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

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

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

vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

2

0

100

200

300

400

500

20
14

20
15

20
16

20
17

20
14

20
15

20
16

20
14

20
15

20
16

20
14

20
15

20
16

Q1 Q2 Q4Q3

20
17

20
17

20
17

Omsättning, TKR

FJÄRDE KVARTALET 2017 
• Nettoomsättningen uppgick  
   till 409 (384) tkr
• Rörelseresultatet uppgick  
   till -4 259 (-5 427) tkr 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
   var -2 008 (-1 299) tkr 
• Periodens resultat före skatt uppgick 
   till -4 208 (-5 246) tkr 
• Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,48) kr 
• EBITDA uppgick till -2 325 (-2 496) tkr

JANUARI - DECEMBER 2017 
• Nettoomsättningen uppgick 
   till 1 593 (1 483) tkr
• Rörelseresultatet uppgick till -16 494 
   (-21 598) tkr 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
   var -9 080 (-10 735) tkr 
• Periodens resultat före skatt uppgick 
   till -17 398 (-22 000) tkr 
• Resultat per aktie uppgick till -0,76 (-1,99) kr 
• EBITDA uppgick till -7 949 (-10 406) tkr
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VD-KOMMENTAR

JOHAN RUTGERSSON
CEO BRIOX AB (PUBL)

Samtliga siffror under sista kvartalet och  
ackumulerat under 2017 visar genomgående 
på förbättringar. Även om vi kommer från 
låga nivåer är trenden tydlig. Nettoomsätt-
ningen under Q4 ökar med 6,5% till 409 TKR. 
EBITDA uppgick till -2325 (2496) TKR under 
Q4 och -7 949 (-10 406) TKR under helåret. 
 Resultatet av de ingångna avtalen 
med bland annat Zervant och flertalet byrå-
er syns inte i siffrorna för 2017 utan väntas ge 
resultat med start under Q1 2018. 
 En enskilt viktig affär som genom-
förts är det avtal med BDO i Finland som in-
gåtts. BDO har i Finland satsat på att växa sin 
redovisningsaffär och i samband med detta 
gjort en utvärdering av vilken systemleve-
rantör som ska användas i arbetet. Valet föll 
på Briox. Att en så stor och etablerad aktör 
väljer Briox till en majoritet av sina kunder 
är inte bara ekonomiskt viktigt, det innebär 
också ett starkt erkännande av bolaget och 
produkten.
 Framgångarna på den Finska mark-
naden har under 2017 har varit tydliga och 
enligt de uppsatta målen som bolaget har. 
Dock är det tydligt processerna tar längre 
tid än planerat och att effekten på siffror-
na därmed kommer senare än önskat. Med 
detta sagt så räknar bolaget med en tydlig 
intäktsökning under Q1 2018 som en effekt 
av ovan nämnda. 
 Marknadsarbetet har varit intensivt 
under sista kvartalet, en roadshow genom-
fördes på tre orter i Finland, en fullsatt aktie- 
ägarträff i Växjö och deltagande som ut- 
ställare i redovisningsbranschens största 
mässa i Finland har genomförts. 
 Satsningen på konceptet Byråpart-
ner Pro fortsätter och produkten beräknas att  
lanseras under Q2 2018. Syftet med det 
nya konceptet är att underlätta samarbetet  
mellan redovisningsbyrån samt dess  
slutkund. 
 Briox kommer även under Q1 att lan-
sera helt nya hemsidor som en del i det lång-
siktiga försäljningsarbetet. 
 Den tekniska utvecklingen fortsätter  
framåt. Säästopankki och SEB är nu integre-
rade mot Briox, därmed har alla traditionella 
banker nu en koppling direkt till systemet. 
Briox nya API har väckt ett bra intresse även 

hos andra integrationspartners, bland annat 
har Suomen Palkanlaskenta som erbjuder en 
webbaserad lönetjänst samt Webcore som 
erbjuder e-handelslösningar båda tecknat 
integrationsavtal med Briox.  Under 2018 
kommer även det ekosystem som dessa  
typer av integrationer utgör att vara en  
viktig del i den strategiska satsningen som 
görs i Finland. Det pågår idag diskussioner 
med flertalet integrationspartners. 
 För helåret 2017 så ser vi en ökning  
i nettoomsättningen med 7,5%  1 593 (1 483) 
TKR. Ett 24 % förbättrat rörelseresultat  
-16 494 (-21 598) TKR och ett minskat  
negativt kassaflöde från den löpande  
verksamheten -9 080 (-10 735) tkr. EBIT-
DA förbättras med 24% och uppgår till  
-7 949 (-10 406) tkr
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Resultatutveckling i sammandrag

