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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
JANUARI - DECEMBER 2018

BRIOX I KORTHET
Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning- 

och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat  

redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från 

vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.
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Fjärde kvartalet 2018 
• Nettoomsättningen uppgick  
   till 808 (409) tkr

• Rörelseresultatet uppgick  
   till -3 986 (-4 259) tkr 

• Kassaflödet från den löpande  
   verksamheten var -1 894 (-2 008) tkr 

• Periodens resultat före skatt uppgick  
   till -3 987 (-4 208) tkr 

• Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,18) kr 

• EBITDA uppgick till -1 932 (-2 325) tkr

Januari - december 2018 
• Nettoomsättningen uppgick  
   till 3 095 (1 593) tkr

• Rörelseresultatet uppgick  
   till -14 426 (-16 494) tkr 

• Kassaflödet från den löpande  
   verksamheten var -6 871 (-9 080) tkr 

• Periodens resultat före skatt uppgick  
   till -14 812 (-17 398) tkr 

• Resultat per aktie uppgick till -0,52 (-0,76) kr 

• EBITDA uppgick till -6 430 (-7 946) tkr

Omsättning, TKR



Helårsresultatet för 2018 innebär en nära fördubb-
ling jämfört med föregående år, antalet kunder, 
storleken på dessa och Briox nya partnerskap ökar 
alla i antal, potential och storlek på ett sätt som 
aldrig förr. Trots detta finns det mycket kvar att 
göra och bevisa på samtliga områden. 

Nettoomsättningen fortsätter sin positiva  
utveckling under fjärde kvartalet och ökar med 
98 % och EBITDA förbättras -1 932 (-2 325) tkr mot 
samma period föregående år. Byråerna fortsätter 
att konvertera kunder till Briox och samtidigt har 
antalet byråer under Q4 vuxit. 

Briox hade vid kvartalets utgång 78 (67) byrå- 
kunder, 3221 (3159) betalande licenser samt ett 
ARR (Annual Recurring Revenue) på 3,70 (3,60) mkr.

Briox har under sista kvartalet tecknat avtal med 
11 nya redovisningsbyråer, varav sju i Finland och 
fyra i Estland. Bland dessa märks Leinonen group 
(Med 14 kontor i 12 länder), BDO (En av ”Big-five” 
bland redovisningsbyråer) och Profia (med verk-
samhet både i Estland och Finland). Dessa är stora  
och strategiskt viktiga byråer där Briox vunnit  
upphandlingen mot lokala konkurrenter. Det som 
är viktigt att förstå med Briox affär är att en vunnen  
upphandling bara är början på Briox affär. Första 
steget för Briox är att systemet börjar användas 
av konsulterna och kunden blir faktureringsbar,  
därefter följer en uppskalning till fler konsulter, fler 
anslutna företag, migration av befintliga kunder  
samt fler anslutna användare som i sin tur  
använder större delar av Briox affär. 

Den första affären är aldrig sista affären hos  
Briox byråpartners. 2018 präglas av många stora 
och viktiga affärer och partnerskap. I detta ligger 
en av Briox pedagogiska utmaningar, sista tidens 
framgångar visar sig inte omedelbart i siffrorna. 
Att Briox vinner många nya kunder nu ger framåt  
att ge den fortsatta progressiva tillväxt som bolaget  
visat sista åren. 

Briox har under sista kvartalet ingått flera nya  
integrationspartneravtal samt lanserat en 

helt ny produkt mot byråmarknaden. Tidigare  
under 2018 lanserades Briox Portal som möjliggör  
ett samarbete mellan byrå och slutkund.  
Nu har Briox Accounting Assistant lanserats.  
En produkt som planerar och optimerar  
hanteringen av redovisningsbyråernas slutkunder.  
Produkten finns skarpt och har redan börjat  
användas av flera byråer. 

Ett mycket viktigt partneravtal slöts nyligen med 
SEB. Detta avtal har föregåtts av ett omfattande 
arbete under hösten och vintern. Briox affärs- 
system kommer från och med Q2 2019 ingå i SEB:s  
erbjudande till nya och befintliga kunder.  
Samarbetet mellan Briox och SEB innebär att  
bankens företagskunder via SEB:s internetbank nu 
kan komma åt Briox moduler. Lösningen baseras 
på Briox portal som är tillgänglig via banken och 
utan någon extra inloggning får företagaren en 
bra översiktsbild och smidig åtkomst av sina kund- 
fakturor, leverantörsfakturor, resultatutveckling, 
likviditet, m.m. Erbjudandet till företagskunderna  
är ett resultat av SEB:s nya satsning på Open Banking  
och någon motsvarande lösning finns idag inte på 
den estniska eller baltiska marknaden. 

