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TILLVÄXT OCH NYA MARKNADER
– CENTRALA ORD 2018
Vid utgången av 2017 var tankarna för det
kommande året att klara den gällande strategin
för Briox. Tillväxt genom ökad nettoomsättning,
fler betalande licenser, fler byråkunder, partnersamarbeten och en breddad marknad. Allt
detta för att skapa förutsättningar för en lönsam
verksamhet.
När vi ser tillbaka på 2018 nådde vi en tillväxt
bland redovisningsbyråerna där antalet byråer
växte från 58 till 78 byråer (+34%), mer än 3 200
betalande licenser och en omsättningstillväxt
på 94%.

I Finland växte kontoret till tre medarbetare
under året och är idag ett marknadskontor med
två personer på försäljning och en på support.
Med denna bemanning på plats ser vi att
tempot ökar markant och med den närvaro vi
nu kan prestera på marknaden, tillsammans
med de av oss anordnade aktiviteter ser vi att
marknadskännedomen om Briox ökar tydligt
från månad till månad.

Resultatet från 2018 pekar tydligt åt rätt håll på
alla områden, med det sagt så ska volymerna
öka avsevärt under 2019 och organisationen ska
rustas och bemannas för att nå årets mål.

Partnersamarbeten ökade avsevärt under året
med flera viktiga partners i Finland, som t.ex.
eTasku, Luovo och Palkkaus.fi som alla valde
att samarbeta med Briox. Under året har vi sett
ett skifte där nya partners nu söker samarbete
med Briox. Ett viktigt kvitto på att Briox är en allt
viktigare aktör på marknaden.

Även om kassaflödet förbättrades -6 871
(-9 080) tkr så fick ändå lönsamheten under 2018 stå tillbaka till förmån för en logisk
expansion, när Briox under våren 2018 tog
möjligheten att expandera till Estland. Detta
är en expansion som kommer naturligt av de
starka banden mellan Finland och Estland,
där länderna i det närmsta är en förlängd
gemensam marknad.

Under året renodlades styrelsearbetet med
syfte att få upp en närhet och en snabbhet
tillsammans med ledningen. Antalet ledamöter minskades som en följd av detta till tre,
Jens Collskog valdes in och Lars Karlsson samt
Johan Rutgersson omvaldes. I samband med
att Fredrik Hyltsten tillträdde som VD så valdes även tidigare VD Johan Rutgersson som ny
ordförande för Briox.

Innan beslut fattades genomfördes en grundlig marknadsundersökning där Briox träffade
ett flertal byråer för att få en förståelse om de
upplevda möjligheterna även var reella. Janar
Sutt anställdes som landschef i Estland i augusti
2018, en referensgrupp med några av landets
största byråer etablerades och kartläggning
för lokalisering av produkten påbörjades. På
knappt 4 månader genomfördes anpassningen i Brioxprodukten till en ren estnisk version.
I november anslöt sig de första betalande
byråerna och snart efter det fick vi de första
betalande slutkunderna.

Målen för 2019 är att kraftigt öka antalet byråer
som väljer Briox, att konverteringar till betalande
kunder ökar stadigt hos nya och befintliga
byråer, att produkten stärks med nya intuitiva
funktioner och grafiska element samt att Briox
etablerar sig i hela Baltikum. Briox täcker
därmed in en marknad större än Sverige och
med en betydligt högre tillväxt.

Växjö i april 2019
Fredrik Hyltsten

" Resultatet från 2018 pekar tydligt åt rätt håll på alla områden,
med det sagt så ska volymerna öka avsevärt under 2019 och
organisationen ska rustas och bemannas för att nå årets mål."
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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, Estland, Lettland och Litauen.

Briox AB tog via teckningsoptioner in ett kapital om ca 22 mkr under juni 2018. I augusti 2018
beslutades på extra bolagsstämma om ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner till bolagets ledning om cirka 7,5 % av det
totala antalet aktier.

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 2018 var bolagets huvudfokus att
fortsätta knyta avtal med redovisningsbyråer,
föreningar, strategiska partnersamarbeten och
konvertera användare till betalande licenser.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
2018 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 2018 till
och med den 31 december 2018.
Alla belopp är i tusentals svenska kronor (tkr)
om inget annat anges.

VERKSAMHETEN

Under året etablerades Briox estniska verksamhet där flertalet byråer, bland andra BDO
och Leinonen, ingick avtal innan den officiella
lanseringen av Briox-systemet. Under året
påbörjades även ett samarbete med SEB i Estland kring integration med SEB:s internetbank.
Detta initiativ har ett baltiskt perspektiv med
Estland som pilotmarknad.
Incitamentsprogram
Under året beslutades det om att inrätta ett
teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram.
Beslutet innebar en emission av högst 1 250
000 teckningsoptioner som var och en medför rätt till nyteckning av en (1) aktie i bolaget.
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
får optionerna tecknas av nye VDn Fredrik
Hyltsten och vissa nyckelpersoner inom Briox-koncernen. Extra bolagsstämman beslutade
om ändring av villkor i Incitamentsprogram
2017/2020. Avgående VD Johan Rutgersson
ska ha rätt att utnyttja de teckningsoptioner
som han tecknat i nämnda incitamentsprogram
även om hans anställning som VD i bolaget inte
kommer fortgå under hela intjänandeperioden,
dock under förutsättning att han kvarstår som
arbetande styrelseordförande i bolaget under
hela intjänandeperioden.

Briox AB är ett fristående bolag som äger,
utvecklar och marknadsför ett internetbaserat
affärssystem till små- och medelstora företag
och till redovisnings- och revisionsbyråer utanför Sverige.

KONCERNEN

Programutbudet, som omfattar bland annat
redovisning, administration, säljstöd och
tidredovisning, är en fullskalig molnlösning 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 tjänster de väljer att använda.
Enkelt, billigt och smart för småföretagare.

Flerårsjämförelser koncernen
2018 2017

Koncernen består per 31 december 2018 av
moderbolaget Briox AB samt helägda dotterföretagen Four Divided by Six AB, Briox Sp
zo o, Briox Ltd, Briox GmbH, Briox Oy samt
Briox Estonia OÜ.
2016

2015

2014

Nettoomsättning, tkr 3 095 1 593 1 483
991
763
EBITDA, tkr
-6 369 -7 949 -10 406 -9 850 -14 128
Soliditet, %
85,5 83,7
47,1
38,8 73,0
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DEFINITION AV NYCKELTAL
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

Enligt Briox likviditetsprognos 2019 - 2020
bedöms emissionerna tillsammans med nuvarande
finansiering vara tillräckliga för att säkra fortsatt drift.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Koncernens egna kapital uppgick, per den 31

BRIOX AB KONCERNENS
OMSÄTTNING OCH RESULTAT

december 2018, till 24 802 (19 473) tkr.