Tkr Q4 2017 Q4 2016 2017 2016

Nettoomsättning 409 384 1 593 1 483
Rörelseresultat -4 259 -5 427 -16 494 -21 598
Resultat före skatt -4 208 -5 246 -17 398 -22 000
Periodens resultat -4 208 -5 246 -17 398 -22 000
Resultat per aktie   -0,18 -0,48 -0,76 -1,99
EBITDA -2 325 -2 496 -7 949 -10 406

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Aktuell period oktober - december 2017
Den externa nettoomsättningen för första 
kvartalet 2017 uppgick till 409 (384) tkr. Under 
perioden aktiverades arbete för egen räkning 
för utveckling och anpassning av program- 
varan med 1 550 (1 812) tkr. 

Övriga externa kostnader om 2 024  
(2 500) tkr avser till största del driftskostna-
der, marknads- och försäljningskostnader. 

Avskrivningarna av aktiverade utvecklings- 
utgifter under kvartalet uppgår till 1 821  
(2 931) tkr. Avskrivningarna beräknas på en 
period om 5 år från lanseringsstart i  
respektive land. 

Rörelseresultatet uppgick till -4 259  
(-5 427) tkr. Periodens resultat före skatt 
uppgick till -4 208 (-5 246) tkr. Resultat per 
aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare 
uppgick till -0,18 (-0,48) kr.



KASSAFLÖDE OCH  
FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick under kvartalet till -2 008 (-1 299) tkr.  
Det egna kapitalet uppgick vid periodens 
utgång till 19 473 (10 578) tkr. 

Antal aktier uppgår till 22 840 068 st. Per den 
31 december 2017 uppgick de långfristiga 
skulderna till 0 (4 587) tkr och de kortfristiga 
skulderna uppgick till 3 864 (7 311) tkr.  
Likvida medel uppgick till 3 533 (1 704) tkr 
och soliditeten var 83,7 (47) procent vid  
periodens utgång.

Med hänsyn till redan ingångna större affärer 
och hur verksamheten förväntas accelerera 
under 2018, samt till den finansiering som 
beslutades på extra stämman i mars 2017,  
är styrelsen och ledningens bedömning att 
bolagets fortsatta drift är säkerställd.  

INVESTERINGAR  
OCH AVSKRIVNINGAR

Investeringarna i främst immateriella till- 
gångar under perioden uppgick till 1 619  
(1 816) tkr och avskrivningarna uppgick till  
1 933 (2 931) tkr.

MEDARBETARE

Per den 31 december 2017 var antalet  
anställda i koncernen 13 personer varav  
9 arbetar med utveckling av Briox program-
vara. 

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet i Briox uppgår den 31 december 
2017 till 19 743 tkr, fördelat på 22 840 068 st. 
aktier med ett kvotvärde om 1,1 kr/st. 

AKTIEÄGARE

Bolaget har ca 2 000 aktieägare. 

AKTIEN

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

TRANSAKTIONER 
MED NÄRSTÅENDE

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

RÄTTELSE AV FEL

I arbetet med upprättade av årsbokslutet i 
moderbolaget konstaterades att vi tidigare 
inte satt av till Fond för utvecklingsutgifter 
i eget kapital, något det finns krav på att 
göra sedan 1 januari 2016 i juridiska personer 
som tar upp eget utvecklingsarbete som en 
immateriell tillgång i balansräkningen. Detta 
innebär att den omklassificering från fritt eget 
kapital till bundet eget kapital inte gjorts i 
moderbolagets balansräkning. Detta har dock 
inte inneburit att bolaget felaktigt lämnat 
utdelning till bolagets ägare då man under 
perioden inte lämnat någon utdelning. 

