
WIP – Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2007

WIP – Wireless Independent Provider i Karlskrona AB hjälper företag som vill utnyttja 
mobiltelefonen för att förbättra sin kundservice och kundkommunikation, utveckla sin affär, 
effektivisera befintliga processer inom företaget.

Dessa möjligheter skapas med WIPs produktserie ”Mobilis” och är oberoende av vilken mobiloperatör 
och vilket mobiltelefonmärke användaren av den mobila tjänsten har. Det är enkelt att integrera 
Mobilis med företagens befintliga bakomliggande system, då Mobilis använder öppna standard-
gränssnitt. Mobilis innehåller allt det som behövs för att enkelt och kostnadseffektivt bygga alla typer 
av mobila tjänster. 

WIP levererar tjänsterna inklusive drift och support så att beställaren kan fokusera på sin 
kärnverksamhet.

Viktiga händelser under 2007
• Bolagets försäljning ökade kraftigt under året och uppgick till 12,1 Mkr att jämföra med 7,1 

Mkr föregående år, en ökning med mer än 70 %. Sedan år 2005 har WIPs försäljning ökat 
med drygt 125 %.

• Bolaget redovisar en rörelsevinst på ca 1,3 Mkr.
• WIP har fått sin första utländska kund, en isländsk mobiloperatör.
• Samarbetet med befintliga kunder fortsätter att utvecklas positivt.
• Nya användare hos bolagets kunder av de levererade tjänsterna tillkommer kontinuerligt.
• Produkten Mobilis vidareutvecklas för att förstärka tjänsteutbudet.
• Bo Karlsson har lämnat uppdraget som VD.

Marknad och Kunder
Intresset för att utnyttja mobila tjänster fortsätter att utvecklas och WIP har även märkt att intresset för 
produkterna börjar märkas utanför Sverige. 

WIP har under 2007 fått sin första utländska kund, mobiloperatören Nova på Island, där WIP utvecklat 
tjänster för det som kallas ”web.2.0”. WIP har även fått Bilspeditions Transportörs Förening (BTF) 
som kund. BTF jobbar med logistik och utför ca 80 % av alla Schenkers transporter i Sverige.

Utöver detta har marknadsaktiviteterna framförallt fokuserats på att utveckla befintliga affärer samt att 
inleda ett samarbete med Ericsson i Italien där intresse för ett av WIPs koncept visat sig vara stort.

WIP har under 2007 fortsatt att vidareutveckla produktserien Mobilis för att möta de krav som våra 
kunder ställer på oss som leverantör. 
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Det som syns tydligt är att Webben, det fasta Internet och mobilen med SMS, MMS och Data 
sammanflätas mer och mer. WIP har utvecklat ett antal produkter inom fast Internet med den senaste 
webbteknologin för våra kunder. Detta skapar en helt ny intäktsmöjlighet för WIP och innebär att WIP 
kan ta ett större helhetsgrepp.

WIP har under 2007 börjat analysera marknader utanför Sverige och kan notera att det är andra länder 
än Sverige som kommer att införa mobila tjänster snabbare än vad som skett hittills i Sverige. Detta 
beror till stor del på att man i länder som exempelvis i Östeuropa och Asien inte har samma stabila 
infrastruktur när det gäller fast Internet som i exempelvis Sverige och Norden. Däremot har man i 
många av dessa länder byggt ut den mobila infrastrukturen och merparten av befolkningen har tillgång 
till mobiltelefoner. 

Det som fortfarande är ett stort problem är att man från mobiloperatörernas sida, både de nationella 
och internationella inte vill paketera abonnemangen så att Internet ingår i det fasta priset utan det är 
fortfarande för dyrt och det gör att kunderna tvekar inför användandet. Vad som är ett än större 
problem är att om man är utomlands och använder mobila tjänster är kostnaden inte acceptabel – Detta 
måste operatörerna lösa.

”Kilobyte is the killer application!”
 – SMS fortsätter att öka. Fler och fler företag ser nyttan med att använda SMS när det gäller att 
kommunicera med sina kunder. Detta har WIP märkt under 2007 då WIP för kunds räkning 
distribuerat ut mycket stora mängder SMS vid ett och samma tillfälle. 
 

Made in TelecomCity 
WIP har aktivt deltagit i den organisation som heter ”Made In TelecomCity” som är en ideell förening 
med ett tiotal företag som utvecklar mjukvara i Karlskrona. MITC har varit mycket aktiv att driva på 
införandet av mobila tjänster genom att instifta en årligt pris -”Cut The Wire Award”- som delas ut till 
företag som infört mobila tjänster i sin verksamhet. samt att även arrangera och deltaga i konferenser 
och mässor i Sverige och utomlands.

MITC arrangerar årligen CATWALK – ”allt ljus på mobila tjänster” - vilket är ett mycket uppskattat 
evenemang där kunder, operatörer och produktbolagen träffas för att uppmärksamma och diskutera 
kundnyttan med mobila tjänster. 

Bolagets förväntade framtida utveckling
Intresset för de tjänster WIP levererar förväntas fortsätta öka. Intresset för WIPs produkter på den 
internationella arenan finns, vilket förväntas innebära ytterligare nya kunder och marknader.

WIP kommer att under 2008 fokusera på att uppnå en stabil vinstnivå. Huvuddelen av WIPs 
omsättning är licensintäkter för den egenutvecklade produktserien Mobilis. Licenserna genererar 
bättre marginaler för WIP eftersom produkten är egenutvecklad och kräver inga inköp utan bygger på 
öppen källkod så kallad Open Source. 