Den externa nettoomsättningen under perioden
uppgick till 3 095 (1 593) tkr. Under perioden
aktiverades arbete för egen räkning om 8 009
(6 644) tkr. Totalt aktiveras utvecklingskostnader
om 8 296 (6 832) tkr vilket avser anpassning av
programvaran, dvs lönekostnader och inköp av
utvecklingstimmar samt översättning.

VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER I
VERKSAMHETEN

Rörelseresultatet uppgick till -14 364 (-16 494) tkr.
Posten Övriga externa kostnader om 8 143
(8 359) tkr avser till största del driftskostnader,
marknad och konsultkostnader. Periodens
resultat före skatt uppgick till -14 751 (-17 398)
tkr. Resultat per aktie uppgick till -0,52 (-0,76) kr.

FINANSIELL STÄLLNING
Vid periodens utgång uppgick koncernens
likvida medel till 8 549 (3 533) tkr. Ingen
checkkredit är upptagen.
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -6 885 (-9 080) tkr.
Soliditeten var 85,5 (83,7) %.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Under våren 2019 gav styrelsen som förslag till
bolagsstämman att genomföra en företrädesemission av aktier samt en riktad nyemission av
aktier om totalt 35,7 mkr. Den riktade emissionen
kommer i så fall tillföra Briox AB 10,0 mkr och
vid full teckning i företrädesemissionen tillförs
bolaget 25,7 mkr. Företrädesemissionen säkerställdes genom en garanti på 10,0 mkr, teckningsförbindelser på 6,2 mkr samt avsiktsförklaringar på 4,7 mkr. Totalt säkerställdes det i
företrädesemissionen belopp för upp till 20,9 mkr.

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

MODERBOLAGET
Moderbolagets rörelseintäkter för perioden
1 januari 2018 till 31 december 2018 uppgick till
10 175 (7 962) tkr vilken till största delen består
av aktiverade utvecklingskostnader. Resultatet
efter skatt för perioden uppgick till -13 907
(-18 593) tkr. Personalkostnader uppgick till
9 386 (7 843) tkr. Övriga externa kostnader
uppgick till 6 905 (7 804) tkr.
Likvida medel uppgick per den 31 december
2018 till 6 913 (1 887) tkr. Eget kapital uppgick
till 24 778 (18 489) tkr. Soliditeten uppgick till
88,8 (83,6) %.

AKTIEKAPITAL
Per den 31 december 2018 uppgick antalet
aktier i Briox AB till 28 586 689 (22 840 068) st.
Aktiekapitalet i bolaget uppgick vid räkenskapsårets utgång den 31 december 2018 till
31 446 (25 124) 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.
Briox AB:s börskurs vid räkenskapsårets utgång
var 5,90 kr, vilket ger ett börsvärde på 168 661 tkr.
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STÖRSTA AKTIEÄGARNA
Namn

Antal aktier Innehav %

UBS Switzerland AG
3 778 216
Jacobsson, Kent
2 446 062
PMJ Fastigheter AB
1 682 229
Försäkringsaktiebolaget,
Avanza Pension
1 579 500
Öhman Bank S.A.
1 421 553
Oskar i Grästorp AB
1 361 310
Monitor ERP AB
1 220 000
Nordnet
Pensionsförsäkring AB
944 127
Ålandsbanken i ägares ställe 529 469
Danske Bank
International S.A.
386 963
Övriga aktieägare
13 237 260
Totalt antal aktier
28 586 689

13,2%
8,6%
5,9%
5,5%
5,0%
4,8%
4,3%
3,3%
1,8%
1,4%
46,3%
100,0%

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

MILJÖ
Inget bolag i koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet.

STYRELSEN
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.
Styrelsen höll 9 (10) protokollförda sammanträden
under året.
Bolagets stämmovalda revisorer rapporterar
direkt från den utförda revisionen till styrelsen.

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas
för verksamhetsåret 2018.

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

142 009 655
-150 298 726
-13 906 580
-22 195 651

Styrelsen föreslår att årets resultat -13 906 580
kronor avräknas mot balanserat resultat. Efter
disposition uppgår det fria egna kapitalet till:
Överkursfond
Balanserat resultat

142 009 655
-164 205 306
-22 195 651

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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		2018-01-01
Koncernens resultaträkning, tkr
NOT
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Nettoomsättning
1,3
Aktiverat arbete för egen räkning		
Övriga rörelseintäkter
2

3 095
8 009
55

1 593
6 644
20

Summa		

11 159

8 257

4, 5, 6
7
10, 11

-8 143
-9 386
-7 995

-8 359
-7 847
-8 545

Summa rörelsekostnader 		

-25 524

-24 751

Rörelseresultat		
Finansiella intäkter
8
Finansiella kostnader
8
Summa finansiella poster 		

-14 365
0
-387
-387

-16 494
0
-904
-904

Resultat efter finansiella poster		

-14 751

-17 398

9

0

0

Årets resultat 		

-14 751

-17 398

Årets nettoresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 		

-14 751

-17 398

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare		
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr		
Genomsnittligt antal aktier under perioden		
Antal aktier vid periodens utgång 		

-14 751
-0,52
25 571 292
28 586 689

-17 398
-0,76
18 707 310
22 840 068

-14 751

-17 398

0

0

-116
-116

-124
-124

-14 867

-17 521

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

Inkomstskatt

Koncernens rapport övertotalresultatet, tkr
Årets resultat
Poster som inte kommer omklassificeras till resultatet
Poster som senare kan komma att omklassificeras till resultatet
Omräkningsdifferenser i utlandsverksamhet		
Övrigt totalresultat för året		
Summa totalresultat för året 		

11

Koncernens rapport över finansiell ställning, tkr

NOT

2018-12-31

2017-12-31

10

18 468

18 075

Summa immateriella anläggningstillgångar		

18 468

18 075

11

316

409

Summa materiella anläggningstillgångar 		

316

409

Summa anläggningstillgångar 		

18 785

18 484

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
13
Övriga fordringar 		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
14

593
914
185

346
647
328

Summa kortfristiga fordringar 		
Likvida medel
15

1 692
8 549

1 320
3 533

Summa omsättningstillgångar 		

10 241

4 853

SUMMA TILLGÅNGAR 		

29 025

23 337

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Vårt programutbud är helt och hållet molnbaserat
så du kan jobba precis var du vill när du vill.
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Koncernens rapport över finansiell ställning, FORTS. NOT