I bolagets balansräkning per 31 december 
2016 så redovisades fritt eget kapital inklusive 
periodens resultat till -1 448 tkr och bundet 
eget kapital till 12 134 tkr. Korrekt uppgift är 
att fritt eget kapital inklusive periodens resul-
tat var -8 033 tkr och bundet eget kapital var 
18 719 tkr varav Fond för utvecklingsutgifter 
uppgick till 6 585 tkr. Detta är nu justerat i 
moderbolagets balansräkning för 2016-12-31 i 
denna rapport. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER PERIODEN

Under året 2017 har bolaget genomfört två 
nyemissioner om totalt ca 30,7 mkr.  
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VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
framkommer i bolagets årsredovisning för 
räkenskapsåret 2016.framkommer i bolagets 
årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

KOMMANDE 
RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

20 april Årsredovisning 2017  
8 maj Delårsrapport för perioden jan - mars
9 maj Årsstämma
21 aug Delårsrapport för perioden april – juni
8 nov Delårsrapport för perioden juli – sept

UTDELNING

Styrelsen förslår att ingen utdelning lämnas
Informationen är sådan som Briox AB skall 
offentliggöra enligt lagen om värdepap-
persmarknaden och/eller lagen om handel 
med finansiella instrument. Informationen 
lämnades för offentliggörande torsdagen den 
20 februari 2018.

Delårsrapporten har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisorer.

Växjö den 20 februari 2018
Briox AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, CEO
Tel: 0708 157200

Email: johan.rutgersson@briox.se
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Koncernens rapport över resultatet, TKR  17-10-01 16-10-01 17-01-01 16-01-01
  -17-12-31 -16-12-31 -17-12-31 -16-12-31
           
Nettoomsättning  409 384 1 593 1 483 
Aktiverat arbete för egen räkning   1 550 1 812 6 644 7 431
Övriga rörelseintäkter   -12 -29 20 36

Summa rörelseintäkter   1 947 2 166 8 257 8 949

Övriga externa kostnader   -2 024 -2 500 -8 359 -9 527
Personalkostnader   -2 248 -2 162 -7 847 -9 828
Avskrivningar och nedskrivningar  -1 934 -2 931 -8 545 -11 192

Summa rörelsekostnader   -6 206 -7 593 -24 751 -30 547
 

Rörelseresultat   -4 259 -5 427 -16 494 -21 598

Finansiella intäkter  51 423 0 71
Finansiella kostnader  0 -242 -904 -473

Summa finansiella poster   51 181 -904 -402

  
Resultat efter finansiella poster  -4 208 -5 246 -17 398 -22 000

Skatt på årets resultat   0 0 0 0

Periodens resultat  -4 208 -5 246 -17 398 -22 000

Periodens nettoresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare  -4 208 -5 246 -17 398 -22 000
Innehavare av icke bestämmande inflytande 0 0 0 0

Koncernens rapport över totalresultatet
Omräkningsdifferenser i utlandsverksamhet -307 -67 -124 -62

Summa totalresultat för perioden  -4 514 -5 313 -17 521 -22 062

Totalresultatet hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare  -4 514 -5 313 -17 521 -22 062
Innehavare av icke bestämmande inflytande 0 0 0 -0
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,18 -0,48 -0,76 -1,99
Genomsnittligt antal aktier under perioden  22 840 068 11 030 808 18 707 310 6 729 761
Antal aktier vid periodens utgång  22 840 068 11 030 808 22 840 068 11 030 808
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Koncernens rapport över finansiell ställning, TKR 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utvecklingskostnader 18 075 19 718

Summa immateriella anläggningstillgångar  18 075 19 718
  
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 409 14

Summa materiella anläggningstillgångar  409 14

Summa anläggningstillgångar  18 484 19 732
  

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar  346 231
Övriga fordringar  647 372
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  328 438

Summa kortfristiga fordringar  1 320 1 041
  
Kassa och bank 3 533 1 704

Summa omsättningstillgångar  4 853 2 745

SUMMA TILLGÅNGAR 23 337 22 477
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FORTS
Koncernens rapport över finansiell ställning, TKR 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital  25 124 12 134
Övrigt tillskjutet kapital 126 532 113 107
Reserver -2 122 -1 998
Balanserat resultat inklusive årets resultat -130 062 -112 664
Innehavare av icke bestämmande inflytande 0 0

Summa eget kapital  19 473 10 578

Långfristiga skulder
Övriga skulder 0 4 587

Summa långfristiga skulder 0 4 587

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  782 1 409
Övriga skulder  1 020 3 956
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 062 1 946