 
Medarbetare
WIP har i dag en organisation bestående av tio kvalificerade medarbetare med en samlad kompetens 
och kapacitet att klara av 2008 års målsättning för WIP. 

Bo Karlsson lämnade sin befattning som VD i bolaget maj 2007.  Bolagets styrelseordförande Johan 
Ek är under en övergångstid tillförordnad VD för bolaget. WIPs grundare, Per-Ola Carlsson är vice 
VD med särskilt ansvar för försäljning och affärsutveckling. 
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Omsättning och resultat
Omsättningen under året har uppgått till 12,1 Mkr, varav aktiverat arbete för egen räkning 0,3 Mkr. 
Omsättningen föregående år uppgick till 9,8 Mkr.  Rörelseresultatet uppgår till 1,3 Mkr 
(f.å. 0,7 Mkr). Resultat efter finansnetto uppgår till 1,1 mkr (f.å. 0,6 Mkr). Årets resultat efter 
återföring av uppskjuten skatt uppgår till 0,8 Mkr (f.å 0,5 Mkr).

I övrigt hänvisas till bilagda resultat- och balansräkningar. 

Likviditet och finansiell ställning
Per den 31 december uppgår bolagets likvida medel till 2,0 Mkr.

Aktiestruktur per 31 december 2007
Antal aktier 18 248 600
Utestående teckningsoptioner   2 000 000
Konvertibla skuldebrev                                        5     747 126  
Antal aktier efter full utspädning 25 995 726

Tabellen beskriver antalet aktier före och efter full utspädning. 

Den 31 januari 2008 löpte teckningsoptionsprogrammet V omfattande 1 000 000 teckningsoptioner ut. 
Någon aktieteckning med stöd av teckningsoptioner har inte skett.

Konvertibelt förlagslån 
Med innehavaren av ett konvertibelt förlagslån på 5 Mkr med löptid t o m 31 januari 2008 träffades en 
uppgörelse att av de 5 Mkr konverterades 1 740 000 kr till 2 000 000 nya aktier i WIP, återbetalades 
1 600 000 kr kontant, samt ersattes resterande del av lånet med ett nytt konvertibelt förlagslån 
uppgående till 1 660 000 kr. Detta nya lån kan konverteras till 2 553 846 aktier. Beslut om emission av 
det nya lånet fattades på extra stämma den 18 mars 2008.

Aktuell aktiestruktur i mars 2008
Antal aktier 20 248 600
Utestående teckningsoptioner   1 000 000
Konvertibla skuldebrev                                        2     553 846  
Antal aktier efter full utspädning 23 802 446

Årsredovisning och årsstämma
Årsredovisning för år 2007 kommer att publiceras på bolagets hemsida under april månad. Årsstämma 
är planerad att hållas tisdagen den 21 maj 2008. Definitiv kallelse publiceras i SvD samt på bolagets 
hemsida www.wip.se 

* * *

Karlskrona 25 mars 2008.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Per-Ola Carlsson, 0708-319 100, peoc@wip.se
Johan Ek, 070-558 87 45, johan.ek@blixtvik.se  
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RESULTATRÄKNINGAR, BELOPP I KSEK 2007 2006 2005 2004
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 12 124 7 128 5 449 5 277
Aktiverat arbete för egen räkning 327 2 556 0 0
Övriga rörelseintäkter 105 37 60 0

12 556 9 721 5 509 5 277
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -3 163 -1 131 -850 -519
Övriga externa kostnader -2 742 -3 332 -3 961 -4 286
Personalkostnader -4 875 -4 261 -4 726 -5 067
Av- och nedskrivningar av materiella och  immateriella 
anläggningstillgångar -456 -236 -167 -304
Rörelseresultat 1 320 761 -4 195 -4 899
Finansiella poster -214 -171 -439 -400
Resultat efter finansiella poster 1 106 590 -4 634 -5 299
Skatt -310 -112 2 000 0
Årets resultat 796 478 -2 634 -5 299

2007 2006 2005 2004
BALANSRÄKNINGAR, BELOPP I KSEK 12-31 12-31 12-31 12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter produktutveckling 2 595 2 556 0 0
Varumärken 50 50 102 102
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 287 275 351 176
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 0 0 300 300
Uppskjuten skattefordran 4 579 4 889 5 000 3 000
Summa anläggningstillgångar 7 511 7 770 5 753 3 578
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 1 788 1 307 449 349
Skattefordran 0 0 87 65
Övriga fordringar 2 94 45 395
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 464 307 407 354
Kassa och bank 1 963 1 400 4 391 13
Summa omsättningstillgångar 4 217 3 108 5 379 1 176
SUMMA TILLGÅNGAR 11 728 10 878 11 132 4 754

2007 2006 2005 2004
BALANSRÄKNINGAR, BELOPP I KSEK 12-31 12-31 12-31 12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 7 299 7 254 7 254 3 335
Bundna reserver 0 0 1 471 3 834
Balanserad förlust -2 716 -3 194 -1 962 0
Årets resultat 796 478 -2 635 -5 299
Summa eget kapital 5 379 4 538 4 128 1 870
Långfristiga skulder
Konvertibla lån 5 000 5 000 5 000 0
Summa långfristiga skulder 5 000 5 000 5 000 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 299 410 719 1 053
Övriga kortfristiga skulder 348 309 394 1 154
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 702 621 891 677
Summa kortfristiga skulder 1 349 1 340 2 004 2 884
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 728 10 878 11 132 4 754

Januari - december
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