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital
16
Aktiekapital 		
Övrigt tillskjutet kapital 		
Reserver		
Balanserat resultat inklusive årets resultat 		

31 446
140 407
-3 117
-143 934

25 124
126 532
-2 122
-130 062

Summa eget kapital		

24 802

19 473

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

805
1 619
1 799

782
1 020
2 062

Summa kortfristiga skulder		

4 223

3 864

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

29 025

23 337

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Hänförligt till Moderbolagets ägare
		Övrigt
Koncernens rapport över		
tillskjutet		
förändring eget i eget kapital, tkr
Aktiekapital
kapital
Reserver
Ingående balans per 1 januari 2017

Balanserat
resultat

Summa
kapital

12 134

113 106

-1 998

-112 664

10 578

-

-

-124
-124

-17 398
-17 398

-17 398
-124
-17 522

Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Kostnader hänförliga till nyemission

12 990
-

17 714
-4 288

-

-

30 704
-4 288

Summa värdetillskott

12 990

13 426

-

-

26 416

Utgående balans per 31 december 2017

25 124

126 532

-2 122

-130 062

19 473

Ingående balans per 1 januari 2018

25 124

126 532

-2 122

-130 062

19 473

Totalresultat
Årets resultat
Valutakursdifferenser

-

-

-995

-14 751
879

-14 751
-116

Summa totalresultat

-

-

-995

-13 872

-14 867

Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Kostnader hänförliga till nyemission

6 321
-

15 631
-1 756

-

-

21 952
-1 756

Summa värdetillskott

6 321

13 875

-

-

20 196

31 446

140 407

-3 117

-143 934

24 802

Totalresultat
Årets resultat
Valutakursdifferenser
Summa totalresultat

Utgående balans per 31 december 2018
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NOT
Moderbolaget resultaträkning, TKR		

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Nettoomsättning 		
Aktiverat arbete för egen räkning		
Övriga rörelseintäkter
2

2 111
8 009
55

781
6 644
20

Summa 		

10 175

7 445

4, 5 ,6
7
10, 11

-6 905
-9 386
-7 995

-7 804
-7 843
-8 530

Summa rörelsekostnader 		

-24 286

-24 178

Rörelseresultat 		
Nedskrivningar av andelar och
fordringar på koncernbolag
8
Ränteintäkter och liknande intäkter
8
Räntekostnader och liknande kostnader
8

-14 111

-16 216

-149
740
-386

-2 211
1 231
-880

Summa finansiella poster 		

205

-1 860

Resultat efter finansiella poster 		
Skatt på årets resultat
9

-13 907
0

-18 593
0

Årets resultat 		

-13 907

-18 593

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
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Moderbolagets balansräkning, TKR

NOT

2018-12-31

2017-12-31

10

18 468

18 075

Summa immateriella anläggningstillgångar		

18 468

18 075

11

316

409

Summa materiella anläggningstillgångar 		

316

409

12

1 004

976

Summa finansiella anläggningstillgångar 		

1 004

976

Summa anläggningstillgångar 		

19 788

19 460

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar koncernföretag
13
Övriga fordringar 		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
14

701
327
185

0
454
321

Summa kortfristiga fordringar		

1 213

775

Kassa och bank

15

6 913

1 887

Summa omsättningstillgångar 		

8 126

2 662

SUMMA TILLGÅNGAR		

27 914

22 122

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
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Moderbolagets balansräkning, tkr, FORTS.

NOT

2018-12-31

2017-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital
16
Fond för utvecklingsutgifter		

31 446
15 528

25 124
11 060

Fritt eget kapital
Fria reserver 		
Årets resultat 		

-8 289
-13 907

897
-18 593

Summa eget kapital		

24 778

18 489

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

767
142
941
1 286

782
485
663
1 704

Summa kortfristiga skulder 		

3 136

3 633

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 		

27 914

22 122
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Förändring av 		
moderbolagets
Aktieegna kapital, tkr
kapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa

6 585

114 729

99 794

-22 968

10 686

Årets resultat 					

-18 593

-18 593

Vinstdisposition
enligt beslut av
bolagsstämman

-

-

-

-22 968

22 968

-

Fond för
utvecklingsutgifter

-

4 475

-

-4 475

-

-

12 990

-

17 694

-

-

30 684

-

-

-4 288

-

-

-4 288

25 124

11 060

128 135

-127 238

-18 593

18 489

Årets resultat 					

-13 907

-13 907

Ingående balans
1 januari 2017

12 134

Transaktioner med
aktieägare
Nyemission
Kostnader hänförliga
till nyemission
Utgående balans
31 december 2017

Vinstdisposition
enligt beslut av
bolagsstämman

-

-

-

-18 593

18 593

-

Fond för
utvecklingsutgifter

-

4 468

-

-4 468

-

-

6 321

-

15 631

-

-

21 952

-

-

-1 756

-

-

-1 756

31 445

15 528

142 010

-150 298

-13 907

24 778

Transaktioner
med aktieägare
Nyemission
Kostnader hänförliga
till nyemission
Utgående balans
31 december 2018
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Rapport över kassaflöde, tkr
NOT

KONCERNEN
2018
2017

MODERBOLAGET
2018
2017

Kassaflöde från den
löpande verksamheten
Rörelseresultat		
Avskrivningar och
nedskrivningar		
Betald ränta		
Erhållen ränta 		
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
19
Betald inkomstskatt		
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
i rörelsekapital		

-14 365

-16 494

-14 111

-16 216

7 995
-387
-

8 545
-904
0

7 996
-386
740

10 741
-880
714

-116
0

0
0

-149
0

-19
0

-6 872

-8 853

-5 911

-7 871

-115

-1 757

-829

-165

1 319

-1 581

-627

-15

-570

680
-227

-482
-935

350
-2 630

-6 885

-9 080

-6 846

-10 501

-8 295

-6 832

-8 296

-6 832

-

-464
-

-28

-464
-

-8 295

-7 296

-8 324

-7 296

26 416
2 000
-10 087

20 196
4 000
-4 000

26 416
2 000
-10 087

18 329
1 953
1 704
-124

20 196
5 026
1 887
0

18 329
532
1 355
0

3 533

6 913

1 887

Ökning/minskning
kundkoncernfordringar		-248
Ökning/minskning övriga
kortfristiga fordringar		
-124
Ökning/minskning
leverantörsskulder		
23
Ökning/minskning
övriga kortfristigaskulder		
336
Förändringar i rörelsekapital 		
-13
Kassaflöde från den löpande
verksamheten 		
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Investeringar i
immateriella tillgångar
10
Investeringar i
materiella tillgångar
11
Investeringar i finansiella tillgångar 12
Kassaflöde från
investeringsverksamheten		

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission, netto efter kostnader		
20 196
Upptagna lån
20
4 000
Amortering av lån
20
-4 000
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten		
20 196
Minskning/ökning av likvida medel		
5 016
Likvida medel vid årets början		
3 533
Omräkningsdifferens		116
Likvida medel vid årets slut		

8 549

NOTER

TILL KONCERN- OCH ÅRSREDOVISNINGEN
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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,
Estland, Lettland och Litauen. Verksamheten
bedrivs i fyra helägda dotterföretag. Koncernen
består också av ytterligare 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 Södra järnvägsgatan 4a,
352 29 Växjö. Moderföretaget är noterat på
NGM Nordic MTF.
Styrelsen har den 24 april 2019 godkänt denna
koncernredovisning för offentliggörande och
den kommer föreläggas stämman för fastställelse
den 9 maj 2019.