Anpassningarna till den estniska marknaden har 
under framför allt fjärde kvartalet varit arbets- 
intensiva, men samtidigt bevisat med vilken  
flexibilitet Briox affärssystem snabbt kan anpassas 
och etableras på en ny geografisk marknad. Här 
har Briox fått stor hjälp genom ett nära samarbete  
med våra första byråpartners i Estland för att  
verifiera vårt arbete. Ett arbetssätt och en  
metod för att närma sig en ny marknad som  
skapar trovärdighet, lojalitet och snabbt  
positionerar Briox som en seriös aktör. Dessa  
byråpartners är nu även betalande kunder som vi 
har lagt ner mycket tid för att få igång. 

För att sammanfatta 2018 så ser vi en ökning  
i nettoomsättningen med 94% 3  095 (1593) tkr 
och ett minskat negativt kassaflöde från den  
löpande verksamheten -6 871 (-9 080) tkr.  
EBITDA förbättras med 19% och uppgår till  
-6 430 (-7 946) tkr.

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökar med 94%  
på helåret, lönsamheten  
förbättras, fler byråer väljer  
Briox och nytt strategiskt  
samarbete i Estland.
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Resultatutveckling i sammandrag

Tkr Q4 2018 Q4 2017 2018 2017

Nettoomsättning 808 409 3 095 1 593
Rörelseresultat -3 986 -4 259 -14 426 -16 494
Resultat före skatt -3 987 -4 208 -14 812 -17 398
Periodens resultat -3 987 -4 208 -14 812 -17 398
Resultat per aktie   -0,14 -0,18 -0,52 -0,76
EBITDA -1 932 -2 325 -6 430 -7 949

AKTUELL PERIOD  
OKTOBER - DECEMBER 2018

Den externa nettoomsättningen för fjärde  
kvartalet 2018 uppgick till 808 (409) tkr.  
Under perioden aktiverades arbete för egen 
räkning för utveckling och anpassning av 
programvaran med 2 173 (1 550) tkr. 

Övriga externa kostnader om 2 151 (2 024) tkr  
avser till största del driftskostnader,  
marknads- och försäljningskostnader.  
Avskrivningarna av aktiverade utvecklings-
utgifter under kvartalet uppgår till 2 037  
(1 821) tkr. 

Avskrivningarna beräknas på en period om 
fem år från lanseringsstart i respektive land. 
Rörelseresultatet uppgick till -3 986 (-4 259) tkr.  
Periodens resultat före skatt uppgick till  
-3 987 (-4 208) tkr. Resultat per aktie  
hänförligt till moderbolagets aktieägare 
uppgick till -0,14 (-0,18) kr.

KASSAFLÖDE OCH 
FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick under kvartalet till -1 894 (-2 008) tkr.  

Det egna kapitalet uppgick vid periodens  
utgång till 24 802 (19 473) tkr. Antal aktier  
uppgår till 28 586 689 (22 840 068) st. 

Per den 31 december 2018 uppgick de 
långfristiga skulderna till 0 (0) tkr och  
de kortfristiga skulderna uppgick till 4 221  
(3 864) tkr. Likvida medel uppgick till 8 549  
(3 533) tkr och soliditeten var 85,5 (83,4) 
 procent vid periodens utgång.

Med hänsyn till hur verksamheten förväntas 
utvecklas under 2019 samt till de finansie-
ringsmöjligheter som finns är styrelsen och 
ledningens bedömning att bolagets fortsatta 
drift är säkerställd.  

OMSÄTTNING OCH RESULTAT



INVESTERINGAR  
OCH AVSKRIVNINGAR

Investeringarna i främst immateriella  
tillgångar under perioden uppgick till 2 460 
(1 619) tkr och avskrivningarna uppgick till  
2 052 (1 933) tkr.

MEDARBETARE

Per den 31 december 2018 var antalet  
anställda i koncernen 16 personer varav 8  
arbetar med utveckling av Briox programvara. 

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet i Briox uppgår den  
31 december 2018 till 31 446 tkr, fördelat  
på 25  586 689 st aktier med ett kvotvärde 
om 1,10 kr/st.  

AKTIEÄGARE

Bolaget har ca 2 000 aktieägare. 

AKTIEN

Briox AB är listade på NGM Nordic MTF  
under kortnamnet BRIX MTF.  

