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"Under året fördubblades antalet byråkunder
i Finland och vi ser med tillförsikt på utsikterna
till betydande affärer under 2017"
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ETT ÅR MED SÄNKTA
KOSTNADER OCH
FÖRSÄLJNINGSFOKUS
Efter ett år med fokus på att sänka kostnader
och skapa ett tydligt mål för organisationen är
det nu dags att få Briox lönsamt. Målet är att
skapa lönsamhet på den viktigaste marknaden
Finland parallellt med en utökad satsning på
främst Tyskland och Storbritannien.

Under året fördubblades antalet byråkunder i
Finland och vi ser med tillförsikt på utsikterna
till betydande affärer under 2017. Vi har redan
skrivit avtal med flera stora och strategiskt
viktiga aktörer och ser att vi träffar marknaden
rätt med vårt erbjudande.

När jag tillträdde som VD för snart ett och ett
halvt år sedan initierades ett åtgärdspaket för
att sänka företagets kostnader. Verksamheten
koncentrerades till Växjö genom nedläggning
av kontor i Finland och Tyskland varvid personalstyrkan halverades. Därtill har flera större
leverantörsavtal sagts upp eller omförhandlats.
I december 2016 hade kostnaderna sänkts till
12 miljoner exklusive avskrivningar på årsbasis
jämfört med 26 miljoner vid samma tidpunkt
under 2015. Detta samtidigt som försäljningen
nästan fördubblats och en skuld på 37 miljoner
skrivits ner till fem. När de sista fem miljonerna
nu amorterats, som en första effekt av pågående emissioner, går företaget in i andra kvartalet
skuldfritt.

Briox har ett mycket konkurrenskraftigt
erbjudande på plats med en attraktiv produkt
och teknisk kompetens för fortsatt utveckling,
och det finns ett stort intresse för vår produkt i
målgruppen. Nu är det etableringen av en större och starkare försäljningsorganisation som är
högsta prioritet, parallellt med hård kostnadskontroll och fokus på uppsatta budgetmål.
Med full koncentration på huvudmålgruppen,
redovisningsbyråer, ska Briox nå lönsamhet
inom två år.

Parallellt med rationaliseringarna började
under förra året implementeringen av en ny
försäljningsstrategi, där fokus ligger på försäljning mot redovisningsbyråer, vilka i ett
nästa steg förväntas bidra till försäljning mot
sina respektive kundbaser. Strategin sjösattes
under 2016 med hittills mycket goda resultat.

Verksamheten i Växjö är mycket välfungerande
idag, här kommer vi fortsätta satsa på utveckling och växa vår försäljningsorganisation kraftigt. En del i satsningen är att bolaget flyttar till
helt nya lokaler i centrala Växjö. Detta för att
satsa på både befintlig och ny personal. Vi ska
vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera de bästa medarbetarna. De nya lokalerna
innebär dessutom en kostnadsbesparing mot
nuvarande lokaler.
Växjö, april 2017

"Briox har
ett mycket
konkurrenskraftigt
erbjudande
på plats med
en attraktiv
produkt"

Johan Rutgersson
VD

Jens Collskog

Country manager Finland

6

7

AFFÄRSIDÉ, MÅL
OCH STRATEGI

VÄSENTLIGA
HÄNDELSER UNDER ÅRET

Vår affärsidé är att anpassa, utveckla, och sälja
Briox internetbaserade affärssystem till små
och medelstora företag och till redovisningsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och
Polen.

Fortnox AB och Briox AB har den 11 november
2016 ingått ett ändrings- och bekräftelseavtal.
Detta avtal är kopplat till det tilläggsavtal som
ingicks under 2015 som i sin tur är kopplat till
det ursprungliga avtalet som ingicks mellan
bolagen i mars 2013.

Vi vill genom våra molnbaserade lösningar förenkla och hjälpa småföretag och föreningar att
effektivisera det administrativa arbetet. På sikt
är målet att bli marknadsledande på de marknader vi verkar i.
Under 2017 är bolagets huvudfokus att fortsätta
utveckla försäljningsorganisationen. Genom att
fortsätta knyta avtal med större strategiska aktörer ska Briox positionera sig som en ledande
aktör i Finland i första hand.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
2016 BRIOX AB
Styrelsen och verkställande direktören för Briox
AB, 556802-6891, med säte i Stockholm avger
härmed sin årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2016 till
och med den 31 december 2016.
Alla belopp är i tusentals svenska kronor, tkr,
om inget annat anges.

VERKSAMHETEN
Briox AB är ett fristående bolag som äger, utvecklar och marknadsför ett internetbaserade
affärssystem till små- och medelstora företag
och till redovisnings- och revisionsbyråer utanför Sverige.
Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås
från vilken internetbaserad dator eller enhet
som helst året runt, dygnet runt. Kunderna
behöver inte tänka på installationer, uppdateringar eller säkerhetskopiering. Prismodellen är
enligt abonnemangsform och kunderna betalar
för de produkter de väljer att använda. Enkelt,
billigt och smart för småföretagare.

Tilläggsavtalet gjordes för att tydligt särskilja
bolagens verksamheter och varumärken samt
att klargöra de framtida immateriella produkträttigheterna. Det gav Briox förbättrade
ekonomiska förutsättningar samt betydande
förbättrade kommersiella förutsättningar.
Genom det ändrings- och bekräftelseavtal som
nu skrevs fick Briox en option på att i förtid
lösa den kvarvarande skulden till Fortnox AB. I
gengäld mot reglering av skulden så upphörde
de tidigare begränsningar som det ursprungliga avtalet samt tilläggsavtalet villkorat. Under
förutsättning att skulden reglerades senast
den 31 mars 2017 så gavs Briox AB endast en
begränsning i att inte få sälja eller tillhandahålla den tidigare licensierade produkten i Sverige
innan utgången av 2020. Avtalet innefattade
även hanteringen av ägandet till programvaran
framöver.
Briox AB genomförde under året en omfattande
omorganisation. Bolaget stängde ner kontoren i Finland och Tyskland. Samtlig personal
i utlandet blev uppsagda, nedskärningar av
personal gjordes även i den svenska verksamheten. Samtliga leverantörsavtal sågs över och
omförhandlades eller sades upp. I samband
med att all verksamhet samlades i Växjö sågs
alla kundavtal över, nedskrivningar gjordes
med ca fyrahundratusen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS
UTGÅNG
Styrelsen för Briox AB beslutade under första
kvartalet 2017 om att genomföra en företrädesemission om cirka 22,9 MSEK, en riktad
emission om 7,85 MSEK samt ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner till
bolagets ledning om ca 7,5 % av det totala
antalet aktier.

Företrädesemissionen godkändes av en extra
bolagstämma den 21 mars 2017. Emissionen
blev fulltecknad och inbringade totalt 21 329
858 kr.
En del av det kapital som togs in genom emissionen har använts för att enligt det upprättade
ändrings- och bekräftelseavtalet kunna lösa
skulden på 4,85 MKR till Fortnox AB i förtid.

Flerårsjämförelser koncernen
Nettoomsättning, tkr
EBITDA, tkr
Soliditet, %

KONCERNEN
Koncernen består per 31 december 2016 av
moderbolaget Briox AB samt helägda dotterföretagen Four Divided by Six AB, Briox Sp zo o,
Briox Ltd, Briox GmbH samt Briox Oy.

2016

2015

2014

2013

1 483
-10 406
47,1

991
-9 850
38,8

763
-14 128
73,0

3 561*
-10 867
78,2

* beloppet inkluderar intäkter för resurskonsulter,
från 2014 avser nettoomsättningen enbart produktintäkter.