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 redovisnings-

principer. De områden som innefattar en hög
grad av bedömning, som är komplexa eller sådana
områden där antaganden och uppskattningar är av
väsentlig betydelse för koncernredovisningen
anges i stycket Viktiga uppskattningar och
bedömningar för redovisningsändamål.

NYA OCH ÄNDRADE
REDOVISNINGSPRINCIPER 2018
Koncernen tillämpar IFRS 9 Finansiella instrument
och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, för
första gången för räkenskapsåret som börjar
den 1 januari 2018.
IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och
redovisning av finansiella tillgångar och skulder
och inför nya regler för säkringsredovisning.
Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella
instrument och introducerar en ny nedskrivningsmodell. IFRS 9 tillämpas av koncernen
det räkenskapsår som börjar den 1 januari
2018. Koncernen har inte räknat om jämförelsetal för räkenskapsåret 2017, i enlighet med
standardens övergångsregler. De nya reglerna för
klassificering och värdering har inte medfört
någon förändring vad gäller värdering av de
finansiella instrument som återfinns i koncernens
balansräkning vid övergångstidpunkten. IFRS
9 introducerar en ny nedskrivningsmodell
som bygger på förväntade kreditförluster, och
som tar hänsyn till framåtriktad information.
Koncernen har historiskt haft väldigt små kreditförluster och kundunderlaget utgörs av stabila företag. Slutsatsen är att den nya nedskrivningsmodellen inte får någon väsentlig effekt
på 18 koncernens finansiella rapporter. Reglerna kring säkringsredovisning påverkar
inte koncernen då det inte tillämpas.
IFRS 9 kommer således inte att få någon
påverkan
på
koncernens
finansiella
ställning vid tillämpningen per den 1 januari
2018.
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
Koncernen tillämpar IFRS 15 Intäkter från avtal
med kunder för första gången för räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2018. Koncernen har
tillämpat den modifierade övergångsmetoden.
IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11
Entreprenadavtal samt alla därtill hörande
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tolkningsuttalanden. IFRS 15 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,
osäkerhet kopplade till intäktsredovisning
samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS
15 redovisas när kunder erhåller kontroll över
den försålda varan eller tjänsten, en princip som
ersätter den tidigare principen att intäkter
redovisas när väsentliga risker och förmåner
övergått till köparen. Företagets huvudsakliga
verksamhet avser Software as a Service som
historiskt intäktsförts över avtalsperioden.
Eftersom utförd analys ger vid handen att
kontroll överförs löpande under avtalstiden
avseende denna tjänst även enligt IFRS 15 så har
införandet av IFRS 15 inte inneburit någon effekt
på koncernens resultat och ställning.

NYA STANDARDER OCH
TOLKNINGAR SOM ÄNNU INTE
TILLÄMPATS AV KONCERNEN
Koncernen tillämpar IFRS 16 från den 1 januari
2019 och implementeringen av standarden
kommer att innebära att nästan samtliga
leasingkontrakt kommer att redovisas i
leasetagarens balansräkning då ingen åtskillnad
längre görs mellan operationella och finansiella
leasingavtal. Enligt den nya standarden ska en
anläggningstillgång (rättigheten att använda en
leasad tillgång) och en finansiell skuld (lång och
kortfristig) avseende skyldigheten att betala
leasingavgifter redovisas i balansräkningen.
I resultaträkningen redovisas avskrivningar och
räntekostnader istället för kostnader för
operationella leasingavtal, vilka i sin helhet har
redovisats inom rörelseresultatet. IFRS 16
kommer påverka kassaflödet såtillvida att
leasingbetalningar påverkar kassaflöde från
den löpande verksamheten (t ex ränta och
leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde och korttidsleasingavtal), och kassaflöde från finansieringsverksamheten (återbetalning av leasingskulden).
Koncernen kommer att tillämpa den förenklade
övergångsmetoden vilken innebär att nyttjanderätter värderas till ett belopp som motsvarar
leasingskulden per den 1 januari 2019 (justerade

för förutbetalda och upplupna leasingavgifter). Övergången till IFRS 16 kommer således
inte att få någon påverkan på eget kapital för
koncernen. Då den förenklade övergångsmetoden tillämpas kommer inte jämförelsetalen
för 2018 att räknas om.
Koncernen har valt att tillämpa undantaget och
inte redovisa korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har
ett mindre värde som en del av nyttjanderättstillgången och leasingskulden i balansräkningen.
Betalningar hänförliga till dessa leasingavtal
kommer istället att redovisas som en kostnad
linjärt över leasingperioden. Återstående
leasingåtaganden utgörs i allt väsentligt av lokaler
och bilar. För dessa leasingåtaganden kommer
koncernen att redovisa nyttjanderätter som
uppgår till 2 351 tkr, leasingskulder (lång- och
kortfristiga) om 471 tkr per 1 januari 2019.
Inga av de andra IFRS eller IFRIC-tolkningar som
ännu inte trätt i kraft väntas ha någon väsentlig
inverkan på koncernen.

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
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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 nettotillgångar. Om beloppet understiger verkligt värde
för det förvärvade dotterföretagets tillgångar,
i händelse av ett förvärv till lågt pris, redovisas
mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
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.
Koncernen består av moderbolaget Briox AB
samt helägda dotterföretagen Four Divided by
Six AB, Briox Sp zo o, Briox Ltd, Briox GmbH,
Briox Oy samt Briox Estonia OÜ.
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. Verkställande direktören bedömer
verksamheten som en enhet då samtlig
verksamhet utgår från samma programvara.

