

1 937
-23 846
165 512
84,1

74
-1 817
169 432
88,0

1 047
-128
1 549
neg

Moderföretaget
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
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Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
297 231 510
-165 772 376
-177 846 657

Överkursfond
Balanserade medel
Årets resultat
kronor
Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att
i ny räkning överförs
kronor

-46 387 522

-46 387 522
-46 387 522

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
I TSEK
2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

7 942
3 496
-1431
11 437

9 502
2 749
165
12 415

-5 122
-6 319
-12 702
-1 419

-8 106
-8 395
-13 245
-1 044

Summa rörelsens kostnader

-25 561

-30 790

Rörelseresultat

-14 124

-18 375

0
-6 482
-20 606

-17
-5 177
-23 570

-20 606

-23 570

-20 606

-23 570

Not
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

3
3
3

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

4
5
6

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

7
9

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

9
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
I TSEK
Not

2017-12-31

2016-12-31

11
11

11 613
773

9 411
897

12 386

10 308

0
0
12 386

489
489
10 797

Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

0
944
1 615
1 297
3 856

26
2 086
282
1 978
4 372

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

954
4 810

2 164
6 536

SUMMA TILLGÅNGAR

17 196

17 333

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror
Patent
Summa immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
I TSEK
Not

2017-12-31

2016-12-31

38 350
67 262
-122 910

15 480
57 823
-102 304

aktieägare

-17 298

-29 002

Minoritetsintresse
Summa eget kapital

-17 298

-29 002

1 825
1 825

10 000
10 000

2 236
0
19 436
697
10 300
32 669

1 874
21 050
2 200
768
10 444
36 335

17 196

17 333

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

14

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets

Långfristiga skulder
Långfristig låneskuld
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Konvertibla lån
Kortfristig låneskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15
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KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
I TSEK
Aktiekapital
Eget kapital 2015-01-01

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital inkl
årets

Summa

Minoritetsintresse

Totalt

resultat

500

38 413

96

2 474

2 570

2 570

-2 250

-2 250

-2 250

29 776

30 000

30 000

-2 063

-2 063

-2 063

-4 830

6 552

6 552

förvärv
Konvertibelemisson
Emissionskostnader

-12 768
1 504

-12 768
1 504

-12 768
1 504

konvertibelemission
Årets resultat

-1 819
-40 268

-1 819
-40 268

-1 819
-40 268

-78 734

-18 095

Registrering av nyemission
Kostnader hänförliga till
registering av emission
Nyemission
Kostnader hänförliga till

224

emission
Apportemission omvänt
förvärv
Emissionskostnader omvänt

Eget kapital 2015-12-31
Nyemission
Kostnader hänförliga till
nyemission
Apportemission
Kostnader hänförliga till

11 382

Nyemission

-

2 859

10 641

13 500

13 500

419

-808
-419

-808
0

-808
0

-139
-70

-139
-70

-139
-70

0
85
96
-23 570
-29 002

0
85
96
-23 570
-29 002

85
96
15 480

57 823

22 870

7 130

-23 570
-102 304

67 262

-

-18 095

30 000

30 000

-20 606

2 310
-20 606

2 310
-20 606

-122 910

-17 298

2 310

38 350

-

446

48 437

Nyemission under registrering
Årets resultat
Eget kapital 2017-12-31

446

12 202

apportemission
Konvertibelemisson
Kostnader hänförliga till
konvertibelemission
Korrigering konvertibelskuld
Teckningsoptioner
Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31

-38 466

-

-17 298
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN
I TSEK
2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före

-14 124
4 915

-18 375
1 044

0
-3 064

-17
-3 845

förändringar av rörelsekapital

-12 274

-21 193

1 005

-757

148

-573

-11 121

-22 523

-3 496
-3 496

-2 749
-2 749

Nyemission
Emissionskostnader
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 383
0
14 360
-2 335

13 596
-1 018
22 397
-8 000

13 407

26 975

Ökning/minskning av likvida medel

-1 209

1 703
461
2 164

Not
Den löpande verksamheten

Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2 164
954
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
I TSEK
Not
Nettoomsättning

