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Briox på 30 sekunder



Briox är SaaS-bolaget med en passion att göra 
vardagen enklare för mikroföretagare

Genom att göra företagets ekonomi tillgänglig och 
lätthanterlig för både företagaren och redovisningskonsulten 

hjälper vi fler bolag att bli lönsamma och framgångsrika.
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Resultat Q1



Kraftigt ökad tillväxt
Omsättningen ökade med 
63 % och ARR med 68 %

Fokus på 
mikroföretag
Avsikt att ta ledarposition 
inom segmentet

Omställningsarbetet 
ger resultat
Genomförda förändringar 
bidrar till att skala vår affär

Q1 - sammanfattning



Q4 - Nettoförsäljning

● Ökar med +63 % till 2 030 tkr 
(1 242 tkr Q1-21)

Kommentar



Q4 - Återkommande intäkter (ARR)

● Ökar med +68 % till 9,4 mkr 
(5,6 mkr Q1-21)

Kommentar



Q4 - Användarlicenser

Kommentar

● Ökar med +82 % till 11 517 st 
(6 318 Q1-21)



Q4 - Byråpartners

Kommentar

● Ökar med +9 st till 212 st 
(203 st Q4-21)



Briox fokus på mikroföretag



FOKUS PÅ MIKROFÖRETAG

Stor affärspotential
93% av alla företag i Europa har mindre 
än 10 anställda

Large 
>250 anställda

Small 
10-49 anställda 

Micro 
<10 anställda 

Medium 
50-249 anställda  



FOKUS PÅ MIKROFÖRETAG

Byråer söker modell för 
sina minsta kunder
Stor efterfrågan på tidseffektiv, skalbar och 
lönsam modell för hantering av mikrokunder 



FOKUS PÅ MIKROFÖRETAG

Otillfredsställda 
kundbehov
Briox väl positionerat att erbjuda en attraktiv 
helhetslösning



FOKUS PÅ MIKROFÖRETAG

Briox affär skalar genom vår partnerstrategi



Prioriteter framåt



PRIORITERINGAR FRAMÅT

Vidareutveckling av 
Briox mobila app för 
mikroföretagare 



PRIORITERINGAR FRAMÅT

Möjliggöra en lönsam 
arbetsmodell inom 
mikrosegmentet för 
våra byråpartners



PRIORITERINGAR FRAMÅT

Fortsatta investeringar 
i sälj- och marknads- 
bearbetning 



Kraftigt ökad tillväxt
Omsättningen ökade med 
63 % och ARR med 68 %

Fokus på 
mikroföretag
Avsikt att ta ledarposition 
inom segmentet

Omställningsarbetet 
ger resultat
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bidrar till att skala vår affär

Q1 - sammanfattning



Tack!



Följ Briox på LinkedIn

Frågor

https://www.linkedin.com/company/brioxgroup/