DEFINITION AV NYCKELTAL

FINANSIELL STÄLLNING

EBITDA, Earnings Before Interest, Tax and
Depreciation/Amortization (resultat före
finansiella poster samt av- och nedskrivningar
av materiella och immateriella anläggningstillgångar). Soliditet, eget kapital i procent av
balansomslutningen

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 1 704 (485) tkr. Utnyttjad checkkredit uppgick till 0 (0) kr. Nuvarande finansiering och finansieringsmöjligheter tillsammans
med den nyemission som genomförts under
kvartal 1 2017 bedöms vara tillräckliga för att
säkerställa fortsatt drift.

BRIOX AB KONCERNENS
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 483 (991) tkr. Under perioden
aktiverades arbete för egen räkning om 7 431
(7 485) tkr. Utvecklingskostnader aktiverades
om 7 555 (8 146) tkr vilket avser anpassning av
programvaran, d v s lönekostnader och inköp
av utvecklingstimmar samt översättning.
Rörelseresultatet uppgick till -21 598 (-19 471)
tkr. Posten Övriga externa kostnader om 9 527
(6 389) tkr avser till största del driftskostnader,
utvecklingskostnader, licenskostnader. Periodens resultat före skatt uppgick till -22 000
(-21 607) tkr. Resultat per aktie uppgick till -1,99
(-0,04) kr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -10 735 (-12 416) tkr.
Soliditeten var 47,1 %.

FÖRÄNDRINGAR
I EGET KAPITAL
Koncernens egna kapital uppgick, per den 31
december 2016, till 10 578 (9 832) tkr, varav 10
578 (14 161) tkr är hänförligt till moderbolagets
aktieägare och 0 (-4 329) tkr är hänförligt till
innehavare av icke bestämmande inflytande.
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VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER I
VERKSAMHETEN

Oskar i Grästorp AB

242 331

2,2%

PMJ Förvaltning AB

227 679

2,1%

Widerström, Ronny

150 000

1,4%

Övriga aktieägare

510 1281

46,2%

Koncernen är på kort sikt utsatt för valuta- och
prisrisker i samband med sin affärsverksamhet
avseende royaltyersättningar och operativ risk i
form av förlust av större kunder.

Totalt antal aktier

11 030 808

100 %

MODERBOLAGET

Inget av bolagen i koncernen är delaktig i
någon materiell tvist.

Moderbolagets rörelseintäkter för perioden 1
januari 2016 till 31 december 2016 uppgick till
7 940 (7 992) tkr vilken till största delen består
av aktiverade utvecklingskostnader. Resultatet
efter skatt för perioden uppgick till -22 968 (-21
584) tkr. Personalkostnader uppgick till 9 194 (8
941) tkr. Övriga externa kostnader uppgick till 8
559 (4 705) tkr.

MILJÖ

TVISTER

Inget bolag i koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet.

STYRELSEN

Briox ABs börskurs vid räkenskapsårets utgång
var 3,33 kr, vilket ger ett börsvärde på 36 733
tkr.

Styrelsen ska bestå av lägst 3 högst 8 ledamöter. Styrelsen arbetar efter en fastställd
arbetsordning vilken reglerar frekvens och
dagordning för styrelsemöten, distribution av
material till sammanträden samt ärenden att
föreläggas styrelsen som information eller för
beslut. Arbetsordningen reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande
och VD samt definierar VD:s befogenheter
och lön. Styrelsens ordförande förbereder
styrelsemötena tillsammans med VD. Förutom
att besluta om bolagets strategi, affärsplaner
och finansiella planer utvärderar styrelsen
bolagets verksamhet och utveckling. VD och
företagsledningen rapporterar vid varje ordinarie styrelsemöte från verksamheten, såsom
utveckling och framsteg samt finansiell rapportering. Styrelsen beslutar inom viktiga områden
såsom väsentliga avtal, budget, finanspolicy
och större investeringar.

STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Styrelsen höll 15 (13) protokollförda sammanträden under året.

Likvida medel uppgick per den 31 december
2016 till 1 355 (187) tkr. Eget kapital uppgick till
10 686 (10 784) tkr. Soliditeten uppgick till 47,2
(42,2) %.

AKTIEKAPITAL
Per den 31 december 2016 uppgick antalet
aktier i Briox AB till 11 030 808 (562 796 293)
st. Aktiekapitalet i bolaget uppgick vid räkenskapsårets utgång den 31 december 2016 till
12 134 (6 191) tkr. Det finns inga begränsningar
avseende hur många röster aktieägare kan
avge vid bolagsstämman. Aktierna är noterade
på NGM Nordic MTF sedan 12 september 2011.

Antal aktier
2 290 348

Andel
20,8%

Jacobsson, Kent

1 030 112

9,3%

Avanza Pension

624 671

5,7%

Compactor Fastigheter AB 385 000

3,5%

UTDELNING

Nordnet
Pensionsförsäkring AB

368 753

3,3%

Banque Öhman S.A

318 036

2,9%

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas
för verksamhetsåret 2016.

Acto AS

292 597

2,7%

Six Sis AG

Bolagets stämmovalda revisorer rapporterar
direkt från den utförda revisionen till styrelsen.

FÖRSLAG TILL
RESULTATDISPOSITION
Följande belopp står till årsstämmans
förfogande SEK:
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

114 729 260
-93 209 201
-22 968 431
-1 448 372

Styrelsen föreslår att årets resultat
-22 968 431 kronor avräknas mot balanserat
resultat. Efter disposition uppgår det fria egna
kapitalet till:
Överkursfond
Balanserat resultat

114 729 260
-116 177 632
-1 448 372

Beträffande moderbolaget och koncernens
resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar och
kassaflödesanalys samt sammanställningen
över förändringar i eget kapital med tillhörande
noter, vilka utgör en integrerad del av denna
årsredovisning.
Sedan 2011 redovisar koncernen enligt IFRS, se
Grund för rapporternas upprättande.
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		2016-01-01
Koncernens resultaträkning, tkr
Not
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Nettoomsättning
1
Aktiverat arbete för egen räkning 		
Övriga rörelseintäkter
2
Summa rörelseintäkter 		

1 483
7 431
36
8 949

991
7 485
292
8 769

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

3, 4, 5
6
9, 10

-9 527
-9 828
-11 192

-6 839
-12 230
-9 621

Summa rörelsekostnader 		

-30 547

-28 240

Rörelseresultat 		

-21 598

-19 471

7
7

71
-473

0
-2 136

Summa finansiella poster 		

-402

-2 136

Resultat efter finansiella poster 		

-22 000

-21 607

8

0

0

Periodens resultat		

-22 000

-21 607

Periodens nettoresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare		
Innehavare av icke bestämmande inflytande		

-22 000
0

-20 292
-1 316

Koncernens rapport över totalresultatet
Omräkningsdifferenser i utlandsverksamhet		

-62

407

Summa totalresultat för perioden		

-22 062

-21 200

Totalresultatet hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare		
Innehavare av icke bestämmande inflytande		

-22 062
0

-19 884
-1 316

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr		
Genomsnittligt antal aktier under perioden		
Antal aktier vid periodens utgång		

-1,99
6 729 761
11 030 808

-0,04
560 093 289
562 796 293

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Skatt på årets resultat

Koncernens rapport över finansiell ställning, tkr

Not

2016-12-31

2015-12-31

9

19 718

23 324

Summa immateriella anläggningstillgångar 		

19 718

23 324

10

14

42

Summa materiella anläggningstillgångar 		

14

42

Summa anläggningstillgångar 		

19 732

24 018

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
12
Övriga fordringar 		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
13
Summa kortfristiga fordringar 		

231
372
438
1 041

352
824
291
1 467

Likvida medel

14

1 704

485

Summa omsättningstillgångar 		

2 745

1 952

SUMMA TILLGÅNGAR		

22 477

25 318

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

13

Koncernens rapport över finansiell ställning, forts

NOT

2016-12-31

2015-12-31

Eget kapital
15
Aktiekapital 		
Övrigt tillskjutet kapital		
Reserver		
Balanserat resultat inklusive årets resultat		
Innehavare av icke bestämmande inflytande		