3

Summa rörelsens intäkter

2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

2 341

1 937

2 341

1 937

-2 113
-3 128
-5 240

-2 102
-2 598
-4 700

-2 900

-2 763

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

4
5

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat från andelar i koncern- och
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

7
8
9

0
-169 052
-5 895
-177 847

3
-16 700
-4 387
-23 846

Skatt på årets resultat
Årets resultat

10

0
-177 847

0
-23 846
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
I TSEK
Not

2017-12-31

2016-12-31

16 956
16 956
16 956

154 758
154 758
154 758

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

12

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

0

8 863

1 241

20

180

180

1 421

9 063

609
2 030

1 690
10 753

18 986

165 512
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
I TSEK
Not

2017-12-31

2016-12-31

38 350
1 760
40 110

15 480
15 480

297 232
-165 772
-177 847
-46 388
-6 277

289 553
-141 926
-23 846
123 780
139 260

1 825
1 825

-

1 127
0
19 436
151
2 725
23 439

306
21 050
2 200
257
2 439
26 252

18 986

165 512

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

14

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Långfristig låneskuld
Summa kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Konvertibla lån
Kortfristig låneskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15
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MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
I TSEK
Bundet eget kapital
Ej

Fritt eget kapital

registrerat

Eget kapital 2014-12-31

Aktiekapital
500

Övrigt fritt

aktiekapita

Över-

l

kursfond
138 592

-

eget
kapital
-140 220

Summa eget
kapital
-1 128

Apportemission omvänt
förvärv
Emissionskostnader omvänt

141 644

153 346

förvärv
Konvertibelemisson
Emissionskostnader

-1 117
1 504

-1 117
1 504

konvertibelemission
Årets resultat
Eget kapital 2015-12-31

-1 819

Nyemission
Kostnader hänförliga till
nyemission
Apportemission
Kostnader hänförliga till
apportemission
Konvertibelemisson
Teckningsoptioner
Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31
Nyemission
Nyemission under registrering
Årets resultat
Eget kapital 2017-12-31

11 702

12 202

-

278 804

-1 705
-141 925

-1 819
-1 705
149 080

2 859

10 641

13 500

419

-808
944

-808
1 363

-139
15
96
-23 846
-165 772

-139
15
96
-23 846
139 260

-177 847
-343 618

30 000
2 310
-177 847
-6 277

15 480

-

289 552

1 760

7 130
550

1 760

297 231

22 870

38 350
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET
I TSEK
2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

Rörelseresultat

-2 900

-2 763

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före

0
-2 478

3
-3 054

förändringar av rörelsekapital

-5 377

-5 814

-10 113
1 002
-14 488

-3 341
200
-8 954

Not
Den löpande verksamheten

Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Aktieägartillskott till dotterföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-16 700
0

-16 700

Nyemission
Emissionskostnader
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 383
0
14 360
-2 335

13 596
-1 018
22 397
-8 000

13 407

26 975

Ökning/minskning av likvida medel

-1 081
1 690
609

1 321
369
1 690

Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper
Koncernen tillämpar och följer redovisningsprinciper och värderingsregler i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Vissa redovisingsprinciper och värderingsregler avviker för
Moderbolaget, vilket framgår längre ner i Not 1. Redovisningsprinciperna är oförändrade för får
både koncernen och moderbolaget i jämförelse med föregående år.
Koncernredovisning
Wifog Holding AB (publ) upprättar koncernredovisning. Företag där Wifog Holding innehar
majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där Wifog Holding genom avtal har ett
bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i
koncernredovisningen (se not 2). Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella
anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag
då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då
det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis
till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna
värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av
minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Den 1 oktober 2015 förvärvade Wifog Holding AB (publ) (fd. Forestllight Entertainment AB) Wifog
AB. Förvärvet skedde genom utgivande av nya aktier varvid ägarna i Wifog AB kom att erhålla
knappt 96 % av aktierna i Wifog Holding AB (publ). Eftersom det i det här fallet förvärvade
bolagets ägare som erhåller ett bestämmande inflytande över den nya koncernen har
transaktionen redovisats enligt reglerna om så kallade omvända förvärv. Detta innebär att trots
att det är Wifog Holding AB (publ) som är det legala moderbolaget så upprättades
koncernredovisningen för 2015 som om det legala dotterbolaget Wifog AB vore moderbolag och
det förvärvande bolagets tillgångar och skulder värderas till verkligt värde vid
transaktionstidpunkten.
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Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
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.

