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VD HAR ORDET
Försäljning och resultat

Bättre kan vi!
Visserligen har såväl omsättning som resultat ökat kraftigt både med jämförelsebara kvartal och
helår, men med den produktportfölj och med den teknik vi utvecklat och investerat i så skall vi kunna
leverera en god vinst.
Intäkterna skall komma från användare på våra egna B2C varumärken Wifog Mobile och från vår
Lojalitets- och aktivitetsplattform, men framför allt genom licensaffärer, samarbeten och rev-share
från white-label samarbeten.
Vad gäller våra egna varumärken så har vi hållit tillbaka marknadsinvesteringar och kommunikation
till förmån för B2B initiativ. Sensationellt nog så har både användartillströmning och intäkter ändå
ökat. Tack och lov för det!
Vad gäller B2B så har vi lagt stora ansträngningar på ett par väldigt stora upphandlingar i olika delar
av världen. I Asien gick vi till slutfinal i konkurrens med 15 stora och mindre bolag för en upphandling
av sk opt-in-platform (lojalitet och aktivitet) för en av världens absolut största operatörer. Vi
kvalificerade oss för uppdraget, men tackade till slut nej på grund av priset. Avseende den
principöverenskommelse som tecknades i januari med en organisation i USA vågade vi inte ta steget
in i ett partnerskap på grund av att vi inte säkert kunde veta att partnern i fråga verkligen hade
förmåga att penetrera sin påstådda marknad.
Läxan är lärd. Vi skall ha en mer strukturerad approach baserad på modulär och paketerad
försäljning av våra produkter till många aktörer på många marknader och inom många industrier. Vi
skall plocka många frukter istället för att satsa allt på att släpa hem en jättemelon.
Vi relanserar nu Wifog Mobile som ”Sveriges bästa operatör för alla med små behov” och tar fram
helt unika paket för att möta en stor och eftersatt marknad.
Inom kort kommer vi även att lansera en renodlad e-handelstjänst som vi tror kommer röra om
cash-backmarknaden genom att ytterligare premiera kundens lojalitet.
Dessutom renodlar vi våra produkter för att kunna generera nya intäkter och förstärka lojalitet och
medlems- eller kunddialog för idrottsföreningar, organisationer, operatörer och andra företag.
Enklare försäljning, tydligare erbjudande och större värde för fler människor!
Marknader och affärsområden

B2C – egna varumärken:
Wifog Mobile: vårt ursprung relanseras som ”Sveriges bästa operatör för alla med små behov”.
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Wifog.com och app: vår lojalitet- och aktivitetsplattform som tillhandahåller system, mekanismer
och produkter att belöna människor för saker vi ändå gör online.
Ny cashback-site: Ny vinkling på det växande cashbacksegmentet.
B2B – licens och white-label av några eller alla våra moduler.
Vi vet av egen erfarenhet att vi har en svåröverträffad förmåga att skapa värden för enskilda
konsumenter om användarbasen är stor nog. Därmed vet vi också att vi kan hjälpa organisationer,
föreningar och företag att skapa värden ur sin befintliga medlemsbas, öka medlemmarnas
engagemang, förbättra tillströmningen av nya kunder och minska kundavhoppen.
Med ganska ringa anpassningar och integration kan våra olika produkter till exempel tillhandahållas
för mobiloperatörer, idrottsföreningar, medlems- och intresse organisationer, religiösa samfund
och välgörenhetsorganisationer.
Affärsmodellen är hållbar och skalbar och den tekniken är stabil. Värdena som skapas är kan bidra till
såväl individuellt som kollektivt välbefinnande.
Sammanfattningsvis så är möjligheterna enorma och med tydligare fokus på produkt och
strukturerad försäljning så skall vi snart kunna rapportera om stora framgångar istället för stor
potential.
Vi har ett uttalat mål för 2017 växa och öka lönsamheten i Wifog Mobile, väsentligt öka vårt avtryck
inom e-handel och att signera och lansera två white-label affärer och genom det att ta en tydlig
position som teknikleverantör inom B2B segmentet. Dessutom upprepar vi vårt mål att göra svarta
siffror under Q4.

