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/
2019. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
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/
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Wifog AB, 556572-4621, med säte i Stockholm, får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

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 2018 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.
Wifog-tjänsten lanserades i december 2013. Tjänsten drivs och ägs av Wifog AB som registrerades på
Bolagsverket i juli 1999. Bolaget ägs till 99,3% av Wifog Holding AB (publ), som är noterat på Nasdaq
First North sedan hösten 2015. Wifog AB har även ett helägt dotterbolag, Wifog Sverige AB.

Organisation
Wifog AB ägs till 99,3% Wifog Holding AB 556668-3933 och resterande del av ett antal
minoritetsägare som valt att inte delta i någon av de aktiekonverteringar som erbjudits sedan Wifog
Holding AB noterades på First North. Wifog AB äger i sin tur Wifog Sverige AB till 100%.Koncernens
operativa verksamhet bedrivs i Wifog AB och omfattar telefonitjänsterna och Savey Int AB
559107-2847 som ägs till 100% av Wifog Holding AB, men vars verksamhet bedrivs inom Wifog AB. I
bolaget fanns 31 december 2018 5 anställda. Motsvarande siffra året innan var 6,5. Kod, varumärken
och andra rättigheter ägs per 2018-12-31 av Wifog Holding AB.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Wifog ABs dotterbolag Wifog Sverige AB sålde samtliga imatteriella rättigheter till Wifog Holding AB till
bokfört värde. Styrelsen bedömer att värderingen av tillgångarna var korrekt vid tidpunkten för
transaktionen. Andelarna i dotterbolaget Wifog Sverige AB har därmed nedskrivits.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
För att täcka likviditetsbehovet i bolaget sker ovillkorade aktieägartillskott från bolagets koncernmoder
Wifog Holding AB (publ). Det kräver att moderbolaget har ett säkerställt rörelsekapital framåt. Wifog
Holding har erhållit kortfristiga lån från ägarkollektiv och närstående löpande under året. Därtill finns
uttalade avsiktsförklaringar från samma kollektiv att vidare säkerställa finansiering fram till årsskiftet
om behov skulle uppstå.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 VD:s 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.

Finansiering
Bolaget har under 2019 finansierats, via moderbolaget Wifog Holding AB, genom nyemission samt
kortfristiga lån från ägarkollektiv och närstående. Därtill finns uttalade avsiktsförklaringar från samma
kollektiv att vidare säkerställa finansiering fram till årsskiftet om behov skulle uppstå. Moderbolaget
Wifog Holding AB har i juni 2019 erhållit ett lånelöfte om 3 MSEK från City Capital Partners AB med
löptid på ett år. Det är styrelsens bedömning att bolaget och koncernen har tillräcklig finansiering för att
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kunna fortsätta att driva, utveckla och kommersialisera verksamheten enligt affärsplanen de
kommande 12 månaderna.
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
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

2018-12-31
8 028
-14 251
6 676
13,6

2017-12-31
7 942
-12 529
27 624
7,3

2016-12-31
9 502
-17 179
29 775
2,8

Belopp i Tkr
2015-12-31
4 569
-35 434
28 451
4,6

Definitioner: se not 1.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
överkursfond
balanserat resultat
årets resultat
Totalt
disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

64 167 758
-49 831 114
-14 250 927
85 717
85 717
85 717

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i Tkr

Not

2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3
4

8 028
3 362
11 390

7 942
3 496
11 438

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

5
6

-5 341
-9 943
-5 396
-9 290

-4 758
-6 547
-9 575
-9 442

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

7
8
9

-4 900
-36
-25
-14 251

-2 500
-587
-12 529

Resultat före skatt

-14 251

-12 529

Årets resultat

-14 251

-12 529
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Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

11

50
50

3 050
3 050

50

3 050

428
4 608
754
510
6 300

944
22 163
4
1 118
24 229

326

345

Summa omsättningstillgångar

6 626

24 574

SUMMA TILLGÅNGAR

6 676

27 624

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
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Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

820
820

820
820

64 168
-49 831
-14 251
86

64 168
-50 453
-12 529
1 186

906

2 006

1 038
428
4 304
5 770

1 109
17 544
546
6 419
25 618

6 676

27 624

Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital

EGET KAPITAL OCH SKULDER
13

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital
Ingående balans 2017-01-01
Erhållna aktieägartillskott, ovillkorade
Årets resultat
Utgående balans 2017-12-31

820

64 168

820

64 168

Ingående balans 2018-01-01
Erhållna aktieägartillskott, ovillkorade
Årets resultat

820

64 168

-62 981
13 150
-14 251

Utgående balans 2018-12-31

820

64 168

-64 082

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 0 kr (0 kr).

-64 158
13 706
-12 529
-62 981
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i Tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Wifog AB är moderbolag till Wifog Sverige AB men ingen koncernredovisning upprättas med
hänvisning till undantaget i årsredovisningslagens 7 kapitel 2 §, d.v.s. koncernredovisning upprättas av
det överordnade moderföretaget Wifog Holding AB (556668-3933).