12 134
113 107
-1 998
-112 664
0

6 191
96 179
-1 936
-86 273
-4 329

Summa eget kapital 		

10 578

9 832

16

4 587

5 321

Summa långfristiga skulder		

4 587

5 321

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
17
Övriga skulder 		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
18

1 409
3 956
1 946

1 114
7 332
1 720

Summa kortfristiga skulder 		

7 311

10 165

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

22 477

25 318

Ställda säkerheter		

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser		Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Långfristiga skulder
Övriga skulder
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Hänförligt till Moderbolagets ägare
Koncernensrapport		
Övrigt				
Innehav utan
över förändring
Aktie- tillskjutet Omräknings- Balanserat		 bestämmande
i eget kapital
kapital
kapital
reserver
resultat
Summa
inflytande
						
Ingående balans
per 1 januari 2015
5 759
96 611
-1 673
-66 171
34 526
-3 494

Summa
Eget
kapital
31 032

Totalresultat
Årets resultat
Valutakursdifferenser

-

-

-263

-20 292
-

-20 292
-263

-1 316
670

-21 607
407

Summa totalresultat

-

-

-263

-20 292

-20 555

-646

-21 200

Värdetillskott
Ökat aktiekapital

432

-432

-

-

-

-

-

Summa värdetillskott

432

-432

-

-

-

-

-

Transaktioner
med ägare
Transaktioner med
minoritetsägare

-

-

-

189

189

-189

-

Summa transaktioner
med ägare

-

-

-

189

189

-189

-

6 191

96 179

-1 936

-86 273

14 161

-4 329

9 832

Utgående balans per
31 december 2015

Moderbolaget resultaträkning, TKR
Not
2016-01-01
		-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Nettoomsättning		473
Aktiverat arbete för egen räkning		
7 431
Övriga rörelseintäkter
2
36

495
7 485
12

Summa rörelseintäkter 		

7 940

7 992

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

3,4,5
6
9,10

-8 559
-9 194
-11 162

-4 705
-8 941
-9 598

Summa rörelsekostnader 		

-28 915

-23 244

Rörelseresultat 		

-20 975

-15 252

7
7
7

-2 330
804
-467

-4 868
727
-2 190

Summa finansiella poster 		

-1 994

-6 331

Resultat efter finansiella poster 		

-22 968

-21 584

8

0

0

Periodens resultat		

-22 968

-21 584

Nedskrivningar av andelar och
fordringar på koncernbolag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Skatt på årets resultat
Ingående balans per
1 januari 2016

6 191

96 179

1 936

-86 273

Totalresultat
Årets resultat
Valutakursdifferenser

-

-

-62

-22 000
-

-22 000
- -22 000
-62		-62

Summa totalresultat

-

-

-62

-22 000

-22 062

-

-22 062

5 943

20 598

-

-

26 541

-

26 541

-

-3 671

-

-

-3 671

-

-3 671

5 943

16 927

-

-

22 870

-

22 870

Transaktioner
med ägare
Transaktioner
med minoritetsägare

-

-

-

-4 390

-4 390

4 329

-61

Summa transaktioner
med ägare

-

-

-

-4 390

-4 390

4 329

-61

12 134

113 106

-1 998

-112 664

10 578

-

10 578

Värdetillskott
Nyemission
Kostnader hänförliga
till nyemission
Summa värdetillskott

Utgående balans per
31 december 2016

14 161

-4 329

9 832
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Moderbolagets balansräkning, TKR

Not

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

Moderbolagets balansräkning, tkr, FORTS.

Not

2016-12-31

2015-12-31

Eget kapital
Aktiekapital
15
Fria reserver		
Årets resultat 		

12 134
21 520
-22 968

6 191
26 176
-21 584

Summa eget kapital 		

10 686

10 784

16

4 587

5 321

Summa långfristiga skulder		

4 587

5 321

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
17
Skulder till koncernföretag		
Övriga skulder 		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
18

1 352
499
3 827
1 675

1 043
30
7 128
1 262

Summa kortfristiga skulder 		

7 352

9 463

9

19 718

23 324

Summa immateriella anläggningstillgångar 		

19 718

23 324

10

0

0

Summa materiella anläggningstillgångar 		

0

0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
11
Summa finansiella anläggningstillgångar		

976
976

976
976

Summa anläggningstillgångar 		

20 694

24 300

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
13
Summa kortfristiga fordringar 		
Kassa och bank
14

138
438
576
1 355

790
291
1 081
187

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

22 625

25 568

Ställda säkerheter		

Inga

Inga

Summa omsättningstillgångar 		

1 931

1 268

Ansvarsförbindelser		Inga

Inga

SUMMA TILLGÅNGAR		

22 625

25 568

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Långfristiga skulder
Övriga skulder
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Rapport över kassaflöde, tkr
Not

Förändring av
moderbolagets
egna kapital, tkr
Eget kapital
31 december 2014
Vinstdisposition
enligt beslut av
bolagsstämman
Nyemission
Årets resultat

Eget kapital
31 december 2015
Vinstdisposition
enligt beslut av
bolagsstämman
Nyemission

Aktiekapital
5 759

Pågående
nyemission
432

Överkursfond
97 800

Balanserat
resultat
-51 149

Årets
resultat
-20 477

Summa
32 367

-

-

-20 477

20 477

-

432

-432

-

-

-

-

-

-

-

-

-21 584

-21 584

6 191

0

97 800

-71 626

-21 584

10 784

-

-

-

-21 584

21 584

-

5 943

-

20 598

-

-

26 541

MODERBOLAGET
2016
2015

Kassaflöde från den
löpande verksamheten
Rörelseresultat efter
finansiella poster		

-22 000

-21 607

-22 968

-21 584

Avskrivningar och
nedskrivningar		

11 192

9 621

13 492

14 466

7

402

2 136

337

6 331

Betald ränta		

-473

-1 705

-467

-1 721

Erhållen ränta		

71

0

804

727

19

2

-431

0

-5 337

Betald inkomstskatt		

0

-130

0

-46

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
i rörelsekapital		

-10 807

-12 116

-9 476

-7 164

Ökning/minskning kundfordringar		

121

-92

-473

-495

Ökning/minskning övriga
kortfristiga fordringar		

305

350

-287

-9 032

Ökning/minskning l
everantörsskulder		295

565

309

646

Finansiella poster

-

KONCERNEN
2016
2015

Övriga ej
kassaflödespåverkande poster

Ökning/minskning övriga
kortfristiga skulder		

-650

-1 123

80

5 342

Kostnader hänförliga
till nyemission

-

-

-3 671

-

-

-3 671

Förändringar i rörelsekapital		

72

-300

-371

-3 538

Årets resultat

-

-

-

-

-22 968

-22 968

Kassaflöde från den löpande
verksamheten		

-10 735

-12 417

-9 847

-10 702

12 134

0

114 729

-93 210

-22 968

10 686

Köp av immateriella tillgångar		

-7 554

-8 145

-7 554

-8 145

Investeringar i
finansiella tillgångar		

-67

0

-1 068

-1 351

Kassaflöde från
investeringsverksamheten		

-7 621

-8 145

-8 622

-9 496

Nyemission		

22 871

4 710

22 871

4 710

Upplåning/amortering 		

-3 234

4 721

-3 234

4 721

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten		

19 637

9 431

19 637

9 431

Minskning/ökning av likvida medel		

1 281

-11 131

1 168

-10 767

Likvida medel vid årets början		

485

11 209

187

10 954

Omräkningsdifferens		-62

407

0

0

Likvida medel vid årets slut		

485

1 355

187

Eget kapital
31 december 2016

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

1 704
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ALLMÄN INFORMATION
Briox AB (Moderföretaget) och dess dotterföretag (sammantaget Koncernen) äger ett
webbaserat affärssystem till mindre och
mellanstora bolag utanför Sverige. Huvudfokus
ligger på Finland, Storbritannien och Tyskland.
Verksamheten bedrivs i tre helägda dotterföretag. Koncernen består också av två helägda
dotterbolag i vilka det i nuläget inte bedrivs
någon verksamhet.
Moderföretaget är ett svenskt aktiebolag med
sitt säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Framtidsvägen 12, 351 96 Växjö.
Moderföretaget är noterat på NGM Nordic
MTF.