Peter Håkansson, VD Wifog
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Wifog Holding AB, (publ) org nr 556668-3933, avger
årsredovisning och koncernredovisning 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. 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.
Eftersom effekten av apportemissionen var att Wifogs ägare övertog kontrollen av Wifog Holding AB
(tidigare Forestlight), anses det ur ett redovisningsperspektiv vara ett omvänt förvärv, d.v.s. att
Wifog förvärvat Wifog Holding AB, även om det legalt sett är Wifog Holding AB som förvärvat Wifog
AB. Denna koncernstruktur uppstod därmed under 2015. I koncernens resultat för 2015 ingår
resultatet för Wifog AB och dess dotterbolag Wifog Sverige AB för hela räkenskapsåret, medan för
Wifog Holding AB ingår endast resultatet från och med förvärvs-tidpunkten, d.v.s. den 1 oktober
2015.
Under sommaren 2016 genomfördes ytterligare en apportemission riktad till de aktieägare i Wifog AB
som inte deltog i apportemissionen 2015. Efter emissionen äger Wifog Holding AB (publ) 99,3 % av
Wifog AB.
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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. Alla bolagen har sitt
säte i Stockholm.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Konvertibelemission, enligt beslut på extra bolagsstämma den 14 december 2015, tecknades till
cirka 106,6 procent, totalt 1 705 430 konvertibler. Bolaget tillförs cirka 17,1 MSEK före kvittningar
om cirka 2,0 MSEK och emissionskostnader. I det fall samtliga konvertibler skulle konverteras till
aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 705 430 aktier, motsvarande en utspädning om
cirka 21,0 procent. Handeln med konvertiblerna inledes på First North Sweden den 26 februari 2016.
Konvertiblernas ISIN-kod är SE0007783055.
Under våren tecknas ett amarbetsavtal 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 tecknat 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. Wifog Holding AB har
emitterat 500 000 teckningsoptioner. Optionerna har överlåtits 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.
Apportemission genomförs i juni efter ett erbjudande till Wifog ABs minoritetsägare att konvertera
sina aktier i Wifog AB mot aktier i Wifog Holding AB (publ). Ägare till 82% av minoritetsaktierna
accepterade erbjudandet. Efter emissionen äger Wifog Holding AB (publ) 99,3% av akiter och röster
i Wifog AB.
Konvertibelemission på 491 881 konvertibler genomförs i juni vilken tillför Bolaget 4,2 Mkr i kapital.
Pågående anbudsprocess med en av Sydostasiens största mobiltelefonoperatörer, med över 100
miljoner användare, om licensiering av Wifogs plattform. Wifog är en av två kvarvarande aktörer i
anbudsprocessen.
Årsstämman i juni beslutar att emittera ytterligare 750 000 teckningsoptioner till Bolagets VD.
Optionerna har överlåtits till ett marknadsmässigt pris. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie i
Bolaget. Optionerna har olika löptid och teckningspris: 250 000 optioner, 1 dec 2016 - 31 jan 2017,
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12 kr; 250 000 optioner, 1 maj - 30 jun 2018, 19 kr; 250 000 optioner, 1 maj - 30 jun 2019, 20 kr.
Beslut om en riktad nyemission på 1 500 000 aktier till teckningskursen 9,00 kronor per aktie fattas i
slutet september. Syftet med emissionen var att finansiera upp Bolaget och samtidigt bredda
ägarbasen. Emissionen tillförde bolaget 12,7 miljoner kronor efter finansierings-kostnader.
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 medlemsbasens e-handel i syfte att skapa ett stort flöde av digitala donationer till de välgörenhetsprojekt
som organisationen förestår. Överenskommelsen har dock inte mynnat ut i ett avtal, då motparten
inte kunde övertyga Wifog att de hade förmåga att penetrera sin påstådda marknad. Risken
bedömdes för stor för att motivera lanseringskostnaderna.
Under våren 2017 har Wifog Holding AB 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.
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.
Övrig information

Aktien
Antalet aktier uppgår vid rapportdatumet totalt till 8 121 963. 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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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 mobilnätavtalet viktigt eftersom det möjliggör leveransen av
data-, röst- och sms-tjänster till Wifogs slutanvändare. Uppsägning eller ändring av avtalet med
mobilnätoperatören 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 operatörens
mobilnät bortfaller finns risk att de höjer priset eller på annat sätt försvårar ett framtida
samarbete.
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.
Finansiering
För att täcka likviditetsbehovet fram till dess att Wifog har positivt kassaflöde har Bolaget
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 det konvertibla lån på 22,0 MSEK i nominellt belopp som löper till 30 juni 2017, så
Bolaget säkerställt att ca 90% av det kommer att konverteras till aktier. Vidare föreslås det till
årsstämman en riktad emission för att lösa Bolagets pensionsskuld på 3,0 MSEK. Det är säkerställt
att 2,2 MSEK av skulden kommer att lösas genom denna emission.Det är styrelsens bedömning att
ovanstående kapitalbehov är tillräckligt för att driva verksamheten i planerad omfattning.
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Vidare har Bolaget ett lånelöfte på 1,5 MSEK från en aktieägare som kan ytnyttjas vid behov.

