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 k Nettoomsättning för perioden uppgick till 85,1 MSEK (85,6 MSEK).

 k Andelen återkommande intäkter uppgick under perioden till 75,7 % (65,0 %) av nettoomsättningen.

 k Rörelseresultat, EBIT, för perioden uppgick till -37,2 MSEK (-1,9 MSEK).

 k Resultat före skatt för perioden uppgick till -31,2 MSEK (-2,9 MSEK).

 k Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -1,47 SEK (-0,22 SEK).

 k Tillväxtsatsningar tynger EBITDA med -35,5 MSEK (-10,9 MSEK).

 k Japan Exchange Group har under perioden lanserat ett nytt clearing- och risksystem, baserat på Cinnobers 
teknologi, för den japanska derivatmarknaden.

 k Den 3 januari trädde MiFID II i kraft och tjänsten TRADEcho lanserades i samarbete mellan Simplitium och 
London Stock Exchange. 

FINANSIELL ÖVERSIKT KV 1 2018 KV 1 2017 12 MÅN 12 MÅN 12 MÅN
Koncernen JAN-MARS JAN-MARS 2017 2016 RULLANDE

Nettoomsättning (MSEK) 85,1 85,6 348,6 330,9 348,1

Andel återkommande intäkter (%) 75,7 65,0 72,7 66,8 74,1

EBITDA (MSEK) -34,1 -1,0 -90,7 11,8 -123,8

EBITDA marginal (%) -40,1 -1,2 -26,0 3,6 -35,6

Rörelseresultat, EBIT (MSEK) -37,2 -1,9 -93,4 9,5 -128,7

Rörelsemarginal (%) -43,7 -2,2 -26,8 2,9 -37,0

Periodens resultat (MSEK) -33,0 -4,6 -97,6 4,4 -125,9

Resultat per aktie före utspädning.* (SEK) -1,47 -0,22 -4,46 0,22 -5,61

Resultat per aktie efter utspädning.* (SEK) -1,47 -0,22 -4,46 0,21 -5,61

Nettokassa (+)/nettoskuld (-) (MSEK) 86,8 241,7 163,2 86,1 86,8

Kassaflöde från löpande verksamheten (MSEK) -68,1 -28,6 -73,7 58,2 -68,1

Räntabilitet på eget kapital (%) -63,2 -0,4 -76,5 5,1 -63,2

* Omräknat efter split 3:1 i juni 2017.
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Utifrån ett intäkts- och lönsamhetsperspektiv har 
Cinnober haft en trög start på året, i första hand 
inom affärsområdet Simplitium, men också för vår 
traditionella affär inom börs- och clearingteknologi. 
Våra tillväxtsatsningar har under det senaste 
året tagit mycket tid och resurser i anspråk och 
fokus nu är att återvända till lönsamhet, förbättra 
kostnadskontrollen och tydliggöra ansvarsområden 
inom koncernen. Under andra kvartalet har 
ett kostnadsbesparingsprogram initierats med 
målsättningen att uppnå en väsentligt lägre 
kostnadsbas. Denna ambition avser hela koncernen, 
men extra vikt kommer att läggas vid affärsområdena 
Simplitium och Cinnober.

Under första kvartalet 2018 uppgick nettoomsättningen till 
85,1 MSEK, vilket var i samma storleksordning som under 
fjolårets första kvartal samt fjärde kvartalet 2017. Andelen 
återkommande intäkter under kvartalet var fortsatt hög 
och uppgick till närmare 76 procent, vilket är en stabil nivå 
jämfört med föregående kvartal, men betydligt högre än de 65 
procent som rapporterades under första kvartalet 2017. Under 
första kvartalet uppgick EBITDA till -34,1 MSEK, vilket innebär 
en väsentlig försämring jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år då EBITDA var -1,0 MSEK.

TEKNOLOGIN ÄR KÄRNAN I VÅR  
VERKSAMHET OCH ATT LEVERERA  
PRODUKTER I VÄRLDSKLASS TILL  
FINANSSEKTORN ÄR VÅR PASSION
Ända sedan starten av Cinnober har vi fokuserat på börs- och 
clearingteknologi riktad till ledande börser och clearinghus 
över hela världen. Vi har etablerat oss som en globalt ledande 
aktör och denna verksamhet kommer även framöver att vara 
en central del av koncernen. Affären är långsiktig och stabil, 
med gynnsamma marknadstrender. Vi för fortsatt dialog 
med potentiella kunder som är intresserade av vår moderna 
och effektiva teknologi. Vi förväntar oss att affärsområdets 
lönsamhet förbättras allteftersom vi rationaliserar 

kostnadsbasen, går in i mer lönsamma projektfaser samt 
vinner nya kunder. Likväl är vi besvikna över utvecklingen av 
nyförsäljningen inom kärnverksamheten och kommer därför 
att lägga förnyat fokus på försäljningsinsatser samt minska 
kostnaderna inom affärsområdet till en bättre anpassad nivå.