Ersättningar efter avslutad anställning
Wifogs koncernföretag har avgiftsbestämda pensionsplaner.
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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. Koncernens 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 skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i
dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en
återföring sker inom överskådlig framtid.
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.
Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
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avskrivningar och nedskrivningar. I koncernredovisningen tillämpas aktiveringsmodellen för
internt upparbetade immateriella tillgångar.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningsprocent
tillämpas:
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror
Patent

10%
10%

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för materiella tillgångar. Följande
avskrivningsprocent tillämpas:
Inventarier

20%

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per
varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering
sker utifrån anskaffningsvärde.

Wifog Holding AB (publ)

22 (37)

556668-3933

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar
och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när Wifog Holding 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 koncernen 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.

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 Holding 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.
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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.
Eget kapital
Ökning av eget kapital redovisas i samband med nyemission, när en utomstående part är skyldig
att överföra kontanter eller andra resurser till företaget i utbyte mot emitterade aktier eller andra
egetkapitalinstrument. En ökning av eget kapital ska också redovisas om företaget erhållit
kontanter eller andra resurser innan egetkapitalinstrumentet är emitterat, och företaget inte kan
krävas på återbetalning.
Direkta utgifter i samband med en egetkapitaltransaktion ska redovisas som avdragspost från
eget kapital.
Konvertibla lån
De konvertibla lånen består av både en skuldkomponent och en egetkapitalkomponent. När lånen
togs har det fördelats mellan en skuldkomponent och en egetkapitalkomponent. Skuldbeloppet
har fastställas till det verkliga värdet för en liknande skuld som saknar rätt till konvertering.
Resterande del har betrakts som en option och redovisats i eget kapital. Fördelningen mellan
skuld-och egetkapitalkomponent ändras inte efter den intitial fördelningen har fastlagts.
I de finansiella rapporter som upprättas efter det år då ett konvertibelt lån emitterades ska varje
skillnad mellan skuldkomponenten och det belopp som ska betalas på förfallodagen redovisas
systematiskt som en tillkommande räntekostnad genom tillämpning av effektivräntemetoden.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar
företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut
samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare
löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Spärrade medel klassificeras inte som likvida
medel. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
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Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen,
förutom i de fall som anges nedan.
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.
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.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.
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 Holding 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 justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år
behandlas i huvuddrag nedan.

Balanserade utgifter för utveckling av programvaror
Koncernen har Balanserad utgifter för utveckling av programvaror till ett värde av 11,6 MSEK i
balansräkningen, vilket avser utvecklingen av Wifogs tekniska plattform. Den tekniska
plattformen är basen för bolagets intäktsmodell. Wifog prövar programvarans nyttjandevärde
årligen eller när det finns indikation på att nyttjandevärdet understiger programvarans bokförda
värde.
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Nyttjandevärdet uppskattas genom en diskonterad kassaflödesmetod baserad 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.
Wifog Holdings bedömning är att den tekniska plattformen kommer att generera kassaflöden som
överstiger dess bokförda värde.

Uppskjuten skattefordran
I Wifog Holding-konceren finns underskottsavdrag på 119,1 MSEK (96,9 MSEK). Motsvarande siffra
för Moderbolaget är 19,3 MSEK (12,8 MSEK). Någon uppskjuten skattefordran baserat på dessa har
inte
aktiverats i balansräkningen, då koncernens verksamhet i nuläget inte genererar något
skattemässigt överskott. Wifog Holding 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.