Flerårsjämförelse

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

tkr
tkr
tkr
tkr
%

2016

2015

9 502
2 749
-23 570
17 333
neg

4 569
3 316
-35 630
23 114
neg

2016

2015

2014

2013

2012

1 937
-23 846
165 512
84,1

74
-1 817
169 432
88,0

1 047
-128
1 549
neg

2 712
-125 141
7 694
neg

113
1 082
-23 341
145 280
41,5

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

tkr
tkr
tkr
tkr
%

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
289 552 597
-141 925 936
-23 846 440

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

123 780 222

123 780 222
123 780 222

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
I TSEK
2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

9 502
2 749
165
12 415

4 569
3 316
7 885

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

-18 395
-6 986
-16 520
-735

Summa rörelsens kostnader

-30 790

-42 636

Rörelseresultat

-18 375

-34 751

-17
-5 177
-23 570

119
-997
-35 630

-23 570

-35 630

-23 570

-4 638
-40 268

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

2016-12-31

2015-12-31

-

9 946

-

9 946

9 411
897

7 583
1 021

10 308

8 603

489
489
10 797

489
489
9 092

26
2 086
282
1 978
4 372

271
1 386
1 958
3 615

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 164
6 536

461
4 076

SUMMA TILLGÅNGAR

17 333

23 114

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital
Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital
Summa tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror
Patent
Summa immateriella anläggningstillgångar

11
11

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
I TSEK
Not

2016-12-31

2015-12-31

15 480
57 823
-102 304

12 202
48 437
-78 734

aktieägare

-29 002

-18 095

Minoritetsintresse
Summa eget kapital

-29 002

-18 095

10 000
10 000

15 551
15 551

1 874
21 050
2 200
768
10 444
36 335

4 758
12 000
3 704
5 196
25 658

17 333

23 114

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

14

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

Långfristiga skulder
Konvertibla lån
Långfristig låneskuld
Summa långfristiga skulder

15

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

-12 768

-12 768

-12 768

Konvertibelemisson
Emissionskostnader

1 504

1 504

1 504

konvertibelemission

-1 819

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

224

emission
Apportemission omvänt
förvärv
Emissionskostnader omvänt

11 382

förvärv

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

446

-

446

-1 819

-1 819

-40 268

-40 268

-40 268

-78 734

-18 095

12 202

48 437

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

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

-38 466

85
96
15 480

57 823

-23 570
-102 304

-

-

-18 095
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN
I TSEK
2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

-18 375
1 044

-34 751
735

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före

-17
-3 845

1
-633

förändringar av rörelsekapital

-21 193

-34 648

Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-757
-573
-22 523

-1 258
-857
-36 764

-2 749
0
-2 749

-3 522
15
-3 507

13 596
-1 018
22 397
-8 000

30 000
-7 181
17 129
-910

26 975

39 038

Ökning/minskning av likvida medel

1 703

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

461
2 164

-1 233
1 694
461

Not
Den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
I TSEK
Not
Nettoomsättning

3

Summa rörelsens intäkter

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

1 937

74

1 937

74

-2 102
-2 598
-4 700

-76
-1 559
3
-1 632

-2 763

-1 557

Rörelsens kostnader
Direkta 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

3
-16 700
-4 387
-23 846

4
-264
-1 817

Skatt på årets resultat
Årets resultat

10

0
-23 846

111
-1 705
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
I TSEK
Not

2016-12-31

2015-12-31

-

9 946

-

9 946

154 758
154 758
154 758

153 396
153 396
153 396

8 863
20
180
9 063

5 150
326
218
29
5 722

1 690
10 753

369
6 091

165 512

169 432

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

12

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kundfordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
I TSEK
Not