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 20 används svenska kronor (kr), som
är Moderföretagets funktionella valuta och
rapportvaluta. Övriga funktionella valutor är

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

MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar utgörs av
inventarier. De redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar.
Tillämpad avskrivningstid är fem 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
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(f) de utgifter som är hänförliga till den
immateriella tillgången under dess utveckling,
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

FINANSIELLA
TILLGÅNGAR OCH SKULDER

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 linjärt över
nyttjandeperioden, ej överskridande fem år.
Utvecklingen består i att koncernen anpassar
och vidareutvecklar Briox AB:s webbaserade
affärssystem till marknaderna i Storbritannien,
Tyskland, Finland och Estland. Anpassningen
består i översättning och nyutveckling av
systemet för att kunna verka efter lokala regler
och bestämmelser. Vidareutvecklingen består
av att nya funktioner utvecklas för att sedan
implementeras i programvaran.

Första redovisningstillfället
Finansiella tillgångar och finansiella skulder
redovisas när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Köp och försäljning av
finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen,
det datum då koncernen förbinder sig att köpa
eller sälja tillgången.

Aktiverade utvecklingskostnader skall testas
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov i enlighet med IAS 36.

NEDSKRIVNINGAR AV
ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR
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, som tidigare
har skrivits ner görs per varje balansdag en
prövning av om återföring bör göras.

Finansiella instrument redovisas vid första
redovisningstillfället till verkligt värde plus
transaktionskostnader som är direkt hänförliga
till förvärv eller emission av en finansiell tillgång
eller finansiell skuld, till exempel avgifter och
provisioner.
Klassificering från den 1 januari 2018
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar
och skulder i kategorin upplupet anskaffningsvärde. Klassificeringen är beroende av för vilket
syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades.
Finansiella tillgångar
till upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera
avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden endast utgör kapitalbelopp och ränta
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det
redovisade värdet av dessa tillgångar justeras
med eventuella förväntade kreditförluster som
redovisats. Ränteintäkter från dessa finansiella
tillgångar redovisas med effektivräntemetoden
och ingår i finansiella intäkter. Koncernens
finansiella tillgångar som värderas till upplupet
anskaffningsvärde utgörs av posterna kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, upplupna intäkter och likvida medel.
Finansiella skulder till
upplupet anskaffningsvärde
Koncernens övriga finansiella skulder klassificeras som efterföljande värderade till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Övriga finansiella skulder består
av leverantörsskulder och övriga kortfristiga
skulder.
Klassificering före den 1 januari 2018
Koncernen klassificerade sina finansiella tillgångar och finansiella skulder i kategorierna:
lånefordringar och kundfordringar och övriga
finansiella skulder. Klassificeringen berodde på
vilket syfte den finansiella tillgången eller den
finansiella skulden förvärvades. Ledningen
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fastställde klassificeringen av de finansiella
tillgångarna och de finansiella skulderna vid det
första redovisningstillfället.
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 tolv månader efter
balansdagen, vilka klassificeras som 22 anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och
kundfordringar utgjordes av posterna kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, upplupna
intäkter och likvida medel.
Övriga finansiella skulder
Finansiella
skulder
som
redovisas
till
upplupet anskaffningsvärde innefattade primärt
leverantörsskulder och övriga kortfristiga
skulder.
Bortbokning av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar, eller en del, av tas bort
från balansräkningen när de avtalsrättsliga
rättigheterna att erhålla kassaflöden från tillgångarna har löpt ut eller överförts.
Bortbokning finansiella skulder
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen
när förpliktelserna har reglerats, annullerats
eller på annat sätt upphört. Skillnaden mellan
det redovisade värdet för en finansiell skuld,
eller del av en finansiell skuld, som utsläckts
eller överförts till en annan part och den ersättning som erlagts, inklusive överförda tillgångar
som inte är kontanter eller påtagna skulder,
redovisas i rapporten över totalresultat.
Nedskrivning finansiella tillgångar
från den 1 januari 2018
Koncernen bedömer de framtida förväntade
kreditförluster som är kopplade till tillgångar
redovisade till upplupet anskaffningsvärde.
Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana
förväntade kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. För kundfordringar tillämpar
koncernen den förenklade ansatsen för
kreditreservering, det vill säga, reserven
kommer att motsvara den förväntade förlusten
över hela kundfordrings livslängd. För att mäta
de förväntade kreditförlusterna har kundfordringar grupperats baserat på fördelade kreditriskegenskaper och förfallna dagar. Koncernen
använder sig utav framåtblickande variabler för

förväntade kreditförluster. Reserveringar görs
på individuell nivå och bygger på betalningshistorik, kundens aktuella kreditvärdighet och
en bedömning av framåtblickande information.
Bortskrivning tillämpas i det fall då förlusten
anses beloppsmässigt slutligen fastställd.
Förändringar i reserven för förväntade kreditförluster redovisas i resultaträkningen.
Nedskrivning finansiella
tillgångar före den 1 januari 2018
Koncernen bedömde vid varje rapportperiods
slut om det fanns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov förelåg för en finansiell
tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar.
En finansiell tillgång eller grupp av finansiella
tillgångar hade ett nedskrivningsbehov och
skrevs ned endast om det fanns objektiva
bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att
en eller flera händelser inträffat efter det att
tillgången redovisats första gången och att
denna händelse har inverkan på de uppskattade
framtida kassaflödena för den finansiella
tillgången eller grupp av finansiella tillgångar
som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. För
kategorin lånefordringar och kundfordringar
beräknades nedskrivninen som skillnaden
mellan tillgångens redovisade värde och
nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden
diskonterade till den finansiella tillgångens
ursprungliga effektiva ränta. Nedskrivningsbeloppet redovisades i koncernens resultaträkning.
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till
verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med reservering för förväntade
kreditförluster.
Likvida medel
I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden.
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.
Upplåning redovisas därefter till upplupet
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan
erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas
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i resultaträkningenfördelat över låneperioden,
med tillämpning av effektivräntemetoden.

där tidpunkten för återföring av den temporära
skillnaden kan styras av Koncernen och det
är sannolikt att den temporära skillnaden inte
kommer att återföras inom överskådlig framtid.

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.

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, Tyskland, England,
Finland och Estland. 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
skattefordranrealiseras 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

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
En intäkt redovisas när kunden erhåller kontroll
över den försålda varan eller tjänsten. Grundprincipen i IFRS 15 är att koncernen redovisar en
intäkt på det sätt som bäst speglar överföringen
av kontrollen av den utlovade varan eller tjänsten
till kunden. Denna redovisning i koncernen sker
med hjälp av en femstegsmodell som appliceras
på alla kundkontrakt;
- Identifiera kontraktet med kunden
- Identifiera de olika
prestationsåtagandena i kontraktet
- fastställa transaktionspriset
- fördela transaktionspriset på
prestationsåtaganden
- redovisa en intäkt när ett
prestationsåtagande uppfylls
Med hjälp av ovanstående femstegsmodell
har koncernens prestationsåtagande befunnits
utgöras av abonnemangsintäkter (Software as a
Service).
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad
som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande
verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering
av koncernintern försäljning.
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Nedan framgår den redovisningsprinciper som
koncernen tillämpar för prestationsåtagandet
Software as a Service.