Aktier i dotterbolag
Moderbolaget har Aktier i dotterbolag till ett värde av 17,0 MSEK (154,8 MSEK) i balansräkningen,
vilket avser aktier i Wifog AB. Värdet härrör från de apportemissioner som genomfördes i oktober
2015 och juli 2016 där 99,3 % av Wifog AB förvärvades. Värderingen av hela Wifog AB inför
apportemissionen var 160 MSEK och värdet på den tillskjutna apportegendomen är motsvarande
del av värdet av den andel av Wifog AB som förvärvades. Wifog prövar aktiernas nyttjandevärde
årligen eller när det finns indikation på att nyttjandevärdet understiger aktiernas bokförda värde.
Med hänsyn till utvecklingen av aktiekursen på Moderbolagets aktier och att koncernens
verksamhet främst bedrivs i Wifog AB har bolaget prövat aktiernas nyttjandevärde i förhållande
till det bokförda värdet per balansdagen. Nyttjandevärdet uppskattas genom en diskonterad
kassaflödesmetod baserad 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. Wifogs bedömning är att aktierna i Wifog AB kommer
att generera kassaflöden som överstiger dess bokförda värde.
Gällande nedskrivning av aktier i dotterbolag har bedömning gjorts att det bokförda värdet på
aktierna inte stod i proportion till marknadens värdering samt att den förväntande
försäljningsökningen uteblivit under år 2017. Baserat på bolagets finansiella ställning samt de
marknadsutsikter som förelåg per den 22 mars 2018 tog då styrelsen ett beslut att skriva ned
värdet på aktierna.
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Not 3 Övriga rörelseintäkter

Koncernen
Nettoomsättning

2017

2016

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

5 267
1 753
697
224
7 942

5 518
2 586
984
415
9 502

1 954
1 542
3 496

1 489
1 260
2 749

Marknadsföringsbidrag
Hyresintäkter
Övrigt
Summa övriga rörelseintäkter

0
0
0
0

130
30
4
165

Summa rörelsens intäkter

11 437

12 415

Moderbolaget
Nettoomsättning

2017

2016

Försäljning av varor och tjänster
Summa nettoomsättning

2 341
2 341

1 937
1 937

Summa rörelsens intäkter

2 341

1 937

Koncernen
PwC

2017

2016

Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Totalt

-275
-103
-378

-431
-25
-456

Aktiverat arbete för egen räkning
Aktiverade personalkostnader
Aktiverade konsultkostnader
Summa aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Not 4 Ersättning till revisorerna
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Moderbolag
PwC

2017

2016

Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Totalt

-75
-103
-178

-311
-25
-336

2017

2016

3
5
8

5
9
14

Not 5 Personal, mm

Koncernen
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt

Löner, ersättningar m.m
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått till följande belopp:
2017
2016
VD (1 person)
Styrelsen (3 personer)
Övriga anställda

-1 973
-429
-5 588
-7 990

-2 131
-325
-5 879
-8 335

Sociala kostnader enl. lag och avtal
Pensionskostnader
Totala löner, ersättningar och sociala kostnader

-2 277
-1 135
-11 402

-2 843
-1 084
-12 263

2017

2016

0
0
0
-1 973
-150
-75
-75
-2 273

-88
-88
-150
-2 131
0
0
0
-2 456

2017

2016

0
1
1

0
0,75
0,75

Ersättningar för styresledamöter och VD
Mathias Hedström
Henrik Ringmar
Johan Salén
Peter Håkansson
Fredric Forsman
Fredrik Crafoord
Jonas Litborn

Moderbolaget
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt
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Löner, ersättningar m.m
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått till följande belopp:
2017
2016
VD (1 person)
Styrelsen (3 personer)

-1 973
-300
-2 273

-1 651
-325
-1 976

Sociala kostnader enl. lag och avtal
Pensionskostnader
Totala löner, ersättningar och sociala kostnader

-665
-559
-3 497

-681
-338
-2 995

2017

2016

0
0
0
-150
-75
-75
-1 973
-2 273

88
88
150
0
0
0
1 651
1 976

Ersättningar för styresledamöter och VD
Mathias Hedström
Henrik Ringmar
Johan Salén
Fredric Forsman
Fredrik Crafoord
Jonas Litborn
Peter Håkansson

,
Not 6 Avskrivning och nedskrivning
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till 1 419 TSEK (1 044 TSEK).