Intäkter
Tredje parts intäkt
I de fall Wifogs användare genererar intäkter till bolaget genom att konsumera reklam, delta i
marknadsundersökningar, handla online från butiker knutna till Wifogs nätverk, m.m., så redovisas
intäkterna när användaren har fullföljt sina åtagande mot tredje part.
Wifog Plus - förskottsbetalning
I de fall Wifogs användare köper Wifog-poäng, som kan användas för att surfa, ringa, sms:a, m.m., så
betraktas deras inbetalningar som förskottsbetalningar. Intäkter redovisas i den takt som användaren
konsumerar upp sina Wifog-poäng, d.v.s. intänkterna periodiseras till den period som användaren
genererar kostnader för Bolaget för konsumerade Wifog-poäng.
Utveckling av teknisk plattform
Wifog AB utvecklar Wifog Sverige ABs tekniska plattform, dels genom Bolaget egen personal och dels
med hjälp av inhyrda konsulter. Kostnaden för utvecklingen vidarefaktureras till Wifog Sverige AB.
Intäkten redovisas som en övrig rörelseintäkt, i samma period som kostnaden uppstår.
Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald
sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då
det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning
Wifog AB har avgiftsbestämd pensionsplan. I avgiftsbestämda pensionsplaner betalar företaget
fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala
något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolaget resultat belastas
för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning
före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett
erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon
framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell
förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den
ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
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balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot
överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal
rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om
inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana
fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering
sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Wifog blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de
lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp
avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Wifog AB om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon
av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara
bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och
andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på
indikationer på nedskrivningsbehov är negativa ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma
förändringar av branschvillkor i företag vars aktier Wifog investerat i. Nedskrivning för tillgångar
värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade
värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena
diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den
på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
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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.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

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).

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet:
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Resultat efter finansiella poster:
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Wifog gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade
värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.
Uppskjuten skattefordran
I Wifog AB finns underskottsavdrag på 74,3 MSEK (64,9 MSEK). Någon uppskjuten skattefordran
baserat på dessa har inte aktiverats i balansräkningen, då Bolagets verksamhet i nuläget inte
genererar något skattemässigt överskott. Wifog prövar värdet på den uppskjutna skattefordran årligen
eller när det finns indikation på att nyttjandevärdet understiger den uppskjutna skattefordrans bokförda
värde. Nyttjandevärdet baseras på styrelsens prognoser om framtiden. Väsentliga avvikelser mellan de
prognoserna och verkliga utfallen, samt förändringar i diskonteringsräntan kan resultera i förändrad
bedömning av tillgångens värde.
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Not 3 Nettoomsättning
Nettoomsättning
Reklamintäkter
Kontant köp av Wifog-poäng
Marknadsundersökningar
Återbäring på onlineköp
Summa

2018-01-012018-12-31
5 765
1 345
851
67
8 028

2017-01-012017-12-31
5 260
1 753
697
232
7 942

2018-01-012018-12-31
3 714
3 714

2017-01-012017-12-31
3 496
3 496

2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

175

138

Not 4 Övriga rörelseintäkter
Vidarefakturering av kostnader
Summa

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med
överenskommelse eller avtal.
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet
av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 6 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

2018-01-012018-12-31
2
5
7

2017-01-012017-12-31
3
9
12

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar::
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

2 359
-599
-199

-5 385
-1 736
-852
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Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag
Nedskrivningar
Summa

2018-01-012018-12-31
-4 900
-4 900

2017-01-012017-12-31
-2 500
-2 500

2018-01-012018-12-31
0
36
36

2017-01-012017-12-31
-

2018-01-012018-12-31
25
25

2017-01-012017-12-31
587
587

2018-01-012018-12-31
-

2017-01-012017-12-31
-

Procent
22,0

2017-01-012017-12-31
Belopp
-13 686

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga
Summa

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader, övriga
Summa

Not 10 Skatt på årets resultat
Aktuell skattekostnad [/skatteintäkt]
Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt

Procent
22,0

Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Nedskrivningar andelar i dotterföretag
Ej aktiverad uppskjuten skattefordran
Redovisad skattekostnad

2018-01-012018-12-31
Belopp
-14 251
3 135
-5
-1 078
-2 052
-

3 011
-4
-550
-2 457
-

Not 11 Andelar i koncernföretag
2018-12-31

2017-12-31

6 400
1 900
8 300

3 900
2 500
6 400

Ackumulerade nedskrivningar:
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

-3 350
-4 900

-850
-2 500

Summa

-8 250

-3 350

50

3 050

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Aktieägartillskott
Summa

Redovisat värde vid årets slut
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Wifog AB
556572-4621

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

i%
100%

Redovisat
värde
50
50

2018-12-31

2017-12-31

Spärrade medel

50
50

50
50

Summa ställda säkerheter

50

50

Dotterföretag / Org nr / Säte
Wifog Sverige AB, 556975-7973, Stockholm

Antal
andelar
500

Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar

Eventualförpliktelser
Inga eventualförpliktelser.

Not 13 Eget kapital
Aktiekapitalet består av 512 500 000 aktier (512 500 000 aktier).
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Wifog AB
556572-4621

Underskrifter
Stockholm 7 juni 2019

Mikael König
Styrelseordförande

Martin Litborn
Verkställande direktör

Fredrik Crafoord
Ledamot

Mattias Spets
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 juni 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Victor Lindhall
Auktoriserad revisor

Henrik Boman
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Wifog AB, org.nr 556572-4621

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Wifog AB för år 2018.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Wifog ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Wifog AB.

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
Wifog AB 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.

Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamheten på avsnittet ”Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer” i förvaltningsberättelsen. Där redogör styrelsen för bolagets finansiella situation och
förutsättningar för att driva verksamheten vidare kommande 12 månader. Där framgår att styrelsen bedömer att
bolaget och koncernen har tillräcklig finansiering att driva verksamheten vidare de kommande 12 månaderna,
men att det finns omständigheter som kan leda till behov av ytterligare extern finansiering för att kunna fortsätta
verksamheten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 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 som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets 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 som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 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 misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörernas förvaltning för Wifog AB för år 2018 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 direktörerna 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 Wifog AB 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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 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 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
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.
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