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Bokslutskommuniké 2013
WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ).
WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag, som sedan mer är 15 år utvecklar
och säljer mobila och webbaserade tjänster och produkter till företag inom bank och finans,
logistik, turism, telekommunikation och verkstadsindustrin. Gemensamt för våra kunder är
att de ställer höga krav på oss när det gäller säkerhet, teknisk expertis, tillgänglighet, drift
och innovationskraft. WIP har 18 medarbetare och är noterat på Alternativa
Aktiemarknaden.

Året i korthet






Kraftig resultatförbättring under 2013; EBIDTA ökar med 1,9 Mkr. Resultat efter
skatt förbättras med 3,2 Mkr.
Kassalikviditeten ökar med 1,2 Mkr till 5,7 Mkr
Flera nya storföretagskunder
Första strategiskt viktiga kunden på BoardBook/Secure Intranet
Ny intäktskälla, reklam via mobilapp har öppnats upp.
o Leveranser av Hockey-appar till Djurgården Hockey, Karlskrona HK, Malmö
Redhawks samt StadsApp lanserad i Karlskrona

Tack vare satsningen på DynApp och SAF (Secure Application Framework) och det nya
affärsområdet ”Internal Apps” så har vi under året kunnat bredda våra försäljningsinsatser.
Tidigare vara det mycket fokus på bank och finans. Då allt fler företag oberoende av bransch
börjar använda smartphones och plattor som operativa verktyg betyder det att WIPs
potentiella marknad har breddats väsentligt.
Genom att vi deltagit på flera publika evenemang har vi kunnat påbörja en bättre
bearbetning av marknaden för intern effektivisering. Vi har under året träffat fler potentiella
kunder än någonsin tidigare. Detta kommer att ge ytterligare positiva effekter under 2014.
Förutom våra egna insatser så har vi även träffat avtal med återförsäljare som är
intresserade att erbjuda och sälja våra produkter. Resultatet av detta kommer komma under
2014.
Genom ”WIP Labs”, vår innovationsenhet, har vi under året tagit fram nya produkter.
”FöreningsAppen” som används idag av bland annat Djurgården Hockey, Malmö Redhawks
och Karlskrona HK. På kort tid har apparna laddats ner mer än 20 000 gånger. Apparna finns
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för Appstore, Google play, Windows Marketplace. (Mer information om WIPs produkter
finns på www.wip.se ).
”StadsAppen” är ett nytt koncept för städer som förstärker och adresserar detaljhandelns
begrepp ”Support your local Store”. Här har vi skapat intressanta komponenter som gör det
möjligt att sälja reklam i apparna. I ”StadsAppen” har vi full kontroll på reklamintäkterna och
vi har testat ett antal olika kundkoncept, som vi tror att vi kommer få stor glädje av under
2014.
Marknad och produkter
Vi ser att mobiltjänster och appar fortsätter att öka kraftigt. Vi ser att den beteendeförändring som skedde runt år 2010, då vi som privat personer tog till oss användandet av
Smartphones, framförallt Iphone och Android fortsätter. Även försäljningen av Ipads ökar.
Detta gör att vi nu även på våra arbetsplatser vill kunna använda dessa effektiva och
produktivitetshöjande arbetsredskap. Det som är utmaningen är att traditionellt så har
företagens IT-avdelningar i stort sett uteslutande endast jobbat med Microsoftprodukter och
saknar kompetens runt de nya produkter som medarbetarna vill använda. Det gör att det
uppstår en friktion mellan IT och oss som användare vilket gör att det finns en ”fördröjning”
på genomslaget – Vi kallar det ”Work Revolution” – Inom de närmaste åren kommer det att
ske väldigt mycket internt på företagen just inom detta område och de som inte hänger med
kommer mista sin status som attraktiv arbetsplats och det vill företagen naturligtvis inte
riskera.
WIPs nya produktportfölj har mottagits väl och vi ser att våra produkter ligger helt rätt i tid.
Detta innebär att vi kan erbjuda marknadens bästa, effektivaste och säkraste produkter. Att
kombinera vårt säkerhetsramverk SAF med vårt klientramverk DynApp = The Future is here!
WIP, bolaget du måste träffa!