ÖVERGÅNGEN TILL EN MER DIVERSIFIERAD  
KONCERN MED STÖRRE KUNDBAS  
FORTSÄTTER

Simplitium – rapportering och transparens
Affärsområdet Simplitium fokuserar på att tillhandahålla 
lösningar som hjälper företag att öka effektiviteten och 
transparensen i den dagliga verksamheten, exempelvis 
inom regelefterlevnad, kostnadshantering och modellering 
av katastrofrisker. Intäkterna och lönsamheten i Simplitium 
var lägre än förväntat, främst på grund av TRADEcho, som 
tillhandahålls i samarbete med London Stock Exchange Group.

Även om TRADEcho fungerat bra ur ett operativt perspektiv 
och nu har en kundbas med över 600 kunder är de flesta av 
dessa kunder relativt små. Vårt långsiktiga förtroende för 
TRADEchos tillväxtpotential är fortsatt starkt. Vi förväntar oss 
att intäkterna från TRADEcho ska öka under resterande del 
av räkenskapsåret, då kundbasen expanderar samtidigt som 
ytterligare rapporteringskrav träder i kraft i september. Det 
sistnämnda förväntas ha positiv inverkan på verksamheten. 
Nu när viktiga delar av MiFID II dessutom har trätt i kraft och 
implementeringen av de nya reglerna i stort sett slutförts 
kommer vi att väsentligt minska vår kostnadsbas i Simplitium 
för att uppnå målet om ett positivt EBITDA-bidrag under året.

Minium – risk och client clearing
Genom Minium fortsätter vi arbetet med att kommersialisera 
vår ledande risk- och clearingteknik gentemot internationella 
banker och mäklarhus. Detta gör det möjligt för oss att nå ett 
nytt, större marknadssegment med ansenlig potential. Det 
finns också betydande synergier eftersom Minium bygger 
sina lösningar på Cinnobers befintliga teknik för börser och 
clearinghus. 

KOMMENTAR AV

VERONICA AUGUSTSSON, VD



3CINNOBER DELÅRSRAPPORT 180101-180331

Minium förblir ett stort åtagande för Cinnober-koncernen och 
satsningen finansieras med de 175 MSEK i nytt kapital som 
togs in under våren 2017. Det strategiska initiativet utvecklas 
enligt plan och utvecklingskostnader kommer att kvarstå under 
2018. Den tidigare kommunicerade tidplanen för utdelningen av 
Minium till våra aktieägare – inom 18 till 24 månader efter den 
genomförda nyemissionen i februari 2017 – bedöms nu vara  
väl aggressiv då arbetet med kundintegration tar längre tid  
än planerat.

Irisium – marknadsövervakning
Vår ambition att hitta en strategisk partner för Irisium fortlöper 
och vi är i skrivande stund i långtgående diskussioner med en 
intressent gällande försäljning av en majoritetspost i detta 
dotterbolag. Den potentiella transaktionen är tänkt att genom 
en strategisk partner accelerera tillväxten och konsolidera 
marknaden och är i linje med Cinnobers ambition vid förvärvet 
av Irisium.

FÖRVÄNTAD ÅTERGÅNG TILL LÖNSAMHET  
UNDER 2019
De ovan beskrivna initiativen kommer att fortsätta belasta 
vårt resultat under 2018 och vi har som målsättning att 
återvända till lönsamhet under 2019. Vi har fortsatt stark tro 
på vår diversifiering och våra långsiktiga tillväxtsatsningar, vilka 
kommer att stärka vår position på lång sikt, bredda kundbasen, 
öka kundpenetrationen och generera långsiktigt aktieägarvärde. 
Vi förväntar oss att både öka intäkterna och minska kostnaderna 
för att uppnå målet att återvända till lönsamhet under 2019. 