NOTER TILL KONCERNOCH ÅRSREDOVISNINGEN

Styrelsen har den 25 april 2017 godkänt denna
koncernredovisning för offentliggörande och
den kommer föreläggas stämman för fastställelse den 10 maj 2017.

SAMMANFATTNING
AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
De viktigaste redovisningsprinciperna som
tillämpats när denna koncernredovisning
upprättats anges nedan. Dessa principer har
tillämpats konsekvent för alla presenterade år,
om inte annat anges.

GRUND FÖR
RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE
Koncernredovisningen för koncernen har
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och International Financial
Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits
av EU.
Koncernredovisningen har upprättats enligt
anskaffningsvärdemetoden.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse
med IFRS kräver användning av en del
viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa
bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som
innefattar en hög grad av bedömning, som är
komplexa eller sådana områden där antagan-

den och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i stycket
Viktiga uppskattningar och bedömningar för
redovisningsändamål.

NYA OCH ÄNDRADE
REDOVISNINGSPRINCIPER 2016
Nedan anges de standarder som koncernen
tillämpar för första gången för räkenskapsår
som börjar 1 januari 2016:
• Klargörande för acceptabla metoder för
avskrivningar, tillägg till IAS 38.
• Årliga förbättringar av IFRS-standarder,
förbättringscykeln 2012-2014.
• Disclosure initiative, tillägg till IAS 1
Tillämpningen av dessa standarder har inte haft
någon påverkan på koncernens redovisningsprinciper eller upplysningar för det aktuella
räkenskapsåret.

NYA STANDARDER OCH
TOLKNINGAR SOM ÄNNU INTE
TILLÄMPATS AV KONCERNEN
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i
kraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari
2016 och har inte tillämpats vid upprättandet
av denna finansiella rapport. Inga av dessa
förväntas ha någon väsentlig inverkan på
koncernens finansiella rapporter med undantag
för de som följer nedan:
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, 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 behåller en blandad värderingsansats
men förenklar denna ansats i vissa avseenden.
Det kommer att finnas 3 värderingskategorier
för finanseilla tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat
och verkligt värde över resultaträkningen.
Hur ett instrument ska klassificeras beror på
företagets affärsmodell och instrumentets
karaktäristika. Investeringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över
resultaträkningen men det finns även en
möjlighet att vid första redovisningstillfället
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redovisa instrumentet till verkligt värde över
övrigt totalresultat. Ingen omklassificering till
resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av instrumentet. IFRS 9 inför också 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 resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet. Värdeförändringar hänförliga till förändringar i egen kreditrisk ska då redovisas i
övrigt totalresultat. IFRS 9 minskar kraven för
tillämpning av säkringsredovisning genom att
80-125-kriteriet ersätts med krav på ekonomisk
relation mellan säkringsinstrument och säkrat
föremål och att säkringskvoten ska vara samma
som används i riskhanteringen. Även säkringsdokumentationen ändras lite jämfört med
den som tas fram under IAS 39. Standarden
ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas
1 januari 2018. Tidigare tillämpning är tillåten.
Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna
av införandet av standarden.
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 intäktsredovisning 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.
Förtida tillämpning är tillåten. Koncernen har
ännu inte utvärderat effekterna av införandet
av standarden.
IFRS 16 ”Leasing” kommer att innebära att
nästan samtliga leasingkontrakt ska redovisas
i balansräkningen då man inte längre skall
göra skillnad på operationella och finansiella
leasingavtal. Enligt IFRS 16 ska en tillgång och
ett finansiellt åtagande redovisas. Standarden
kommer att påverka koncernens operationella

leasingavtal. På balansdagen uppgick koncernens icke uppsägningsbara leasingavtal till 905
tkr, se not 5. IFRS 16 träder i kraft 1 januari 2019
och koncernen avser för närvarande inte att
tillämpa standarden i förtid.

gångar. Om beloppet understiger verkligt
värde för det förvärvade dotterföretagets
tillgångar, i händelse av ett förvärv till lågt pris,
redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

avseende poster som är hänförliga till rörelsen
redovisas som övriga
rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader
medan kursdifferenser av finansiell karaktär
redovisas inom finansnettot.

Briox AB arbetar för närvarande mer att utvärdera de potentiella effekterna av ovanstående
beslutade men icke implementerade nya
standards och förändrade standards.

Koncerninterna transaktioner, balansposter
samt orealiserade vinster och förluster på
transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag
har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens
principer.

MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNREDOVISNING
- Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag (inklusive strukturerade företag) över vilka koncernen har
bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har
rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från
och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas
ur koncernredovisningen från och med den dag
då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av
koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för
förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt
värde på överlåtna tillgångar, skulder och de
aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de
uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar
och övertagna skulder i ett rörelseförvärv,
värderas inledningsvis till verkligt värde på
förvärvsdagen.
För varje förvärv – dvs. förvärv för förvärv –
avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget
redovisas till verkligt värde eller till innehavets
proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar.
Som goodwill redovisas det belopp varmed
köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde per
förvärvsdagen på tidigare eget kapitalandel
i det förvärvade företaget överstiger verkligt
värde på identifierbara förvärvade nettotill-

Koncernen består av moderbolaget Briox AB
samt helägda dotterföretagen Four Divided by
Six AB, Briox Sp zo o, Briox Ltd, Briox GmbH
samt Briox Oy.
Bolagen konsolideras in i koncernen från
förvärvs- eller startdatum.
- Segmentrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som
står i överensstämmelse med den interna
rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren har identifierats som
verkställande direktören i moderbolaget Briox
AB. Segmenten är de geografiska marknader
som koncernen verkar på.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSK
VALUTA
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna
för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska
miljö där respektive företag huvudsakligen är
verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (kr), som är
Moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta. Övriga funktionella valutor är EUR,
PLN och GBP.
- Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till
den funktionella valutan enligt de valutakurser
som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och valutakursförluster som uppkommer vid transaktioner i utländsk valuta och vid
omräkning av monetära tillgångar och skulder
i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Kursdifferenser

Materiella anläggningstillgångar utgörs av
inventarier. De redovisas till anskaffningsvärde
minskat med planenlig avskrivning. Tillämpad
avskrivningstid är 5 år.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
- Utveckling av programvara
Kostnader för underhåll av programvara kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader
som är direkt hänförliga till utveckling och
testning av identifierbara och unika programvaruprodukter som kontrolleras av koncernen,
redovisas som immateriella tillgångar när
följande kriterier är uppfyllda:
(a) det är tekniskt möjligt att färdigställa den
immateriella tillgången så att den kan användas,
(b) ledningen har för avsikt att färdigställa den
immateriella tillgången och använda eller sälja
den,
(c) det finns förutsättningar att använda eller
sälja den immateriella tillgången,
(d) det kan visas hur den immateriella tillgången kommer att generera troliga framtida
ekonomiska fördelar,
(e) adekvata tekniska, ekonomiska och andra
resurser för att fullfölja utvecklingen och för att
använda eller sälja den immateriella tillgången
finns tillgängliga, och
(f) de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling, kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Övriga utvecklingsutgifter som inte uppfyller
dessa villkor redovisas som kostnader när de
uppstår. Utvecklingsutgifter som tidigare har
redovisats som en kostnad, redovisas inte som
en tillgång i en efterföljande period. Aktiverade
utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och avskrivningar görs från den
tidpunkt då tillgången är färdig att användas,
linjärt över nyttjandeperioden, ej överskridande fem år.
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Aktiverade utvecklingskostnader skall testas
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov i enlighet med IAS 36.
Utvecklingen består i att koncernen anpassar
Briox AB:s webbaserade affärssystem till marknaderna i Storbritannien, Polen, Tyskland och
Finland. Anpassningen består i översättning
och nyutveckling av systemet för att kunna
verka efter lokala regler och bestämmelser.
Utvecklingskostnader som redovisas som
tillgång skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, vilken inte överskrider fem år.