TRANSAKTIONER 
MED NÄRSTÅENDE

Det har inte ägt rum några transaktioner 
mellan Briox och närstående som väsentligt 
påverkat företagets ställning och resultat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER PERIODEN

Under perioden har bolaget genomfört  
en nyemission om totalt ca 20 mkr.  

VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
framkommer i bolagets årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018.

KOMMANDE  
RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

24 april Årsredovisning 2018 
8 maj Delårsrapport för perioden 
 januari – mars
9 maj Årsstämma
21 aug Delårsrapport för 
 perioden april – juni
7 nov Delårsrapport för perioden 
 juli – sept

UTDELNING

Styrelsen förslår att ingen utdelning lämnas.

Informationen är sådan som Briox AB skall offentlig-
göra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/
eller lagen om handel med finansiella instrument.  
Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen 
den 21 februari 2019.

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning  
av bolagets revisorer.

Växjö den 21 februari 2019
Briox AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Hyltsten, CEO
Tel: +46 (0)70 3414626
Email: fredrik.hyltsten@briox.se
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Koncernens rapport över resultatet 18-10-01 17-10-01 18-01-01 17-01-01
TKR -18-12-31 -17-12-31 -18-12-31 -17-12-31

Nettoomsättning 808 409 3 095 1 593
Aktiverat arbete för egen räkning  2 173 1 550 8 009 6 644
Övriga rörelseintäkter  37 -12 55 20

Summa rörelseintäkter  3 018 1 947 11 159 8 257

Övriga externa kostnader  -2 151 -2 024 -8 204 -8 359
Personalkostnader  -2 801 -2 248 -9 386 -7 847
Avskrivningar och nedskrivningar -2 052 -1 934 -7 995 -8 545

Summa rörelsekostnader  -7 004 -6 206 -25 585 -24 751
  
Rörelseresultat -3 986 -4 259 -14 426 -16 494
  
Finansiella intäkter 0 51 0 0
Finansiella kostnader -2 0 -387 -904

Summa finansiella poster  -2 51 -387 -904
  
Resultat efter finansiella poster  -3 987 -4 208 -14 812 -17 398
  
Skatt på årets resultat  0 0 0 0

Periodens resultat -3 987 -4 208 -14 812 -17 398

Periodens nettoresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -3 987 -4 208 -14 812 -17 398
Innehavare av icke bestämmande inflytande 0 0 0 0

Koncernens rapport över totalresultatet
Omräkningsdifferenser i utlandsverksamhet 0 -307 -412 -124

Summa totalresultat för perioden -3 987 -4 514 -15 224 -17 521

Totalresultatet hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -3 987 -4 514 -15 224 -17 521
Innehavare av icke bestämmande inflytande 0 0 0 0

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,14 -0,18 -0,52 -0,76
Genomsnittligt antal aktier under perioden 28 586 689 22 840 068 25 571 292 18 707 310
Antal aktier vid periodens utgång 28 586 689 22 840 068 28 586 689 22 840 068
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Koncernens rapport över finansiell ställning, TKR 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utvecklingskostnader 18 469 18 075

Summa immateriella anläggningstillgångar  18 469 18 075
  
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 316 409

Summa materiella anläggningstillgångar  316 409

Summa anläggningstillgångar  18 785 18 484
  
Omsättningstillgångar 
Kundfordringar  593 346
Övriga fordringar  912 647
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  185 328

Summa kortfristiga fordringar  1 690 1 320
  
Kassa och bank  8 549 3 533

Summa omsättningstillgångar  10 238 4 853

SUMMA TILLGÅNGAR 29 023 23 337

BRIOX KONCEPT TILLÅTER SMÅFÖRETAGARE ATT NÅ VÅRT  
AFFÄRSSYSTEM FRÅN VILKEN UPPKOPPLAD ENHET SOM HELST.
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FORTS 
Koncernens rapport över finansiell ställning 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Aktiekapital  31 446 25 124
Övrigt tillskjutet kapital 140 407 126 532
Reserver -3 056 -2 122
Balanserat resultat inklusive årets resultat -143 995 -130 062
Innehavare av icke bestämmande inflytande 0 0

Summa eget kapital  24 802 19 473

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  804 782
Övriga skulder  1 619 1 020
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 798 2 062

Summa kortfristiga skulder  4 221 3 864

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 023 23 337

 18-10-01 17-10-01 18-01-01 17-01-01
Koncernens kassaflödesanalys, TKR -18-12-31 -17-12-31     -18-12-31   -17-12-31
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital -1 579 -2 025 -6 871 -8 853
Förändringar i rörelsekapital -315 17 -12 -227