Summa kortfristiga skulder  3 864 7 311

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 337 22 477

Koncernens  17-10-01 16-10-01   17-01-01 16-01-01
kassaflödesanalys, TKR -17-12-31 -16-12-31 -17-12-31 -16-12-31

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
i rörelsekapital -2 025 -1 839 -8 853 -10 807
Förändringar i rörelsekapital 17 540 -227 72

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 008 -1 299 -9 080 -10 735

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 619 -1 814 -7 296 -7 554
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -307 2 159 18 205 19 508

Periodens kassaflöde -3 934 -955 1 829 1 219

Likvid medel vid periodens början 7 467 2 659 1 704 485
Likvida medel vid periodens slut 3 533 1 704 3 533 1 704

 -3 934 -955 1 829 1 219



HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS ÄGARE

Koncernens       
rapport över   Övrigt     Innehav utan Summa
förändring i  Aktie- tillskjutet Omräknings- Balanserat  bestämmande Eget 
eget kapital kapital kapital reserver resultat Summa inflytande kapital

Ingående balans 
1 /1 2016 6 191 96 179 -1 936 -86 273 14 161 -4 329 9 832

Totalresultat
Periodens resultat - - - -22 000 -22 000  - -22 000
Valutakurs- 
differenser - - -62 - -62 - -62

Summa 
totalresultat - - -62 -22 000 -22 062 - -22 062

Värdetillskott
Nyemission 5 943 20 598 - - 26 541 - 26 541
Kostnader 
hänförliga till 
nyemission - -3 671 - - -3 671 - -3 671

Summa 
värdetillskott 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

Utgående balans 
31/12 2016 12 134 113 106 -1 998 -112 664 10 578 - 10 578

Ingående balans 
1/1 2017 12 134 113 106 -1 998 -112 664 10 578 - 10 578

Totalresultat
Periodens resultat - - - -17 398 -17 398 - -17 398
Valutakurs- 
differenser - - -124 - -124 - -124

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

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

Summa 
värdetillskott 12 990 13 426 - - -4 288 - -26 416

Utgående balans 
30 sept 2017 25 124 126 532 -2 122 -130 062 19 473 - 19 473
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Moderbolagets  2017-10-01   2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01
resultaträkning, TKR -2017-12-31 -2016-12-31 -2017-12-31 -2016-12-31

Nettoomsättning 497 100 781 473
Aktiverat arbete för egen räkning  1 550 1 812 6 644 7 431
Övriga rörelseintäkter  526 6 537 36

Summa rörelseintäkter  2 573 1 918 7 962 7 940
  
Övriga externa kostnader  -1 838 -2 498 -7 804 -8 559
Personalkostnader  -2 250 -2 154 -7 843 -9 194
Avskrivningar -1 933 -2 926 -8 530 -11 162

Summa rörelsekostnader  -6 022 -7 578 -24 178 -28 915
  

Rörelseresultat  -3 449 -5 660 -16 216 -20 975
  

Nedskrivningar av andelar 
och fordringar på koncernbolag -1 382 -44 -2 211 -2 330
Finansiella intäkter 245 551 714 804
Finansiella kostnader 0 -183 -880 -467

Summa finansiella poster  -1 137 323 -2 377 -1 994
  

Resultat efter finansiella poster  -4 586 -5 336 -18 593 -22 968
  
Skatt på årets resultat  0 0 0 0

Periodens resultat -4 586 -5 336 -18 593 -22 968
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Moderbolagets balansräkning, TKR 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utvecklingskostnader 18 075 19 718

Summa immateriella anläggningstillgångar  18 075 19 718
  
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 976 976

Summa finansiella anläggningstillgångar 976 976

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 409 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 409 0
  
Summa anläggningstillgångar  19 460 20 694

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag 0 0 
Övriga fordringar  454 138
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  321 438

Summa kortfristiga fordringar  775 576
  
Kassa och bank  1 887 1 355

Summa omsättningstillgångar  2 662 1 931

SUMMA TILLGÅNGAR 22 122 22 625



FORTS.
Moderbolagets balansräkning, TKR 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL 
Aktiekapital  25 124 12 134
Fond för utvecklingsutgifter 11 060 6 585
Fria reserver 897 14 935
Periodens resultat  -18 593 -22 968

Summa eget kapital  18 489 10 686

Långfristiga skulder
Övriga skulder 0 4 587

Summa långfristiga skulder 0 4 587

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  782 1 352
Skulder till koncernföretag 485 499
Övriga skulder  663 3 827
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 704 1 675