NEDSKRIVNINGAR AV ICKEFINANSIELLA TILLGÅNGAR
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill, skrivs inte av utan
prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms
med avseende på värdenedgång närhelst
händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det
belopp varmed tillgångens redovisade värde
överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader
och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
För tillgångar, andra än finansiella tillgångar
och goodwill, som tidigare har skrivits ner görs
per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR
OCH SKULDER
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt lånefordringar och kundfordringar.
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte
den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella
tillgångarna vid det första redovisningstillfället.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar
som innehas för handel. En finansiell tillgång

klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort.
Derivat klassificeras som att de innehas för
handel om de inte är identifierade som säkringar. Tillgångar i denna kategori klassificeras
som omsättningstillgångar om de förväntas bli
reglerade inom tolv månader, annars klassificeras de som anläggningstillgångar.
- Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har
fastställda eller fastställbara betalningar och
som inte är noterade på en aktiv marknad. De
ingår i omsättningstillgångar med undantag för
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och
kundfordringar utgörs av Kundfordringar och
andra fordringar samt Likvida medel i balansräkningen.
- Redovisning och värdering
av finansiella tillgångar
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen – det datum då
Koncernen förbinder sig att köpa eller sälja
tillgången. Finansiella instrument redovisas
första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella
tillgångar som inte redovisas till verkligt värde
via resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas
i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas
bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och Koncernen har överfört i stort
sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och
kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Koncernen bedömer per varje balansdag om
det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller
en grupp av finansiella tillgångar. Nedskrivningsprövning av kundfordringar beskrivs
nedan under rubriken ”Kundfordringar”.

- Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till
verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för
värdeminskning av kundfordringar görs när
det finns objektiva bevis för att Koncernen
inte kommer att kunna erhålla alla belopp som
är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga
villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos
gäldenären, sannolikhet för att gäldenären
kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruktion och uteblivna eller
försenade betalningar (förfallna sedan mer än
90 dagar) betraktas som indikatorer på att ett
nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. En utvärdering på individuell nivå görs
sedan per fordran för att se om nedskrivningsbehov föreligger. Reserveringens storlek utgörs
av skillnaden mellan tillgångens redovisade
värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga
effektiva räntan. Tillgångens redovisade värde
minskas genom användning av ett värdeminskningskonto och förlusten redovisas i resultaträkningen i posten Försäljningskostnader. När
en kundfordran inte kan drivas in, skrivs den
bort mot värdeminskningskontot för kundfordringar. Återvinning av belopp som tidigare har
skrivits bort krediteras Övriga externa kostnader i resultaträkningen.
- Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med
förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten.
-Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital.
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras
till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett
avdrag från emissionslikviden.
- Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis
till verkligt värde och därefter till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
- Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt
värde, netto efter transaktionskostnader. Upp-

låning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader)
och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med
tillämpning av effektivräntemetoden. Bolaget
har från och med 2013 använt principer avseende beräkning av effektivränta på långfristiga
skulder (s.k. dold räntekompensation).
- Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Den aktuella skattekostnaden beräknas på
basis av de skatteregler som på balansdagen är
beslutade eller i praktiken beslutade i de länder
där moderföretagets dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. I nuläget genereras samtliga skattepliktiga intäkter
inom Brioxkoncernen i Sverige, Polen, Tyskland, England och Finland. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning och
gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för
belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt
balansräkningsmetoden, på alla temporära
skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder
och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas
emellertid inte om den uppstår till följd av en
transaktion som utgör den första redovisningen
av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas
med tillämpning av
skattesatser (och lagar) som har beslutats eller
aviserats per balansdagen och som förväntas
gälla när den berörda uppskjutna skattefordran
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden
regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den
omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan
utnyttjas.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag och intresseföretag, förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden
kan styras av Koncernen och det är sannolikt
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att den temporära skillnaden inte kommer att
återföras inom överskådlig framtid.

ERSÄTTNINGAR
TILL ANSTÄLLDA
- Pensionsförpliktelser
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda
pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken Koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk
enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller
informella förpliktelser att betala ytterligare
avgifter om denna juridiska enhet inte har
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med
de anställdas tjänstgöring under innevarande
eller tidigare perioder.

INTÄKTSREDOVISNING
- Intäkter
Intäkter innefattar det verkliga värdet av
vad som erhållits eller kommer att erhållas
för sålda porgramvaror i Koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive
mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter
eliminering av koncernintern försäljning.
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp
kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer
att tillfalla företaget och särskilda kriterier har
uppfyllts för Koncernens verksamhet. Intäktsbeloppet anses inte kunna mätas på ett
tillförlitligt sätt förrän alla förpliktelser avseende försäljningen har uppfyllts eller förfallit
Koncernen säljer ett webbaserat affärssystem.
Intäkter från försäljningen redovisas i den period då kunden får tillgång till det webbaserade
affärssystemet. Koncernens intäkter avser i sin
helhet försäljning av det webbaserade affärssystemet och man har ett flertal mindre kunder
varav ingen når upp till 10 % av omsättningen.
- Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över
löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.

LEASING
Leasing där en väsentlig del av riskerna och
fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing.
Betalningar som görs under leasingtiden (efter
avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt
över leasingperioden. För närvarande leasar
inte bolaget ut tillgångar.

MODERBOLAGETS
REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning
enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer Moderbolaget
tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan.

UPPSTÄLLNINGSFORM
FÖR RESULTAT- OCH
BALANSRÄKNING
Moderbolaget använder de uppställningsformer som anges i årsredovisningslagen, vilket
bland annat medför att en annan presentation
av eget kapital tillämpas.

AKTIER I DOTTERBOLAG
Aktier i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Erhållna utdelningar redovisas som intäkter i
den utsträckning de härrör från vinstmedel som
intjänats efter förvärvet.
När det finns en indikation på att aktier och
andelar i dotterbolag minskat i värde görs en
beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre
än det redovisade värdet görs en nedskrivning.
Nedskrivningar redovisas i posten Nedskrivning av andelar i koncernbolag.

AKTIEÄGARTILLSKOTT
Moderbolaget tillämpar RFR 2 för koncernbidrag och aktieägartillskott. Ett koncernbidrag
eller aktieägartillskott som moderbolaget erhåller redovisas som en finansiell intäkt medan
ett koncernbidrag eller aktieägartillskott som
moderbolaget lämnar till ett dotterbolag redovisas som en investering. En bedömning görs

därefter av huruvida det föreligger ett behov
av nedskrivning av värdet på aktier och andelar
ifråga.