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen
Räntor
Valutakursdifferenser
Summa

Moderbolaget
Valutakursdifferenser
Summa

2017

2016

0
144
144

-19
2
-17

2017

2016

0
0

3
3

Not 8 Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag

Moderföretaget
Nedskrivning av andelar i koncernföretag
Summa

2017

2016

-169 052
-169 052

-16 700
-16 700

Under räkenskapsåret 2017 har styrelsen beslutat att löpande skriva ner värdet av aktier i dotterbolaget Wifog
AB med sammanlagt 125 miljoner kronor från 154,8 miljoner kronor till 29,8 miljoner kronor. Bakgrunden är att
det bokförda värdet på aktierna inte stod i proportion till marknadens värdering samt att den förväntande
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försäljningsökningen uteblivit under året. Vidare har styrelsen i samband med färdigställandet av
årsredovisningen beslutat att de nedskrivningar på aktierna i Wifog AB med ytterligare 12,9 miljoner kronor samt
koncernmässiga fordringar om 17,5 miljoner kronor som gjordes i samband med minskningen av aktiekapitalet
på en extrastämma den 22 mars 2018 ska gälla per den 31 december 2017. Dessa nedskrivningar var inte
beaktade i den tidigare offentliggjorda bokslutskommunikén vilken avviker i dessa delar från denna
årsredovisning. Dessa justeringar har inte påverkat koncernredovisningen.
Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
Räntekostnader
Valutakursdifferenser
Summa

2017

2016

-6 209
-273
-6 482

-5 177
-5 177

Moderföretaget

2017

2016

Räntekostnader
Summa

-5 895
-5 895

-4 387
-4 387

2017

2016

-

-

Not 10 Skatt på årets resultat

Koncernen
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

Moderföretaget
Aktuell skatt
Omprövning av skatt tidigare år
Skatt på årets resultat

Koncernen
Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-

2017

2016

-

-

2017

2016

-20 606
4 533
-15

-23 570
5 185
-15

317

317

-203
-4 632
0

208
-293
-5 403
0

Skatt hänförlig till permanent skillnad mellan koncern och
moderföretagets avskrivning av immateriella
anläggningstillgångar
Skatt hänförlig till kapitalanskaffningskostnader redovisade
direkt i eget kapital
Skatt på resultat i förvärvat bolag
Skatteeffekt på ej avdragsgill implicit räntekostnad
Ej aktiverad uppskjuten skattefordran
Redovisad skattekostnad
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Moderföretaget

2017

2016

-177 847

-23 846

39 126

5 246

-37 191

-3 674

0

208

-203

-293

-8 397
0

-1 487
0

2017-12-31

2016-12-31

11 331
3 496
14 827

8 582
2 749
11 331

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 919
-1 295
-3 214

-1 000
-920
-1 919

Utgående planenligt restvärde

11 613

9 411

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Temporär i skillnad på skatt på nedskrivning av aktier i
dotterföretag
Kapitalanskaffningskostnader redovisade direkt i eget
kapital
Skatteeffekt på ej avdragsgill implicit räntekostnad
avseende konvertibla lån
Skatt hänförlig till tidigare räkenskapsår
Ej aktiverad uppskjuten skattefordran
Redovisad skattekostnad
Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiveringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
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Patent

Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiveringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

1 239
1 239

1 239
1 239

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar

-343
-124
-467

-219
-124
-343

773

897

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

171 458

153 396

Apportemission
Lämnade aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 756
185 214

1 363
16 700
171 458

-16 700
-151 558
-168 258

-16 700
-16 700

16 956

154 758

Ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående planenligt restvärde
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Moderföretaget

Nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
Nedskrivning av andelar i koncernftg
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Gällande nedskrivning av aktier i dotterbolag 151,6 Mkr har bedömning gjorts att det bokförda värdet på
aktierna inte stod i proportion till marknadens värdering samt att den förväntande försäljningsökningen
uteblivit under år 2017.
Not 13 Andelar i koncernföretag

Moderföretaget
Wifog AB
Direkt ägda
Wifog AB

Kapitalandel

Röstandel

Antal aktier/
andelar

Bokfört
värde 2017

99,3%

99,3%

508 905 810

16 956

Org nr

Säte

556572-4621

Stockholm
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Indirekt ägda
Wifog Sverige AB

Org nr

Säte

556975-7973

Stockholm

Not 14 Eget kapital
Aktien
Minskning av
aktiekapital *
Approtemission
Sammanläggning
av aktier
Apportemission
Apportemission
Nyemission
Nyemission