UPPSTÄLLNINGSFORM FÖR
RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Försäljning av Software as a Service
Koncernen säljer mjukvara som tjänst genom
att sköta driften av mjukvara som molnbaserade
tjänster. Mjukvaran är då inte installerad på
kundens egna servrar utan på servrar som
Briox-koncernen sköter driften ifrån. Denna
tjänst, som inkluderar licens, support & underhåll samt drift, erhåller kunden löpande under
avtalstiden och den intäktsförs linjärt över
kontraktstiden då kontrollen överförs till
kunden löpande under avtalstiden. Dessa
tjänster faktureras i normalfallet mellan en till
tolv månaders förskott varav koncernens återstående skyldigheter redovisas i balansräkningen
som en förutbetald intäkt under kortfristiga
skulder. Kredittid på utställda fakturor är i
normalfallet 30 dagar.

Moderbolaget använder de uppställningsformer som anges i årsredovisningslagen, vilket
bland annat medför att en annan presentation
av eget kapital tillämpas.

RÄNTEINTÄKTER

Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över
löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.

AVTALSSKULDER
Om en kund betalar ersättning eller om ett
företag har rätt till ett ersättningsbelopp som är
ovillkorligt ska företaget, innan företaget överför en vara eller tjänst till en kund, klassificera
avtalet som en avtalsskuld när betalningen sker
eller när betalningen ska ske. En avtalsskuld är
ett företags skyldighet att överföra varor och
tjänster till en kund för vilken företaget har
erhållit ersättning från kunden. Briox-koncernens
avtalsskulder
redovisas
under
posten
förutbetalda intäkter under kortfristiga skulder.

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.

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.

FINANSIELLA INSTRUMENT
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget. Moderföretaget tillämpar istället de punkterna som
anges i RFR 2 (IFRS 9 Finansiella instrument,
p. 3-10). Finansiella instrument värderas till
anskaffningsvärde. Inom efterföljande perioder
kommer finansiella tillgångar som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till
det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet
på fordringar som redovisas som omsättningstillgångar ska principerna för nedskrivningsprövning och förlustriskreservering i IFRS 9
tillämpas. För en fordran som redovisas till
upplupet anskaffningsvärde på koncernnivå
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innebär detta att den förlustriskreserv som
redovisas i koncernen i enlighet med IFRS 9 även ska tas
upp i moderföretaget.

FINANSIELL RISKHANTERING
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.
Koncernen säkrar inte valutaflöden och därför
finns en möjlighet att förändringar i valutakurser
kan påverka bolagets förmåga att genomföra sina
planer. Koncernens främsta valutaexponering
finns i euro och motsvarar ca 69 (39) % av totala
fordringar och ca 28 (17) % av totala kortfristiga
skulder vid rapportperiodens slut. Av koncernens
omsättning avser 2 740 (1 531) tkr omsättning i
Euro. Det motsvarar ca 89 (96) % av koncernens
totala omsättning. Av koncernens utgifter är
15 (7) % i Euro. Som framgår är koncernen
främst exponerad för förändringar i växelkursen
eur/sek. Känslighet i resultatet avseende förändringar i växelkurser uppstår främst då intäkterna till
övervägande del kommer i Euro och en förändring
av växelkursen skulle således slå mot koncernens
omsättning i motsvarande utsträckning.
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. Koncernens likvida medel
uppgick på balansdagen till 8 549 (3 533) tkr.
Bolagets styrelse bedömer fortlöpande bolagets
finansieringsbehov och gör rullande likviditets-

prognoser för kommande 12 månader. Nuvarande
finansiering och finansieringsmöjligheter bedöms
vara tillräckliga för att säkerställa fortsatt drift.
Finansiell risk
Koncernen har inga räntebärande skulder.
Koncernen har under året tagit upp ett lån och
amorterat av detsamma. Skulder klassade som
kortfristiga skulder har en löptid på maximalt
12 månader. Koncernen har 0 (0) kr i beviljad
checkkredit. Bolaget skulder består av leverantörsskulder om 804 tkr och övriga skulder om
1 619 tkr. Samtliga skulder förfaller till betalning
inom 6 månader.
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
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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. För att ett
utvecklingsarbete skall aktiveras bedöms huruvida
det kommer att bidra till att generera kassaflöden till koncernen. Utvecklingsarbeten som inte
bedöms bidra till att generera kassaflöden redovisas som kostnad när de uppstår.
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 10).
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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 verksamheten utgår från samma programvara.
2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Koncernens nettoomsättning
Segmentens omsättning exkl. intern omsättning
EBITDA
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar
Rörelseresultat

3 095
3 095
-6 369
-7 995
-14 365

1 593
1 593
-7 949
-8 545
-16 494

Tillgångar

29 025

23 337

TKR
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NOT 2
ÖVRIGA INTÄKTER
Koncern
2018
2017

Moderbolag
2018
2017

Ersättning
från NGM
och Almi

55

20

55

20

Summa

55

20

55

20

NOT 3
UPPLYSNINGAR
AVSEENDE INTÄKTER
Koncernens intäkter består enbart av intäkter
kopplat till ett enda prestationsåtagande,
Software as a Service. Koncernen säljer mjukvara som tjänst genom att sköta driften av
mjukvara som molnbaserade tjänster. Denna
tjänst, som inkluderar licens, support & underhåll samt drift, erhåller kunden löpande under
avtalstiden och den intäktsförs linjärt över
kontraktstiden då kontrollen överförs till kunden
löpande under avtalstiden.
Koncernens avtalsskulder avser all förskottsfakturering till kunder. Koncernen förskottsfakturerar alla Software as a Service-intäkter.
Detta faktureras 1-12 månader i förskott.
Koncernens avtalsskulder redovisas under
posten förutbetalda intäkter under kortfristiga
skulder (se not 18). Där framgår också att
avtalsskulderna per 2018-12-31 uppgår till
503 tkr (358 tkr).
Av de förskottsfakturerade intäkterna som utgör
koncernens avtalsskuld vid ingången av räkenskapsåret har samtliga intäktsförts under 2018.
Briox tillämpar lättnadsregeln i IFRS 15 vad gäller upplysningar om återstående prestationsåtaganden som är ouppfyllda eller delvis ouppfyllda i slutet av rapportperioden, då samtliga
prestationsåtaganden som koncernen levererar
har en löptid på ett år eller kortare tid.