FINANSIELL RISKHANTERING
FINANSIELLA RISKFAKTORER
- Valutarisk
Koncernen arbetar på en internationell bas där
både intäkter och utgifter uppkommer i utländsk valuta. Det finns en osäkerhet kring hur
valutakurser relativt svenska kronor föreligger
i framtiden. Bolaget säkrar inte valutaflöden
och därför finns en möjlighet att förändringar
i valutakurser kan påverka bolagets förmåga
genomföra sina planer. Koncernens främsta
valutaexponering finns i euro och motsvarar ca
40 % av totala fordringar och ca 2 % av totala
kortfristiga skulder.
- Kreditrisk
Kreditrisk uppstår genom likvida medel samt
kreditexponeringar gentemot kunder, inklusive
utestående fordringar och avtalade transaktioner. Bolagen i koncernen skall minimera
finansiell kreditrisk genom att välja motparter
med hög kreditvärdighet. Kundfordringarna
karaktäriseras av en låg risk då varje delpost är
liten i förhållande till total fordringsmassa. Man
har ingen stor exponering mot enskilda kunder,
man har i dagsläget ingen fordran mot enskild
kund som överstiger 5 % av totala kundfordringar. Reservering av osäkra fordringar sker
efter individuell prövning. I not 12 redovisas för
kreditrisk för kundfordringar.
- Likviditetsrisk
Likviditetsrisk hanteras genom att Koncernen
innehar tillräckligt med likvida medel. Då
koncernen ännu inte genererar positivt kassaflöde från den löpande verksamheten tas likvida medel in via nyemission. Bolagets styrelse
bedömer fortlöpande bolagets finansieringsbehov och gör rullande likviditetsprognoser för
kommande 12 månader. Nuvarande finansiering
och finansieringsmöjligheter bedöms vara tillräckliga för att säkerställa fortsatt drift.
- Hantering av kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen
är att trygga Koncernens förmåga att fortsätta
sin verksamhet, så att den kan fortsätta att
generera avkastning till aktieägarna och nytta
för andra intressenter och att upprätthålla en
optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan Koncernen utfärda nya aktier, återbetala kapital till aktieägarna eller sälja tillgångar
för att minska skulderna.
- Finansieringsrisk
Koncernen är i behov av finansiering då utveckling av de webbaserade systemen föregår
försäljningen. Den löpande finansieringen har
skett via nyemissioner. Finansieringsrisken är
att koncernen inte vid en given tidpunkt skulle
kunna erhålla finansiering, att den försvåras
och/eller fördyras.

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR
OCH BEDÖMNINGAR FÖR
REDOVISNINGSÄNDAMÅL
Uppskattningar och bedömningar utvärderas
löpande och baseras på historisk erfarenhet
och andra faktorer, inklusive förväntningar på
framtida händelser som anses rimliga under
rådande förhållanden.
Koncernen gör uppskattningar och antaganden
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
räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.
- Aktivering av utvecklingsarbeten
Koncernen bedömer regelbundet vilka utvecklingsarbeten som kan aktiveras.
- Prövning av nedskrivningsbehov
för balanserade utvecklingsarbeten
Koncernen undersöker varje år om något
nedskrivningsbehov föreligger för balanserade utvecklingsarbeten, i enlighet med den
redovisningsprincip som beskrivs i avsnitt
Immateriella tillgångar. Återvinningsvärden för
kassagenererande enheter har fastställs genom
beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar och prognoser om framtida kassaflöden göras (not 9).
De finansiella tillgångarnas kreditkvalitet
Kundfordringarna karaktäriseras av en låg risk
då varje delpost är liten i förhållande till total
fordringsmassa samt att koncernens kreditpolicy är restriktiv.
Likvida medel består av kassamedel och bankmedel.
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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 per geografisk marknad.
Helår 2016

Sverige

Polen

Tyskland

Storbritannien

Finland

Elim

Totalt

473 1

0

238

106

1 139

-473

1 483

0

0

238

106

1 139

0

1 483

EBITDA justerad -9 814

-28

-466

-44

-33

-11 162

0

-30

0

0

0

-11 192

Rörelseresultat -20 976

-28

-496

-44

-33

-21

-21 598

Segmentets
nettoomsättning
Segmentens
omsättning exkl.
intern omsättninG

Avskrivning av
materiella och
immateriella
tillgångar

-21 -10 406

Tillgångar

22 625

17

231

228

727

1 351

22 477

Helår 2015

Sverige

Polen

Tyskland

Storbritannien

Finland

Elim

Totalt

495 1

0

161

65

877

-607

991

0

0

161

65

765

0

991

EBITDA justerad -5 647

-30

-2 641

156

1 668

-20

-9 850

Segmentets
nettoomsättning
Segmentens
omsättning exkl.
intern omsättning

Avskrivning av
materiella och
immateriella
tillgångar

-9 604

0

-17

0

0

0

-9 621

Rörelseresultat

-15 251

-30

-2 658

156

-1 668

- 19

-19 471

25 711

11

176

164

262

-1 006

25 318

Tillgångar

Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor.
1 Av moderbolagets intäkter avser 100 % koncernintern försäljning
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NOT 2
ÖVRIGA INTÄKTER
Koncern
2016
2015
Övrigt
Summa

36
36

Moderbolag
2016
2015

292
292

36
36

12
12

Koncern
Moderbolag
Ersättningar
till revisorerna 2016 2015
2016 2015
PwC				

Revisionsverksamhet
utöver
revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Totalt

231

250

Det har under året inte funnits några transaktioner med närstående som väsentligt påverkat
koncernens eller moderbolagets ställning.

231

Åtaganden avseende operationell leasing
Koncernen hyr lokaler och bilar enligt ej
uppsägningsbara operationella leasingavtal.
Leasingperioderna varierar mellan 1 och 5 år
och de flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift.

250

Koncern
2016 2015
Inom 1 år

43

247

NOT 6
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

NOT 5
ÅTAGANDEN

NOT 3
ERSÄTTNINGAR
TILL REVISORERNA

Ersättning
för revisionsuppdraget

NOT 4
TRANSAKTIONER
MED NÄRSTÅENDE

43

247

Mellan 1
och 5 år
Senare än 5 år

0

12

0

12

274

509

274

509

Med revisionsuppdrag avses granskning av
årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
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. Allt annat är
andra uppdrag.

630

749

Moderbolag
2016 2015
630

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till
verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön och pensionsförmån.
Med andra ledande befattningshavare avses moderbolagets ledningsgrupp. Samtliga ersättningar
bedöms vara marknadsmässiga. Inga bindande avtal avseende konsulttjänster finns för någon styrelseledamot. Ansvarig för motsvarande förhandling med andra ledande befattningshavare är verkställande direktören. Inga finansiella instrument har använts som ersättning till styrelse och ledande
befattningshavare.
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en
pensionsplan enligt vilken Koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen
har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska
enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman
med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.

Ersättningar till anställda			

Koncern
2016
2015

Löner och andra ersättningar			
Sociala avgifter				
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer

8 184
2 103
586

8 817
2 163
836

7 693
2 065
483

6 346
1 857
568

10 873

11 816

10 241

8 771

Summa				

Moderbolag
2016
2015

641

175

554

175

554

0

0

0

0

905 1 283

905

1 195

Löner och andra ersättningar		

Koncern
2016
2015

Moderbolag
2016
2015

Styrelse och verkställande direktör		
Dotterbolagsstyrelsele			
Verkställande direktörer i dotterbolag		
Övriga ledande befattningshavare		
Övriga anställda				

1 860
0
0
503
5 821

969
0
1 343
451
6 054

1 860
0
0
503
5 330

969
0
0
451
4 926

Summa				

8 184

8 817

7 693

6 346
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NOT 6
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA forts.
Sociala och pensionskostnader		

Koncern
2016
2015

Pensionskostnader till styrelse
och verkställande direktör			

0

Moderbolag
2016
2015

172

0

172

Pensionskostnader verkställande
direktörer i dotterbolag			
Pensionskostnader övriga anställda		

0
586

134
530

0
483

0
396

Sociala avgifter enligt lag och avtal		

2 103

2 163

2 065

1 857

Summa				

2 689

2 999

2 548

2 425

I sociala avgifter enligt lag och avtal ingår särskild löneskatt för pensionsförsäkringspremier.

Medeltal anställda 				

Koncern
2016
2015

Kvinnor				
Män				
Totalt antal anställda				

2015-12-31

Antal på
balansdagen

Varav
män

Antal på
balansdagen

Varav
män

Styrelseledamöter			

6

6

5

4

Verkställande direktör och
övriga ledande befattningshavare

2

1

5

4

			

7

6

10

8

I moderbolagets styrelse sitter 6 (4) personer varav alla är män.
Verkställande direktör är även styrelseledamot.