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 894 -2 008 -6 883 -9 080

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 460 -1 619 -8 297 -7 296
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -307 20 196 18 205

Periodens kassaflöde -4 354 -3 934 5 016 1 829

Likvid medel vid periodens början 12 903 7 467 3 533 1 704
Likvida medel vid periodens slut 8 549 3 533 8 549 3 533
 
 -4 354 -3 934 5 016 1 829



  Övrigt
Koncernens rapport över Aktie-  kapital Omräknings- Balanserat
förändring i eget kapital kapital tillskjutet reserver resultat Summa

Ingående balans 1 januari 2017 12 134 113 106 -1 998 -112 164 10 578

Totalresultat
Periodens resultat - - - -17 398 -17 398 
Valutakursdifferenser - - -124 - -124

Summa totalresultat - - -124 -17 398 -17 522

Värdetillskott
Nyemission 12 990 17 714 - - 30 704
Kostnader hänförliga till nyemission - -4 288 - - -4 288

Summa värdetillskott 12 990 13 426 - - 26 416

Utgående balans 31 december 2017 25 124 126 532 -2 122 -130 062 19 473

Ingående balans 1 januari 2018 25 124 126 532 -2 122 -130 062 19 473
Totalresultat
Periodens resultat - - - -14 812 -14 812
Valutakursdifferenser - - -934 - -934

Summa totalresultat - - -934 -14 812 -15 746

Värdetillskott
Nyemission 6 321 15 631 - - 21 952
Kostnader hänförliga till nyemission - -1 756 - - -1 756

Summa värdetillskott 6 321 13 875 - - 20 196

Utgående balans 30 september 2018 31 446 140 407 -3 056 -143 995 24 802

  9
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Moderbolagets resultaträkning 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
TKR  -2018-12-31   -2017-12-31  -2018-12-31 -2017-12-31
        
Nettoomsättning 1 603 497 2 111 781
Aktiverat arbete för egen räkning  2 173 1 550 8 009 6 644
Övriga rörelseintäkter  37 526 55 537

Summa rörelseintäkter  3 813 2 573 10 175 7 962
  
Övriga externa kostnader  -1 592 -1 838 -6 905 -7 804
Personalkostnader  -2 801 -2 250 -9 386 -7 843
Avskrivningar -2 052 -1 933 -7 995 -8 530

Summa rörelsekostnader  -6 445 -6 022 -24 286 -24 178
  
Rörelseresultat  -2 632 -3 449 -14 111 -16 216
  
Nedskrivningar av andelar och  
fordringar på koncernbolag -1 112 -1 382 -1 906 -2 211
Finansiella intäkter 0 245 740 714
Finansiella kostnader -983 0 -386 -880

Summa finansiella poster  -2 095 -1 137 -1 552 -2 377
  
Resultat efter finansiella poster  -4 727 -4 586 -15 663 -18 593
  
Skatt på årets resultat  0 0 0 0

Periodens resultat -4 727 -4 586 -15 663 -18 593

OAVSETT OM DU GÖR ENKEL BOKFÖRING ELLER HAR MER AVANCERADE  
BEHOV KAN BRIOX ANPASSAS SÅ ATT DET PASSAR DITT FÖRETAG.
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Moderbolagets balansräkning, TKR 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utvecklingskostnader 18 469 18 075

Summa immateriella anläggningstillgångar  18 469 18 075
  
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 1 004 976

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 004 976

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 316 409

Summa finansiella anläggningstillgångar 316 409
  
Summa anläggningstillgångar  19 788 19 460

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar  327 454
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  185 321

Summa kortfristiga fordringar  512 775
  
Kassa och bank  6 913 1 887

Summa omsättningstillgångar  7 425 2 662

SUMMA TILLGÅNGAR 27 213 22 122

EGET KAPITAL 
Aktiekapital  31 446 25 124
Fond för utvecklingsutgifter 15 528 11 060
Fria reserver -8 289 897
Periodens resultat  -15 663 -18 593

Summa eget kapital  23 021 18 489

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  767 782
Skulder till koncernföretag 1 199 485
Övriga skulder  941 663
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 285 1 704

Summa kortfristiga skulder  4 193 3 633

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 213 22 122



Moderbolagets kassaflödesanalys 18-10-01 17-10-01 18-01-01 17-01-01
TKR -18-12-31 -17-12-31 -18-12-31 -17-12-31
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital -2 676 -1 021 -7 667 -7 871
Förändringar i rörelsekapital 220 -1 751 823 -2 630

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 456 -2 772 -6 844 -10 501

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 489 -1 619 -8 325 -7 296
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 20 195 18 329