NOT 4
ERSÄTTNINGAR
TILL REVISORERNA
Ersättningar till
revisorerna

Koncern
2018 2017

Moderbolag
2018 2017

PwC
Ersättning för
revisionsuppdraget 397

191

397

191

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

0

27

0

27

Skatterådgivning

0

0

0

0

397

218

397

218

Totalt

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.

NOT 5
TRANSAKTIONER MED
NÄRSTÅENDE
Det har under året inte funnits några transaktioner med närstående som väsentligt påverkat
koncernens eller moderbolagets ställning.

NOT 6
ÅTAGANDEN
Åtaganden avseende operationell leasing
Koncernen hyr lokaler och bilar enligt inte
uppsägningsbara operationella leasingavtal.
Leasingperioderna varierar mellan ett och fem
år och de flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som
överensstämmer med en marknadsmässig avgift. Kostnad för leasing och hyra uppgår
under 2018 till 837 (956) tkr. Mer upplysning
ges under nya standarder och tolkningar som
ännu inte tillämpats av koncernen.
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Koncern
Inom 1 år
Mellan 1 och 5 år

Senare än 5 år

Moderbolag
2018
2017

2018

2017

966
1 639
0

759
1 664
0

609
1 031
0

759
1 664
0

2 605

2 422

1 640

2 422

NOT 7
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
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.
Koncern
2018
2017

Moderbolag
2018
2017

Ersättningar till anställda
Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer

7 355
1 515
513

6 716
1 801
403

7 355
1 515
513

6 716
1 801
403

Summa

9 383

8 920

9 383

8 920

Löner och andra ersättningar
Styrelse, Verkställande direktör
Övriga ledande befattningshavare
Övriga anställda

1 885
252
5 218

1 867
225
4 624

1 885
252
5 218

1 867
225
4 624

Summa

7 355

6 716

7 355

6 716

102
327
1 515

180
347
1 857

102
327
1 515

180
347
1 857

1 944

2 384

1 944

2 384

Sociala och pensionskostnader
Pensionskostnader för styrelse samt verkställande direktör
Pensionskostnader övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Summa

I sociala avgifter enligt lag och avtal ingår särskild löneskatt för pensionsförsäkringspremier.
Medeltal anställda
Kvinnor
Män
Totalt antal anställda

4
9

5
7

4
7

5
7

13

12

11

12
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NOT 7
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA forts.
2018
Män
Kvinnor

2017
Män Kvinnor

Medeltal anställda fördelat per land, koncernen
Sverige
Polen
Finland
Storbritannien
Tyskland
Estland

6
0
2
0
0
1

4
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
-

5
0
0
0
0
-

Koncernen totalt

9

4

7

5

Könsfördelning i Koncernen
(inkl. dotterföretag) för			
styrelseledamöter och övriga ledande
Antal på
Varav
befattningshavare
balansdagen
män

Antal på
balansdagen

Varav
män

Styrelseledamöter
Verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare

3

3

6

6

2

1

2

1

5

4

8

7

I moderbolagets styrelse sitter 3 (6) personer varav alla är män. Föregående år var verkställande
direktören även styrelseledamot.
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Löner och andra ersättningar till moderbolagets styrelse och ledning
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

1 087

0

109

180

0

1 376

Summa

1 687

0

109

180

0

1 976

2017
Lars Karlsson,
styrelsensordförande

Övrig			
ersättning
S:a

*Arvoden faktureras med tillägg för sociala avgifter. Sociala avgifter uppgår under 2017 till 143 tkr.
Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensions
kostnad

1 071

0

73

0

0

1 144

Lars Karlsson,
styrelseledamot och
ordförande under del av året 383

0

0

0

0

383

Jens Collskog,
styrelseledamot

0

0

0

0

0

0

340

0

18

102

0

460

1 794

0

91

102

0

1 987

2018

Grundlön
Arvode

Johan Rutgersson,
styrelsens ordförande
och verkställande
direktör under del av året

Fredrik Hyltsten,
verkställande direktör
under del av året
Summa

Övrig			
ersättning
S:a
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NOT 8
FINANSIELLA POSTER
2018

Koncern
2017

Moderbolag
2018
2017

Nedskrivningar av andelar och
fordringar i dotterbolag
Ränteintäkter
Kursdifferenser
Räntekostnader

0
0
0
-387

0
0
0
-904

-149
202
538
-386

-2 211
714
517
-880

Summa

-387

-904

205

-1 860

2018

Koncern
2017

Aktuell skatt:
Aktuell skatt på årets resultat
Justering avseende tidigare år

0
0

0
0

0
0

0
0

Summa aktuell skatt

0

0

0

0

-14 751
0
203

-17 398
0
2 658

-13 907
0
203

-18 593
0
2 658

13 704

15 152

13 704

16 347

0

0

0

0

NOT 9
INKOMSTSKATT

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

Moderbolag
2018
2017

Ej aktiverade ackumulerade underskottsavdrag i moderbolaget uppgår till 97 337 tkr.
Totalt i koncernen uppgår ackumulerade underskottsavdrag till 99 726 tkr.
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NOT 10
BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER
Räkenskapsåret 2017

Koncernen

Moderbolaget

Ingående ack anskaffningsvärde
Årets aktivering

58 508
6 833

58 508
6 833

Utgående ack anskaffningsvärde

65 341

65 341

Ingående ack avskrivningar
Årets avskrivningar

-38 790
-8 476

-38 790
-8 476

Utgående ack avskrivningar
Utgående redovisat värde

-47 266
18 075

-47 266
18 075

Koncernen

Moderbolaget

IIngående ack anskaffningsvärde
Årets aktivering och inköp

65 341
8 296

65 341
8 296

Utgående ack anskaffningsvärde
Ingående ack avskrivningar
Årets avskrivningar

73 637
-47 266
-7 903

73 637
-47 266
-7 903

Utgående ack avskrivningar
Utgående redovisat värde

-55 168
18 468

-55 168
18 468

Räkenskapsåret 2018

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. För att bedöma tillgångens återvinningsvärde utgår styrelsen från
tillgångens nyttjandevärde, dvs framtida kassaflöden.
Testen bygger på antaganden om framtida kassaflöden från försäljning av abonnemang till bolagets
programvara och 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 att prognoserna sedan inte införlivats. Styrelsens bedömning är ändå att värdet åtminstone motsvarat bokfört värde och att något
nedskrivningsbehov inte funnits. Under 2018 och i början av 2019 har ett antal nya avtal tecknats
med nya kunder. Bedömningen är att kassaflödena kommer att förbättras och att de prognoser som
nu ligger till grund för nedskrivningsprövningen är relevanta. Styrelsens uppfattning är att framtida
kassaflöden är tillräckliga för att säga att det i dagsläget inte föreligger något nedskrivningsbehov av
balanserade utvecklingsarbeten.
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NOT 11
INVENTARIER
2018