Summa kortfristiga skulder  3 633 7 352

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 122 22 625

Moderbolagets  17-10-01 16-10-01 17-01-01 16-01-01 
kassaflödesanalys, TKR -17-12-31 -16-12-31 -17-12-31  -16-12-31
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
föreförändringar i rörelsekapital -1 021 -5 899 -7 871 -9 476
Förändringar i rörelsekapital -1 751 828 -2 630 -371

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 772 -5 071 -10 501 -9 847

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 619 -6 613 -7 296 -8 622
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 7 012 18 329 19 637

Periodens kassaflöde -4 391 -4 672 532 1 168

Likvid medel vid periodens början 6 278 6 027 1 355 187
Likvida medel vid periodens slut 1 887 1 355 1 887 1 355
 
 -4 391 -4 672 532 1 168
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REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport har upprättats i en-
lighet Denna delårsrapport har upprättats  
i enlighet med IAS 34, Delårsrapporte-
ring. Koncernredovisningen har upprättats  
i enlighet med IFRS (International Financial  
Reporting Standards) sådana de antagits av 
EU samt Redovisningsrådets Rekommenda-
tion RFR 1, Kompletterande redovisnings- 
regler för koncerner samt Årsredovisnings- 
lagen. Samma redovisningsprinciper har  
använts som i den senaste årsredovisning-
en med undantag för vissa ändringar (vil-
ka omnämns i bolagets årsredovisning för 
2016) i befintliga standarder samt tolknings- 
uttalanden. Bedömningen är att dessa inte 
haft någon påverkan på koncernens räken- 
skaper under perioden. Bolaget har från och 
med 2013 använt principer avseende beräk-
ning av effektivränta på långfristiga skulder 
(s.k. dold räntekompensation). De långfristiga 
kulderna som avser har i sin helhet reglerats 
under 2017.

Moderbolagets redovisning är upprättad i 
enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska 
personer och Årsredovisningslagen. 

Nya standarder och tolkningar  
som ännu inte tillämpats av koncernen
IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder”  
reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. 
De principer som IFRS 15 bygger på ska 
ge användare av finansiella rapporter mer  
användbar information om företagets  
intäkter. Den utökade upplysningsskyldig-
heten innebär att information om intäktsslag,  
tidpunkt för reglering, osäkerheter koppla-
de 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 Intäk-
ter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill  
hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft  
den 1 januari 2018. Koncernens ledning gör 
bedömningen att det nya regelverket inte 
kommer att påverka det sätt vilket man idag 
redovisar koncernens intäkter. Koncernen har 
sedan tidigare redovisat intäkter över den  
period som kunderna har tillgång till Briox 

programvara och den period är samma som 
den fakturerade perioden. Briox har under  
perioden skyldighet att hålla programva-
ran tillgänglig för använderna samt erbjuda  
support vid behov. 
Detta innebär att det inte blir några omräk-
ningsdifferenser i övergången från IAS 18 till 
IFRS 15.  

IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar  
klassificering, värdering och redovisning av  
finansiella tillgångar och skulder. Den full- 
ständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 
2014. Den ersätter de delar av IAS 39 som 
hanterar klassificering och värdering av  
finansiella instrument och introducerar en 
ny nedskrivningsmodell. IFRS 9 inför en ny 
modell för beräkning av kreditförlustreserv 
som utgår från förväntade kreditförluster. 
För finansiella skulder så ändras inte klass- 
ificeringen 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. De finansiella instument 
som påverkas i koncernen är kundfordringar. 
Koncernen har historiskt haft låga intäkter och 
därmed låga kundfordringar vilket innebär att 
effekten av det nya regelverket är marginell.



NOT 1 
INFORMATION OM RÖRELSESEGMENT

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

 2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01
TKR -2017-12-31 -2016-12-31 -2017-12-31 -2016-12-31
        
Segmentets nettoomsättning  409 384 1 593 1 483
Segmentens omsättning 
exkl intern omsättning 409 384 1 593 1 483
EBITDA -2 325 -2 496 -7 949 -10 406
Avskrivning av materiella 
och immateriella tillgångar  -1 934 -2 931 -8 545 -11 192

Rörelseresultat -4 259 -5 427 -16 494 -21 598

Tillgångar 23 337 22 477 23 337 22 477
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