2016-12-31

2015-12-31

15 480
15 480

12 202
12 202

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

278 804
-140 221
-1 705
136 878
149 080

-

15 551
15 551

306
21 050
2 200
257
2 439
26 252

1 407
50
3 000
344
4 801

165 512

169 432

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

14

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Konvertibla lån
Summa kortfristiga skulder

15

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
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

Fritt eget kapital

Aktiekapital
Eget kapital 2014-12-31

Över-

Övrigt fritt

Summa eget

kursfond

eget kapital

kapital

500

138 592

11 702

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

Apportemission omvänt förvärv
Emissionskostnader omvänt

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

-140 220

-1 705
-141 925

-1 128

-1 819
-1 705
149 080

12 202

278 804

2 859

10 641

13 500

419

-808
944

-808
1 363

-139
15
96

-139
15
96
-23 846
139 260

15 480

289 552

-23 846
-165 772
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET
I TSEK
2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

-2 763
-

-1 557
-

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före

3
-3 054

4
-68

förändringar av rörelsekapital

-5 814

-1 621

Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 341
200
-8 954

-4 962
940
-5 643

-16 700

-

-16 700

-

13 596
-1 018
22 397
-8 000

-2 936
10 109
-1 450

26 975

5 723

1 321
369
1 690

80
289
369

Not
Den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Aktieägartillskott till dotterföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper
Föregående års koncernredovisningen för Wifog Holding AB (publ) var den första i och med att
koncernens bildade den 1 oktober 2015. 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.
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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, redovisas 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 har 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 9,4 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 96,9 MSEK (71,0 MSEK). Motsvarande siffra för
Moderbolaget är 12,8 MSEK (4,8 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 154,8 MSEK (153,3 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.
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Not 3 Övriga rörelseintäkter

Koncernen
Nettoomsättning

2016

2015

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

1 489
1 260
2 749

1 751
1 565
3 316

Marknadsföringsbidrag
Hyresintäkter
Övrigt
Summa övriga rörelseintäkter

130
30
4
165

-

Summa rörelsens intäkter

12 415

7 885

Moderbolaget
Nettoomsättning

2016

2015

Försäljning av varor och tjänster
Summa nettoomsättning

1 937
1 937

74
74

Summa rörelsens intäkter

1 937

74

Koncernen
PwC

2016

2015

Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Totalt

-431
-25
-456

-294
-144
-437

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

Övriga rörelseintäkter

Not 4 Ersättning till revisorerna

Wifog Holding AB (publ)

28 (38)

556668-3933

Moderbolag
PwC

2016

2015

Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Totalt

-311
-25
-336

-129
-60
-189

2016

2015

12
2
14

2
9
11

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:
2016
2015
VD (1 person)
Styrelsen (3 personer)
Övriga anställda

-2 131
-325
-5 879
-8 335

-4 605
-5 409
-10 014

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

-2 843
-1 084
-12 263

-3 376
-1 455
-14 846

2016

2015

88
88
150
2 131
2 456

4 605
4 605

2016

2015

0
0,75
0,75

0
0
0

Ersättningar för styresledamöter och VD
Mathias Hedström
Henrik Ringmar
Johan Salén
Peter Håkansson

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:
2016
2015
VD (1 person)
Styrelsen (3 personer)
Övriga anställda

-1 651
-325
-1 976

-

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

-681
-338
-2 995

-

Ersättningar för styresledamöter och VD

2016

2015

Mathias Hedström
Henrik Ringmar
Johan Salén
Peter Håkansson

88
88
150
1 651
1 976

-

Not 6 Avskrivning och nedskrivning
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till 1 044 TSEK (735 TSEK).
Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen

2016

2015

-19
2
-17

119
0
119

2016

2015

0
3
3

4
0
4

2016

2015

-16 700
-16 700

-

Räntor
Valutakursdifferenser
Summa

Moderbolaget
Räntor
Valutakursdifferenser
Summa

Not 8 Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag

Moderföretaget
Nedskrivning av andelar i koncernföretag
Summa

Wifog Holding AB (publ)

30 (38)

556668-3933

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
Räntekostnader
Valutakursdifferenser
Summa

Moderföretaget
Räntekostnader
Kursdifferenser på skulder
Summa

2016

2015

-5 177
-5 177

-996
-1
-997

2016

2015

-4 387
-4 387

-263
-1
-264

2016

2015

-

-4 638
-4 638

2016

2015

-

111
111

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

2016

2015

-23 570
5 185
-15
0

-35 630
7 839
-23
1

anläggningstillgångar
Skatt hänförlig till kapitalanskaffningskostnader

317

314

redovisade direkt i eget kapital
Skatt på resultat i förvärvat bolag

208
-

2 316
418

-293

-

-

-4 638

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till permanent skillnad mellan koncern
och moderföretagets avskrivning av immateriella