Koncern
2017

Moderbolag
2018
2017

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljningar/utrangeringar

590
0
0

263
463
-136

590
0
0

127
463
0

Utgående anskaffningsvärde

590

590

590

590

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar

-181
-93
0

-249
-68
136

-181
-93
0

-127
-54
0

Utgående avskrivningar

-274

-181

-274

-181

Utgående bokfört värde

316

409

316

409

NOT 12
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Andelar i dotterföretag
Moderbolag

Org.nr

Säte

Resultat

Eget kapital

556508-8837
141047890
07471933
119277
2440382-4
14576063

Växjö
Polen
England
Tyskland
Finland
Estland

0
-34
-88
20
-119
-230

132
-833
-6 855
-17 784
490
-203

Bokfört värde
2018-12-31

Bokfört värde
2017-12-31

Four Divided by Six AB
100 %
100 %
1 000
103
Briox Sp zo o
100 %
100 %
100
0
Briox Ltd
100 %
100 %
100
1
Briox GmbH
100 %
100 %
100
0
Briox Oy
100 %
100 %
100
872
Briox Estonia OÜ
100 %
100 %
100
28
				
				
1 004

103
0
1
0
872

Four Divided by Six AB
Briox Sp zo o
Briox Ltd
Briox GmbH HRB
Briox Oy
Briox Estonia OÜ

			
Moderbolaget
Kapitalandel
Röstandel

Antal
andelar

976
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NOT 13
KUNDFORDRINGAR
Det bokförda värdet på kundfordringar bedöms motsvara det verkliga värdet och styrelsens bedömning är att förväntade kreditförluster inte är väsentliga och någon reserv har därför inte redovisats. Per
den 31 december 2018 uppgick fullgoda kundfordringar till 593 (326) tkr. Åldersanalysen av kundfordringarna framgår nedan:

2018-12-31

Koncern
2017-12-31

Moderbolag
2018-12-31
2017-12-31

Ej förfallet
Mindre än 3 månader
Mer än 3 månader

487
71
34

326
10
10

511
75
115

0
0
0

Summa

593

346

701

0

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

NOT 14
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2018-12-31

Koncern
2017-12-31

Moderbolag
2018-12-31
2017-12-31

Förutbetalda hyror
Övriga poster

161
24

158
170

161
24

158
163

Summa

185

328

185

321

2018-12-31

Koncern
2017-12-31

8 549

3 533

NOT 15
LIKVIDA MEDEL

Kassa och bank

Moderbolag
2018-12-31
2017-12-31
6 913

1 887
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NOT 16
AKTIEKAPITAL

Totalt antal aktier är 28 586 689 (22 840 068) stycken vid periodens utgång med ett kvotvärde på
1,1 (1,1) öre per aktie. Ökningen avser den emission som genomfördes under året
Antal aktier 2018-01-01 				 22 840 068 st
Emission 2018-07-11 				 4 254 313 st
Emission 2018-07-11				 1 492 308 st
Antal aktier 2018-12-31 				 28 568 689 st

NOT 17
LEVERANTÖRSSKULDER
Leverantörsskulder i SEK fördelat per v aluta:
Koncern
2018
2017

Moderbolag
2018
2017

SEK
EUR
PLN
GBP

767
38
0
0

689
93
0
0

767
0
0
0

689
93
0
0

Summa

805

782

767

782

NOT 18
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncern
2018-12-31 2017-12-31
Förutbetalda intäkter
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

Moderbolag
2018-12-31 2017-12-31

503
620
195
481

358
739
232
733

0
620
195
470

0
739
232
733

1 799

2 062

1 286

1 704
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NOT 19
ÖVRIGA EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE POSTER
2018
Valutakursdifferenser
Nedskrivningar andelar/fordringar dotterbolag

Koncern
2017

Moderbolag
2018
2017

-116
0

0
0

0
-149

-19
0

-116

0

-149

-19

NOT 20
FÖRÄNDRING AV LÅN
Bryggfinansiering

2017-12-31

Upplåning

Amortering

2018-12-31

0

4 000

-4 000

0

0

4 000

-4 000

0
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NOT 21
UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT
Koncernens samtliga finansiella instrument värderas till upplupet anskaffningsvärde. Kategorier
framgår av tabeller nedan. Det finns inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde via
resultaträkningen och det finns inga derivat som används för säkringsredovisning. Samtliga tillgångars
och skulders bokförda värde överensstämmer i allt väsentligt med verkligt värde.

		
Finansiella skulder
Låne- och
värderade till upplupet
Summa
Koncern 2017-12-31
kundfordringar
anskaffningsvärde
redovisat värde
Kundfordringar och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel

346
647
3 533

-

346
647
3 533

Summa

4 526

-

4 526

Långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

-

782
1 020

782
1 020

Summa

-

1 802

1 802

Finansiella tillgångar
värderade till upplupet
anskaffningsvärde

Finansiella skulder
värderade till upplupet
anskaffningsvärde

Summa
redovisat
värde

593
914
8 549

-

593
914
8 549

10 056

-

10 056

Långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

-

805
1 619

805
1 619

Summa

-

2 424

2 424

Koncern 2018-12-31
Kundfordringar och
upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa
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Låne- och
Moderbolaget 2017-12-31
kundfordringar

Finansiella skulder
värderade till upplupet
anskaffningsvärde

Summa
redovisat värde

Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel

454
1 877

-

454
1 877

Summa

2 341

-

2 341

Långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Övriga kortfristiga skulder

-

782
485
663

782
485
663

Summa

-

1 930

1 930

		
Låne- och
Moderbolaget 2018-12-31
kundfordringar

Finansiella skulder
värderade till upplupet
anskaffningsvärde

Summa
redovisat värde

Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel

327
6 913

-

327
6 913

Summa

7 240

-

7 240

-

767
142
941

767
142
941

Långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Övriga kortfristiga skulder

Summa
1 850
1 850
		
		

NOT 22
FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Följande belopp står till årsstämmans förfogande SEK:
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa

142 009 655
-150 298 726
-13 906 580
-22 195 651

Styrelsen föreslår att årets resultat -13 906 580 kronor avräknas mot balanserat resultat. Efter disposition uppgår det fria egna kapitalet till:
Överkursfond
Balanserat resultat

142 009 655
-164 205 306
-22 195 651
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