Förändring antal
aktier

Summa antal
aktier

Emissionskurs

Förändring
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

Datum

Kvotvärde

2013-07-13
2015-10-15

0,0095
0,0095

1 227 963 152

52 469 142
1 280 432 294

0,125

-51 969 142,00
11 701 765,13

500 000
12 202 765

2015-10-15
2016-06-29
2016-08-18
2016-11-22
2017-12-12

1,9095
1,9095
1,9095
1,9095
1,9095

1 274 030 133
218 961
841
1 500 000
12 000 000

6 402 161
6 621 122
6 621 963
8 121 963
20 121 963

6,20
6,20
6,20
2,50

417 313,89
1 602,85
2 858 823,40
22 870 584,00

12 201 765
12 619 079
12 620 682
15 479 505
38 350 089

* Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond genomfördes som ett led i en rekonstruktion

Bolaget har genomfört två emissioner under första kvartalet 2018 vilket ökat antal aktier med 3 923 800. Vid en extrastämma den
22 mars beslutades om en företrädesemission och där det i maj tecknades 160 000 000 aktier. Bolaget tillförs 16 miljoner kronor
före emissionskostnader. Se not 20 gällande optioner

Genomsittligt antal aktier:
- före utspädning
- efter utspädning

2017
Helår

2016
Helår

8 713 744
9 763 059

6 689 378
9 408 144

Antalet aktier uppgår vid rapportdatumet totalt till 20 121 963. Aktierna handlas under kortnamnet WIFOG med
ISIN-kod SE0007614722.
Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503
015 50, är bolagets Certified Adviser.
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Not 15 Konvertibla lån

Koncernen
Nominellt belopp
Ränte-del, nuvärdeberäkning
Eget kapital-del av konvertibeln
Summa

Moderföretaget
Nominellt belopp
Ränte-del, nuvärdeberäkning
Eget kapital-del av konvertibeln
Summa

2017-12-31

2016-12-31

0
0
0
0

21 235
1 333
-1 518
21 050

2017-12-31

2016-12-31

0
0
0
0

21 235
1 333
-1 518
21 050

Wifog Holding ABs 2 197 311 konvertibler beslutade på stämma i 2015 förföll till betalning den 30:e juni 2017
utan att någon konvertering påkallades. Den 3:e juli 2017 beslutades att utföra en nyemission varvid 12 329
180 kr samt ränta kvittades i emissionen. Den 31 december 2017 kvarstår en skuld om 10 636 tkr samt ränta
vilken redovisas som en del av den kortfristga låneskulden.
Not 16 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:

Koncernen
Uppskjutna skattefordringar
Outnyttjade underskottsavdrag
Summa

2017-12-31

2016-12-31

119 115
119 115

95 558
95 558
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Moderföretaget
Uppskjutna skattefordringar
Outnyttjade underskottsavdrag
Summa

2017-12-31

2016-12-31

19 335
19 335

11 513
11 513

I Wifog Holding-konceren finns underskottsavdrag på 119 115 TSEK (95 558 TSEK). Motsvarande siffra för
Moderbolaget är 19 335 TSEK (11 513 TSEK). Någon uppskjuten skattefordran baserat på dessa har inte
aktiverats i balansräkningen, då koncernens verksamhet i nuläget inte genererar något skattemässigt
överskott.
De uppskjutna skattefordringarna, både i Koncernen och i Moderföretaget, avser i sin helhet outnyttjade
underskottsavdrag i Sverige.
Not 17 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen
Avseende leverantörsavtal:
Spärrade medel
Summa