Skatteeffekt på ej avdragsgill implicit räntekostnad
avseende konvertibla lån
Upplösning av tidigare aktivering av uppskjuten
skattefordran
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Ej aktiverad uppskjuten skattefordran
Redovisad skattekostnad

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

-5 403
0

-10 865
-4 638

2016

2015

-23 846

-1 817

5 246
0
0

400
-1
1

-3 674

-

208

646

-293
-1 487
0

111
-1 046
111

2016-12-31

2015-12-31

8 582
2 749
11 331

5 266
3 316
8 582

-1 000
-920
-1 919

-379
-620
-1 000

9 411

7 583

Temporär i skilland 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
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
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Patent

Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiveringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

1 239
1 239

1 033
206
1 239

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar

-219
-124
-343

-103
-115
-219

Utgående planenligt restvärde

897

1 021

2016-12-31
153 396

2015-12-31
-

1 363
16 700
171 458

153 396
153 396

-16 700
-16 700

-

154 758

153 396

Kapitalandel

Röstandel

Antal aktier/
andelar

Bokfört
värde 2016

99,3%

99,3%

508 905 810

154 758

Org nr

Säte

556572-4621

Stockholm

Ackumulerade anskaffningsvärden

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Moderföretaget
Ingående anskaffningsvärden
Förvärv
Apportemission
Lämnade aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
Nedskrivning av andelar i koncernftg
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 13 Andelar i koncernföretag

Moderföretaget
Wifog AB
Direkt ägda
Wifog AB
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Indirekt ägda

Org nr

Säte

556975-7973

Stockholm

2016
Kvartal 4

2015
Kvartal 4

2016
Helår

2015
Helår

7 403 523
10 705 144

262 346
262 346

6 689 378
9 408 144

262 346
262 346

Wifog Sverige AB
Not 14 Eget kapital
Aktien

Genomsittligt antal aktier:
- före utspädning
- efter utspädning

Antal aktier för perioder innan sammanläggningen av aktier 200:1 som gjordes i oktober 2015 har
justerats, så att antal aktier är jämförbara mellan perioderna. Utspädningseffekten under 2016 är
relaterad till de 2 197 311 konvertibler som emitterades i januari och april 2016, se Not 15 , samt de två
emissionerna av teckningsoptioner på totalt 1 250 000 optioner, se Not 21 .
Antalet aktier uppgår vid rapportdatumet totalt till 8 121 963. Aktierna handlas under kortnamnet WIFOG
med ISIN-kod SE0007614722.
Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08503 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

2016-12-31

2015-12-31

21 235
1 333
-1 518
21 050

17 054
-1 504
15 551

2016-12-31

2015-12-31

21 235
1 333
-1 518
21 050

17 054
-1 504
15 551

Wifog Holding AB har 2 197 311 konvertibler utestående, med ett totalt nominellt belopp om 21 973 110
SEK. Konvertiblerna är alla av samma (ISIN 0007783055) serie och löper till och med den 30 juni 2017.
Det nominella beloppet per konvertibler är 10,00 SEK. Ränta beräknas från och med 4 januari 2016
och uppgår till 12%. Ränteutbetalning sker vid varje halvårsskifte.
Konvertibelinnehavare har rätt att från och med den 15 maj 2017 till den 15 juni 2017 påkalla
konventering till nya aktier, varvid varje konvertibel berättigar till en (1) ny aktie i Bolaget till en
konverteringskurs om 10,00 SEK. I det fall samtliga konvertibler skulle konverteras till aktier
kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 197 311 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 27
procent.
Konvertiblerna handlas på Nasdaq First North, med ISIN-koden SE0007783055.
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

2016-12-31

2015-12-31

95 558
95 558

71 000
71 000
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Moderföretaget
Uppskjutna skattefordringar
Outnyttjade underskottsavdrag
Summa

2016-12-31

2015-12-31

11 513
11 513

4 754
4 754

I Wifog Holding-konceren finns underskottsavdrag på 95 558 TSEK (71 000 TSEK). Motsvarande siffra
för Moderbolaget är 11 513 TSEK (4 754 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