Löner och andra ersättningar till moderbolagets styrelse och ledning

Moderbolag
2016
2015

6
9

7
11

6
8

6
8

15

18

14

14

Män

2016
Kvinnor

Män

2015
Kvinnor

Sverige			
Polen			
Finland			
Storbritannien			
Tyskland			

8
0
1
0
0

6
0
0
0
0

8
0
2
0
1

6
0
0
0
1

Koncernen totalt			

9

6

11

7

Medeltal anställda fördelat per land, koncernen

2016-12-31

Könsfördelning i Koncernen
(inkl. dotterföretag) för
styrelseledamöter och övriga
ledande befattningshavare		

Grundlön
Arvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensions
kostnad

300*

0

0

0

0

300

Peter Lainevool,
styrelseledamot

75*

0

0

0

0

75

Martin Jönsson,
styrelseledamot

75*

0

0

0

0

75

Joakim Lorentzon,
styrelseledamot

75*

0

0

0

0

75

Anders Maiqvist,
styrelseledamot

75*

0

0

0

0

75

Johan Rutgersson,
styrelseledamot och
verkställande direktör

794

0

124

0

342 1 260

1 394

0

124

0

342 1 860

2016
Lars Karlsson,
styrelsens ordförande

Summa

Övrig			
ersättning
S:a

*) Arvoden faktureras med tillägg för sociala avgifter. Sociala avgifter uppgår under 2016 till 143 tkr.
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NOT 6
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA forts.

NOT 7
FINANSIELLA POSTER

Grundlön
Arvode

Rörlig
ersättning

300*

0

0

0

85

385

Peter Lainevool,
styrelseledamot

75*

0

0

0

0

75

Joakim Lorentzon,
styrelseledamot

75*

0

0

0

0

75

Johan Rutgersson,
styrelseledamot och
Verkställande direktör
2015-12-09 - 2015-12-31

214*

0

0

0

0

214

Camilla Jarnemyr,
verkställande direktör
2015-01-01 - 2015-12-09

923

0

46

172

0

1 141

2015
Lars Karlsson,
styrelsens ordförande

Summa

1 587

Övriga
förmåner

0

*) Arvoden faktureras med tillägg för sociala avgifter.
Sociala avgifter uppgår under 2015 till 145 tkr.

46

Pensions
kostnad

172

Övrig			
ersättning
S:a

85

1 890

2016

Koncern
2015

Moderbolag
2016
2015

Nedskrivningar av andelar
och fordringar i dotterbolag
Ränteintäkter
Kursdifferenser
Räntekostnader

0
3
68
-473

0
0
-431
-1 705

-2 330
577
227
-467

-4 868
727
-469
-1 721

Summa

-402

-2 136

-1 994

-6 331

2016

Koncern
2015

Aktuell skatt på årets resultat
Justering avseende tidigare år

0
0

0
0

0
0

0
0

Summa aktuell skatt

0

0

0

0

-22 000
-1
2 636

-21 607
0
6 603

-22 968
-1
2 636

-21 584
0
6 603

19 365
0

15 004
0

20 333
0

14 981
0

0

0

0

0

NOT 8
INKOMSTSKATT
Aktuell skatt

Resultat före skatt
Ej skattepliktiga intäkter
Ej avdragsgilla kostnader
Skattemässiga underskott
för vilka ingen uppskjuten
skattefordran redovisats
Aktuell skatt på årets resultat
Redovisad skattekostnad

Moderbolag
2016
2015

Ej aktiverade ingående underskottsavdrag i moderbolaget uppgår till 61 070 tkr.

36
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NOT 9
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

NOT 10
INVENTARIER

Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten
Koncernen Moderbolaget
Räkenskapsåret
2015
Ingående ack
anskaffningsvärde

42 807

8 146

8 146

Utgående ack
anskaffningsvärde

50 953

50 953

Ingående ack
avskrivningar

-18 051

Årets avskrivningar
Utgående
redovisat värde

Inköp

Koncernen Moderbolaget
Räkenskapsåret
2016

42 807

2016

Koncern
2015

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljningar/utrangeringar

263
0
0

298
0
-35

127
0
0

127
0
0

Utgående anskaffningsvärde

263

263

127

127

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Årets försäljningar/utrangeringar

-221
-28
0

-217
-39
35

-127
0
0

-107
-20
0

-249

-221

-127

-127

14

42

0

0

Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten

Ingående ack
anskaffningsvärde

50 953

50 953

7 555

7 555

Utgående ack
anskaffningsvärde

58 508

58 508

-18 051

Ingående ack
avskrivningar

-27 629

-27 629

-9 578

-9 578

Årets avskrivningar

-11 161

-11 161

23 324

23 324

Utgående redovisat
värde

19 718

19 718

Inköp

Utgående avskrivningar enligt plan
Utgående bokfört värde

NOT 11
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Andelar i dotterföretag
Moderbolag

Org.nr

Säte

Resultat

Eget kapital

556508-8837

Växjö

0

133

141047890

Pole

-53

-712

0747193

England

-225

-6 538

Briox GmbH

HRB 119277

Tyskland

-1 009

-16 094

Briox Oy

2440382-4

Finland

-54

152

			
Moderbolaget
Kapitalandel
Röstandel

Antal
andelar

Bokfört värde
2016-12-31

Bokfört värde
2015-12-31

Four Divided by Six AB
Briox Sp zo o
VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL
Prövning av nedskrivningsbehov för balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.
Aktiverade utvecklingskostnader skall testas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov i enlighet med IAS 36. Enligt test som genomförts föreligger inget nedskrivningsbehov för balanserade
utgifter för utvecklingsarbeten.
Bolaget har historiskt inte nått upp till de uppskattningar och prognoser som legat till grund för de
nedskrivningsprövningar som gjorts. Det har lett till att det beräknade värdet på de balanserade
utvecklingsarbetena varit högt i beräkningarna men vår bedömning är ändå att värdet åtminstone
motsvarat bokfört värde och att något nedskrivningsbehov inte funnits. Under året har omfattande
förändringar som genomförts på kostnadssidan och i kombination med fler affärer bedömer vi att de
uppskattningar och prognoser som ligger till grund för prövningen i samband med bokslutet 2016 är
rimliga.

Moderbolag
2016
2015

Briox Ltd

Four Divided
by Six AB

100 %

100 %

1 000

103

103

Briox Sp zo o

100 %

100 %

100

0

0

Briox Ltd

100 %

100 %

100

1

1

Briox GmbH

100 %

100 %

100

0

0

Briox Oy

100 %

100 %

100

872

872

				 976

976

38

39

NOT 12
KUNDFORDRINGAR

NOT 15
AKTIEKAPITAL

Det bokförda värdet på kundfordringar bedöms motsvara det verkliga värdet. Per den 31 december
2016 uppgick fullgoda kundfordringar till 188 (118) tkr. Inget nedskrivningsbehov anses föreligga för
kundfordringar per den 31 december 2016. Åldersanalysen av kundfordringarna framgår nedan:

Totalt antal aktier är 11 030 808 (562 796 293) stycken vid periodens utgång med ett kvotvärde på
1,1 (1,1) öre per aktie.

2016-12-31

Koncern
2015-12-31

Moderbolag
2016-12-31
2015-12-31

Ej förfallet
Mindre än 3 månader
Mer än 3 månader

188
29
14

118
56
178

0
0
0

0
0
0

Summa

231

352

0

0

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det redovisade värdet för kundfordringar. Koncernen har ingen pant som säkerhet.