2017-12-31

2016-12-31

50
50

50
50

Not 18 Uppgifter om inköp och försäljning inom samma koncern, mm

Moderföretaget

2017

2016

Inköp koncernföretag
Försäljning koncernföretag

0%
100%

0%
100%

Inga koncerninterna inköp har gjorts av Moderföretaget under 2017. Moderföretaget har tagit ut en
management fee på alla operativa företag i koncernen (endast Wifog AB), vilket är alla intäkter företaget har
haft.
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Not 19 Transaktioner med närstående
Under våren 2016 införde Wifog ett incitamentsprogram, enligt beslut på extra bolagsstämma i december
2015, och emitterar 500 000 teckningsoptioner, vilka Bolagets nyckelpersoner har fått köpa: 250 000 till VD,
100 000 till styrelsen och 150 000 till ledande befattningshavare. På en extra bolagstämma den 12 december
2017 beslutades att emittera 1 000 000 teckningsoptioner till Bolagets VD med lösenkurs 3,50 kronor.
Optionerna har överlåtits till ett marknadsmässigt pris. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget.
Se även Not 20 .
Not 20 Optionsprogram
Wifog Holding-koncernen har ett incitamentsprogram för Bolagets nyckelpersoner. Bolaget har totalt
emitterat 1 500 000 teckningsoptioner, vilka Bolagets nyckelpersoner har fått köpa. Optionerna har
överlåtits till ett marknadsmässigt pris. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Optionerna har
olika löptider och lösenpris:
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Teckningsperiod
1 maj 2018 - 30 jun 2018
1 maj 2019 - 30 jun 2019
1 jan 2018 - 31 dec 2018
Summa

Antal
250 000
250 000
1 000 000
1 500 000

Lösenpris
19 kr
20 kr
3,5 kr

Syftet med incitamentsprogrammet är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda och
andra nyckelpersoner knutna till Bolaget kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och
resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Villkoren för programmet
är i enlighet med Aktiemarknadsnämndens riktlinjer. I det fall samtliga utestående optioner skulle utnyttjas
kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1500 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 17,2
procent.
Not 21 Händelser efter räkenskapsårets utgång
Vid en extrastämma den 22 mars 2018 beslutades om en minskning av aktiekapitalet med 44 626 101 kronor
genom förlusttäckning samt en företrädesemission av högst 240 457 630 aktier till kursen 10 öre.
Förlusttäckningen gjordes genom uppackumulerade förluster i Bolaget om 14,3 miljoner kr samt ytterligare
nedskrivning av aktier i dotterbolag med 12,9 miljoner och nedskrivning av koncernintern fordran om 17,5
miljoner kr. Som ovan beskrivits under ”Väsentliga händelser under räkenskapsåret” så beslutades det i
samband med färdigställandet av denna årsredovisning att dessa nedskrivningar ska gälla per den 31
december 2017. Genom beslutet av denna nedskrivning så kom bolagets bokförda egna kapital att
understiga mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Den uppkomna kapitalbristsituationen
åtgärdades direkt genom de av styrelsen direkt efterföljande besluten att kalla till extra stämma för beslut
om att minska aktiekapitalet för förlusttäckning samt att föreslå en nyemission. Utfallet av emissionen blev
att 160 000 000 aktier tecknades, vilket tillförde Bolaget 16 miljoner kronor före emissionskostnader.
Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under juni månad.
Vad gäller affärsmässiga händelser efter räkenskapsårets utgång så nylanserades Wifog Zero, vilket är
Sveriges enda gratisabonnemang för mobila tjänster. Dessutom ingicks ett partneravtal med Bonusway och
ett med Metro Media House.
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Not 22 Uppgifter om bolaget
Wifog Holding AB (publ) har sitt säte i Stockholm i Sverige och adressen till företagets huvudkontor är Grev
Turegatan 72 A , 114 38 Stockholm.
Stockholm 2018-06-18

__________________
Fredric Forsman

__________________
Fredrik Crafoord

Ordförande

Styrelseledamot

__________________
Jonas Litborn

__________________
Peter Håkansson

Styrelseledamot

VD

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-06-19
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

___________________
Henrik Boman

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Wifog Holding AB (publ) för år 2017.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 2-37 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns
på sidan 1. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på avsnittet ”Fortsatt finansiering” i
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Där framgår bland annat att det inte kan
uteslutas att ytterligare extern finansiering kan behöva tas in för att koncernen skall kunna fortsätta
verksamheten. Vidare framgår det att sådan finansiering inte är säkerställd vid avlämnandet av årsredovisningen.
Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
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årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Wifog Holding AB (publ) för år 2017 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
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•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Anmärkning
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi anmärka på att skatter och avgifter vid flertalet tillfällen inte
betalats i rätt tid.
Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi vidare anmärka på att årsredovisningen och koncernredovisningen
inte har upprättats i sådan tid dessa tillsammans med revisionsberättelsen har kunnat hållas tillgängliga för
aktieägarna tre veckor före årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen.
Stockholm den 19 juni 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Boman
Auktoriserad revisor
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