2016-12-31

2015-12-31

50
50

50
50

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

Moderföretaget

2016

2015

Inköp koncernföretag
Försäljning koncernföretag

0%
100%

4%
100%

Inga koncerninterna inköp har gjorts av Moderföretaget under 2016, medan under 2015 gjordes
koncerninterna inköp mellan Moderföretaget och företag som avyttrades under 2015. Moderföretaget
har tagit ut en management fee på alla operativa företag i koncernen (endast Wifog AB), vilket är alla
intäkter företaget har haft.
Not 19 Omvänt förvärv
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. Transaktionen har redovisats som ett omvänt förvärv, d.v.s.
koncernredovisningen upprättas som om Wifog AB förvärvat Wifog Holding. Köpeskillingen för Wifog
Holding har beräknats och det övervärde som uppstår hänförs till sin helhet till emissionskostnader.
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Nedan presenteras den preliminära förvärvsanalysen avseende förvärvade nettotillgångar:
Redovisat

Verkligt värde

värde före

Verkligt värde

redovisat i

förvärvet

justering

koncernen

Hypotetisk köpeskillning baserat på apportemission om
153,3 miljoner kronor

6 552

Verkligt värde av förvärvade tillgångar och skulder:
Emissionskostnder direkt mot eget kapital
Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Förvärvade nettotillgångar

0
219
-3 135
-2 916

9 469
0
0
9 469

9 469
219
-3 135
6 552

Kontant reglerad köpeskilling inkl. förvärvskostnader
Likvida medel i det förvärvade bolaget
Påverkan på koncernens likvida medel vid förvärv av dotterbolag

0
15
15

Not 20 Transaktioner med närstående
För att hantera Bolagets likviditet till dess att emissionslikviden från konvertibeln erhölls, lånade Bolaget
in 2,0 MSEK i november 2015 från sju olika motparter med en periodränta på 5%. Några av dessa kom
från närstående, bolag kontrollerade av närstående eller familj till närstående: Peter Håkansson 0,5
MSEK ; Fredric Forsman 0,15 MSEK, Henrik Ringmar 0,25 MSEK och Jesper Henrysson 0,1 MSEK. Lånen har
återbetalats i fullo i mars 2016.
Under våren 2016 inför 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. Årsstämman i juni beslutar att
emittera ytterligare 750 000 teckningsoptioner till Bolagets VD. Optionerna har överlåtits till ett
marknadsmässigt pris. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Se även Not 21 .
Not 21 Optionsprogram
Wifog Holding-koncernen har ett incitamentsprogram för Bolagets nyckelpersoner. Bolaget har totalt
emitterat 1 250 000 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 dec 2016 - 31 jan 2017
1 apr 2017 - 30 jun 2017
1 maj 2018 - 30 jun 2018
1 maj 2019 - 30 jun 2019
Summa

Antal
250 000
500 000
250 000
250 000
1 250 000

Lösenpris
12 kr
18 kr
19 kr
20 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 1 250 000 aktier,
motsvarande en utspädning om cirka 15,4 procent.
Not 22 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. Överenskommelsen har dock inte mynnat ut i ett avtal, då motparten inte kunde övertyga Wifog att
de hade förmåga att penetrera sin påstådda marknad. Risken bedömdes för stor för att motivera
lanseringskostnaderna.

Under våren 2017 har Wifog Holding AB 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.
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.
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Not 23 Uppgifter om bolaget
Wifog Holding AB (publ) har sitt säte i Stockholm i Sverige och adressen till företagets huvudkontor är
Erikbergsgatan 8A, 2 tr., 114 30 Stockholm.
Stockholm 2017-05-09

__________________
Johan Salén

__________________
Henrik Ringmar

Ordförande

Styrelseledamot

__________________
Mathias Hedström

__________________
Peter Håkansson

Styrelseledamot

VD

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-05-09
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

___________________
Henrik Boman

Auktoriserad revisor

Wifog Holding AB (publ)
Eriksbergsgatan 8A, 2 tr
114 30 Stockholm
Hemsida: www.wifog.com
E-post: ir@wifog.com

KONTAKT
För eventuella frågor kring delårsrapporten, vänligen kontakta
Peter Håkansson, VD.

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 2016.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 3-38 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 2016 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 sidorna 1-2 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.

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
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/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 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 2016 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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:

•

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
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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/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den 9 maj 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Boman
Auktoriserad revisor
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