Säkerhet i fokus - George
Orwell 1984 är här fast värre!
Efter det avslöjande som skett av Edward Snowden rörande amerikanska NSA och hur man
systematiskt övervakar allt och alla, har gjort att frågor rörande företagets säkerhet har lyfts
till styrelse- och ledningsnivå. Att NSA även verkar ha ”bakdörrar” hos de flesta stora
amerikanska IT och teknikbolag, innebär att NSA i stort sett kommer åt all information som
finns i dessa bolags ”Cloudtjänster”. Detta gör att man måste börja fundera på hur man
skyddar sina viktigaste dokument – sina kronjuveler.
WIPs produkter är just framtagna för att skydda det allra viktigaste, samtidigt som man
måste kunna jobba med de senaste produkterna såsom iPad och Smartphones för att kunna
bli effektivare och attraktivare som företag. WIPs koncept innebär att inga dokument lämnar
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företaget, allt finns bakom den egna brandväggen, men är ändå tillgängliga för medarbetare
och ledning så att de kan utföra sitt jobb på ett säkert sätt och utan att behöva kringgå
företagets säkerhetspolicy för att jobba effektivt.

Framtiden
Vi har under 2013 grundat för att vi under 2014 ska kunna få ett riktigt lyft i både omsättning
och resultat. Vad vi gjort under 2013 är att vi har ”paketerat” våra produkter vilket gör att vi
mycket snabbt och effektivt kan leverera till våra kunder. Det gör att vi blir mycket
konkurrenskraftiga. Att vi sen har 15 års erfarenhet innebär att vi är attraktiva som
leverantör. Att vi även levererar till många av nordens största företag ger oss mycket ”cred”
då dessa företag ställer mycket höga krav på sina leverantörer.
2014 har potential att bli ett riktigt bra år. Vi har välpaketerade produkter som är anpassade
för marknaden. Vi har fått förfrågningar från mycket intressanta stora kunder. Vi har öppnat
för nya affärsmöjligheter.
Omsättning och resultat
Omsättningen under året har uppgått till 17,5 Mkr, föregående år till 17,9 Mkr. EBIDTAresultatet uppgår till 2,4 Mkr (föregående år 0,5 Mkr). Resultat efter finansnetto uppgår till
1,5 Mkr (föregående år -2,2 Mkr). Årets vinst efter bokförd schablonskatt uppgår till 1,1 Mkr
(föregående år -2,0 Mkr).
Alla utvecklingskostnader i innovationsenheten ”WIP Labs” belastar i sin helhet årets
resultat.
Bolagets skattemässiga förlustavdrag, som kan avräknas mot framtida vinster, uppgår till
drygt 60 Mkr.
I övrigt hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar.

Likviditet och finansiell ställning
Per den 31 december 2013 uppgick bolagets likvida medel till 5,7 Mkr en ökning med 1,2
Mkr jämfört med föregående årsskifte. Bolaget har inga räntebärande skulder. Bolagets
soliditet uppgår till 87 %.
Medarbetare
Medarbetarstaben uppgår vid årsskiftet till 18 anställda.
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Årsredovisning och årsstämma
Årsredovisning för 2013 kommer att publiceras på bolagets hemsida under april månad.
Årsstämma är planerad att hållas onsdagen den 7 maj 2014. Definitiv kallelse publiceras i
SvD samt på bolagets hemsida www.wip.se

***
Karlskrona den 29 januari 2014.
Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Per-Ola Carlsson, VD, 0708-319 100, peoc@wip.se
Johan Ek, Ordförande, 0733-10 18 48, johan.ek@wip.se
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RESULTATRÄKNINGAR, BELOPP I KSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader
EBITDA
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Finansiella poster,netto
Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång
Resultat efter finansiella poster
Övrig avsättning
Skatt
Årets vinst

BALANSRÄKNINGAR, BELOPP I KSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter produktutveckling
Varumärken
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga
fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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2013
2012
januari - december

2011

17 515
1
17 516

17 937
39
17 976

17 924
344
18 268

-5 733
-9 338
-15 071
2 445

-6 676
-10 803
-17 479
497

-7 579
-10 826
-18 405
-137

-1 031
1 414
47
0
1 461
0
-321

-2 435
-1 938
18
-300
-2 220
-400
576

-1 947
-2 084
-30
0
-2 114
0
556

1 140

-2 044

-1 558

2013
31-dec

2012
31-dec

2011
31-dec

433
50

541
50

1 761
50

758

1 496

2 302

4 885

5 206

4 630

0
6 126

0
7 293

300
9 043

1 035
558
1 576
5 724

1 892
437
989
4 462

1 352
955
1 200
5 122

8 893

7 780

8 629

15 019

15 073

17 672
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BALANSRÄKNINGAR, BELOPP I KSEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserad förlust
Årets vinst
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Banklån
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2013
31-dec

2012
31-dec

2011
31-dec

13 649
0
-1 695
1 140
13 094

13 649
349
0
-2 044
11 954

13 649
1 482
425
-1 558
13 998

0
0

0
0

665
665

628
722
575

594
1 315
1 210

252
1 999
758

1 925

3 119

3 009

15 019

15 073

17 672
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