Periodens kassaflöde -4 945 -4 391 5 025 532

Likvid medel vid periodens början 11 858 6 278 1 887 1 355
Likvida medel vid periodens slut 6 913 1 887 6 913 1 887

 -4 945 -4 391 5 026 532
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REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet  
med IAS 34, Delårsrapportering. Koncern- 
redovisningen har upprättats i enlighet 
med IFRS (International Financial Reporting  
Standards) sådana de antagits av EU samt  
Redovisningsrådets Rekommendation RFR 1,  
Kompletterande redovisningsregler för  
koncerner samt Årsredovisningslagen. Samma 
redovisningsprinciper har använts som i den  
senaste årsredovisningen med undantag för 
vissa ändringar (vilka omnämns i bolagets  
årsredovisning för 2016) i befintliga standar-
der samt tolkningsuttalanden. Bedömningen är 
att dessa inte haft någon påverkan på koncer-
nens räkenskaper under perioden. Bolaget har 
från och med 2013 använt principer avseende  
beräkning av effektivränta på långfristiga  
skulder (s.k. dold räntekompensation).  
De långfristiga skulderna som avser har i sin  
helhet reglerats under 2017.

Moderbolagets redovisning är upprättad  
i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska 
personer och Årsredovisningslagen. 
Bolaget kommer att redovisa enligt K3-regelver-
ket under 2019. Eftersom det inte finns någon 

redovisad goodwill eller liknande gör styrelsen 
bedömningen att förändringen inte kommer  
påverka företagets resultat eller ställning.

Nya standarder och tolkningar 
som ännu inte tillämpats av koncernen

IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” reglerar 
hur redovisning av intäkter ska ske. De principer  
som IFRS 15 bygger på ska ge användare  
av finansiella rapporter mer användbar  
information om företagets intäkter. Den  
utökade upplysningsskyldigheten innebär att  
information om intäktsslag, tidpunkt för  
reglering, osäkerheter kopplade till intäkts- 
redovisning samt kassaflöde hänförligt till  
företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt  
ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden  
erhåller kontroll över den försålda varan  
eller tjänsten och har möjlighet att använda  
och erhåller nyttan från varan eller tjänsten.  
IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS  
11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC 
och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft den 1 januari 
2018. Koncernens ledning gör bedömningen att 
det nya regelverket inte kommer att påverka 
det sätt vilket man idag redovisar koncernens  
intäkter. Koncernen har sedan tidigare redovisat  
intäkter över den period som kunderna har  
tillgång till Briox programvara och den period är 
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NOT 1 
INFORMATION OM RÖRELSESEGMENT

Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av  
verkställande direktören och som används för att fatta strategiska beslut. Verkställande direktören 
bedömer verksamheten som en enhet då samtlig verksamhet utgår ifrån samma programvara.  

 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
TKR -2018-12-31 -2017-12-31 -2018-12-31 -2017-12-31
      -
Segmentets nettoomsättning  808 409 3 095 1 593
Segmentens omsättning exkl intern omsättning 808 409 3 095 1 593
EBITDA -1 932 -2 325 -6 430 -7 949
Avskrivning av materiella och 
immateriella tillgångar -2 052  -1 934 -7 995 -8 545

Rörelseresultat -3 986 -4 259 -14 426 -16 494

Tillgångar 29 023 23 337 29 023 23 337

samma som den fakturerade perioden. Briox har 
under perioden skyldighet att hålla program- 
varan tillgänglig för användarna samt erbjuda 
support vid behov. Detta innebär att det inte blir 
några omräkningsdifferenser i övergången från 
IAS 18 till IFRS 15.  

IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassi- 
ficering, värdering och redovisning av  
finansiella tillgångar och skulder. Den  
fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 
2014. Den ersätter de delar av IAS 39 som  
hanterar klassificering och värdering av  
finansiella instrument och introducerar en ny  

nedskrivningsmodell. IFRS 9 inför en ny modell 
för beräkning av kreditförlustreserv som utgår 
från förväntade kreditförluster. För finansiella  
skulder så ändras inte klassificeringen och  
värderingen förutom i det fall då en skuld  
redovisas till verkligt värde över resultat- 
räkningen baserat på verkligt värde alternativet. 
Värdeförändringar hänförliga till förändringar  
i egen kreditrisk ska då redovisas i övrigt  
totalresultat. De finansiella instrument som  
påverkas i koncernen är kundfordringar.  
Koncernen har historiskt haft låga intäkter och 
därmed låga kundfordringar vilket innebär att 
effekten av det nya regelverket är marginell. 
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