NOT 16
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncern
2016-12-31 2015-12-31
Förfaller senare än 1 år men
tidigare än 5 år efter balansdagen
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Summa

NOT 13
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2016-12-31

Koncern
2015-12-31

Moderbolag
2016-12-31
2015-12-31

Förutbetalda hyror
Förutbetalda försäkringspremier
Övriga poster

60
0
378

0
57
234

60
0
378

0
57
234

Summa

438

291

438

291

Moderbolag
2016-12-31
2015-12-31

4 587

5 321

4 587

5 321

0

0

0

0

4 587

5 321

4 587

5 321

Skulden är värderad till upplupet anskaffningsvärde och avser skulden till Fortnox. Det finns inga
väsentliga skillnader mellan redovisade värden och verkliga värden. Kortfristig del av skulden uppgår
till 1 200 tkr.

NOT 17
LEVERANTÖRSSKULDER
Leverantörsskulder i SEK fördelat per valuta:

NOT 14
LIKVIDA MEDEL

Kassa och bank

2016-12-31

Koncern
2015-12-31

1 704

485

Moderbolag
2016-12-31
2015-12-31
1 355

187

Koncern
2016
2015

Moderbolag
2016
2015

SEK
EUR
PLN
GBP

1 352
57
0
0

1 043
71
0
0

1 352
0
0
0

1 043
0
0
0

Summa

1 409

1 114

1 352

1 043

40

41

NOT 18
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncern
2016-12-31 2015-12-31
Förutbetalda intäkter
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

NOT 20
UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT forts.

Moderbolag
2016-12-31
2015-12-31

182
629
198
937

200
925
267
328

0
629
198
848

0
726
228
308

1 946

1 720

1 675

1 262

NOT 19
ÖVRIGA EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE POSTER
Koncern
2016
2015
Valutakursdifferenser
Nedskrivningar andelar/fordringar dotterbolag

Moderbolag
2016
2015

2
0

-431
0

0
0

-469
-4 868

2

-431

0

-5 337

NOT 20
UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument kategoriseras i antingen låne- och kundfordringar eller finansiella skulder
värderade till upplupet anskaffningsvärde. Det finns inga finansiella instrument som värderas till
verkligt värde via resultaträkningen och det finns inga derivat som används för säkringsredovisning.

		
Låne- och
Koncern 2016
kundfordringar

Finansiella skulder
värderade till upplupet
anskaffningsvärde

Summa
redovisat värde

Kundfordringar och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel

231
372
1 704

-

231
372
1 704

Summa

2 307

-

2 307

Långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

-

4 587
1 409
3 956

4 587
1 409
3 956

Summa

-

9 952

9 952

		
Finansiella skulder
Låne- och
värderade till upplupet
Summa
Koncern 2015
kundfordringar
anskaffningsvärde
redovisat värde
Kundfordringar och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel

352
824
485

-

352
824
485

1 661

-

1 661

Långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

-

5 321
1 114
7 332

5 321
1 114
7 332

Summa

-

13 767

13 767

Summa

		
		
Finansiella skulder
Låne- och
värderade till upplupet
Summa
Moderbolaget 2016
kundfordringar
anskaffningsvärde
redovisat värde
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel

138
1 355

-

138
1 355

Summa

1 493

-

1 493

Långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Övriga kortfristiga skulder

-

4 587
1 352
499
3 827

4 587
1 352
499
3 827

Summa

-

10 265

10 265

		
Finansiella skulder
Låne- och
värderade till upplupet
Summa
Moderbolaget 2015
kundfordringar
anskaffningsvärde
redovisat värde
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel

790
187

-

790
187

Summa

977

-

977

Långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Övriga kortfristiga skulder

-

5 321
1 043
30
7 128

5 321
1 043
30
7 128

Summa

-

13 522

13 522
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NOT 20
UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT forts.
VERKLIGT VÄRDE
Samtliga tillgångars och skulders bokförda
värde överensstämmer i allt väsentligt med
verkligt värde.
Det finns inga finansiella instrument som
värderas till verkligt värde via resultaträkningen och det finns inga derivat som används för
säkringsredovisning.
KREDITRISK
Totala kundfordringar uppgår till 231 (352) tkr
varav 0 (0) kr är reserverat för osäkra kundfordringar. Kundfordringarna karaktäriseras av
en låg risk då varje delpost är liten i förhållande till total fordringsmassa. Man har
ingen stor exponering mot enskilda kunder,
man har i dagsläget ingen fordran mot enskild
kund som överstiger 5 % av totala kundfordringar. Reservering av osäkra fordringar sker
efter individuell prövning. Inga betydande
förluster på kundfordringar har funnits under
2016.
Under övriga fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger.
Den maximala exponeringen för kreditrisk per
balansdagen är det redovisade värdet för varje
kategori.
FINANSIELL RISK
Koncernen har inga räntebärande skulder.
Koncernens långfristiga skuld är i redovisningen värderad till upplupet anskaffningsvärde.
Skuldens nominella belopp är 5 203 tkr. Skulle
Briox AB inte amortera enligt plan är koncernen
skyldig att för skulden erlägga 1,2 mkr i tidigare
upplupen ränta. Skulden skall amorteras under
perioden 2017-2020. Koncernen har 0 (0) kr i
beviljad checkkredit.

Löptid, mån
Löptidsanalys
skulder, koncernen

0-6

7-12

13-24

25-

Långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

1 409
3 956

1 200
-

1 200 2 803
-

Summa

5 365

1 200

1 200 2 803

VALUTARISK
Koncernen arbetar på en internationell bas
där både intäkter och utgifter uppkommer i
utländsk valuta. Koncernens främsta valutaexponering finns i euro och motsvarar ca 32 (7)
% av totala fordringar och ca 3 (20) % av totala
kortfristiga skulder. Av koncernens omsättning avser 991 (686) tkr omsättning i Euro. Det
motsvarar ca 100 (90) % av koncernens totala
omsättning. Bolaget säkrar inte valutaflöden
och därför finns en möjlighet att förändringar
i valutakurser kan påverka bolagets förmåga
genomföra sina planer.
LIKVIDA MEDEL
Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 1 704 (485) tkr. Styrelse och
koncernledning följer löpande koncernens
finansieringsbehov och gör löpande rullande
likviditetsprognoser för de kommande 12 månaderna och bedömer att nuvarande finansiering
och finansieringsmöjligheter är tillräcklig för
att säkerställa fortsatt drift. Efter räkenskapsårets slut har bolaget genomfört en nyemission.

UNDERSKRIFTER
Stockholm den 25 april 2017

Lars Karlsson
Styrelseordförande,
styrelseledamot

Peter Lainevool
Styrelseledamot

Anders Maiqvist
Styrelseledamot

Martin Jönsson
Styrelseledamot

Joakim Lorentzon
Styrelseledamot

Johan Rutgersson
Verkställande direktör,
styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg		
Auktoriserad revisor
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RAPPORT OM
ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
- Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen för Briox AB (publ)
för år 2016. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 6-43
i detta dokument.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i BRIOX AB (PUBL), ORG.NR 556802-6891

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets finansiella
ställning per den 31 december 2016 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2016
och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt International Financial Reporting
Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och koncernen.
- 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 moderbolaget och koncernen 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 och verkställande direktören
som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt
International Financial Reporting Standards
(IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens 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 och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, 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 fel och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för våra uttalanden. Risken för att
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av
bolagets interna kontroll som har betydelse för
vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen och koncernredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
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revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag
inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende den finansiella
informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett
uttalande avseende koncernredovisningen.
Vi ansvarar för styrning, övervakning och
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i
den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV
ENLIGT LAGAR OCH ANDRA
FÖRFATTNINGAR
- Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Briox AB (publ)
för år 2016 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar
förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören 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 moderbolaget och

koncernen 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.

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.

- 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 och koncernens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.

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.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation
och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens 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:

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 25 april 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

• 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.

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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BRIOX AB (PUBL)
Briox
Framtidsvägen 12
352 57 Växjö
Telefon: +46 470 - 32 20 00
E-post: info@briox.se
Hemsida: www.briox.se