TILLRÄCKLIG FINANSIERING
Per den 31 mars 2018 uppgick vår kassa till 86,8 MSEK. Denna 
minskning från de 163,2 MSEK som redovisades vid utgången av 
2017 beror på det negativa rörelseresultatet och förändringar 
i rörelsekapitalbindning. Vi bedömer att vår finansiering 
fortfarande är tillräcklig eftersom vi förväntar oss minskande 
förluster (genom såväl högre intäkter som en lägre kostnadsbas) 
och har för avsikt att avyttra en majoritetsposition i Irisium, som 
omnämnts ovan. Våra interna kassaflödesprognoser stärker även 

uppfattningen att vi själva klarar av att finansiera den framtida 
tillväxten och behovet av rörelsekapital tills verksamheten 
återvänder till ett positivt kassaflöde, vilket vi förutser kommer 
att ske under 2019.

KORREKT POSITIONERADE
Finansindustrin som helhet står inför ett antal tekniska 
utmaningar under lång tid framöver, vilket innebär att 
investeringarna i teknisk infrastruktur, moderna system och 
effektiva processer förväntas fortsätta och till och med öka. 
Vi har etablerat en position där kunderna vill utveckla sin affär 
tillsammans med oss, eftersom de inser att vi har den teknologi, 
leveranskapacitet, kunskap och erfarenhet som krävs. Vi har 
ett antal intressanta affärsmöjligheter inom olika segment av 
marknaden och vi har gjort betydande investeringar i dessa, 
baserat på vår kärnverksamhet, för att säkerställa att vi är 
rätt positionerade för marknadens framtida behov. Med en 
stabil kärnverksamhet och en affärsmodell med en stor andel 
återkommande intäkter och långsiktiga kontrakt ser vi fram 
emot att fortsätta bredda vår marknad och stärka vår position 
inom utvalda områden ytterligare, på såväl kort som lång sikt.

 
Stockholm den 3 maj 2018 

Veronica Augustsson
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VERKSAMHETS�VERSIKT

FINANSIELL UTVECKLING
Denna finansiella rapport omfattar det första kvartalet under 
räkenskapsåret 2018 och avser koncernen och moderbolaget.

NETTOOMSÄTTNING
Koncernens nettoomsättning uppgick till 85,1 MSEK (85,6 
MSEK) för det första kvartalet. Andelen återkommande intäkter 
uppgick till 75,7 % (65,0 %). Tillväxten per kvartal påverkas 
av projektcykler som varierar över tid medan återkommande 
intäkter utvecklas mer stabilt.

EBITDA
EBITDA uppgick till -34,1 MSEK (-1,0 MSEK) för det första 
kvartalet, motsvarande en EBITDA-marginal om -40,1 % 
(-1,2 %). Till följd av de strategiska tillväxtsatsningarna har 
de externa kostnaderna och personalkostnaderna ökat med 
29,9 % respektive 40,2 %. Ökningen i externa kostnader 
kan främst förklaras av ökade kostnader hänförliga till att 
koncernen växer och konsultkostnader avseende punktinsatser 
som anses mer temporära. Personalkostnaderna har ökat då 
tillväxtsatsningarna inneburit att fler medarbetare rekryterats.

Under kvartalet har EBITDA belastats av tillväxtsatsningar om 
-35,5 MSEK (-10,9 MSEK).

RÖRELSERESULTAT, EBIT
Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -37,2 MSEK (-1,9 MSEK) för 
det första kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om  
-43,7 % (-2,2 %).

PERIODENS RESULTAT
Första kvartalets resultat uppgick till -33,0 MSEK (-4,6 MSEK). 
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,47 
SEK (-0,22 SEK) respektive -1,47 SEK (-0,22 SEK) för det första 
kvartalet.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet under kvartalet uppgick till -76,4 MSEK 
(155,6 MSEK). Under kvartalet uppgick kassaflödet från 
den löpande verksamheten till -68,1 MSEK (-28,6 MSEK). 
Kassaflödet belastas dels av tillväxtsatsningarna, dels av ökad 
rörelsekapitalbindning. I kassaflödet under första kvartalet 
2017 ingår den riktade nyemission om 175,3 MSEK.

KVARTALSÖVERSIKT
KV 1 KV 4 KV 3 KV 2 KV 1 KV 4 KV 3 KV 2 KV 1

Koncernen 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016

Nettoomsättning (MSEK) 85,1 85,7 85,6 91,8 85,6 98,4 83,3 72,9 76,3

EBITDA (MSEK) -34,1 -42,8 -18,6 -28,2 -1,0 9,7 8,3 -7,9 1,7

EBITDA-marginal (%) -40,1 -50,0 -21,8 -30,8 -1,2 9,8 10,0 -10,9 2,2

Rörelseresultat (MSEK)  -37,2 -43,6 -19,2 -28,8 -1,9 9,1 7,8 -8,5 1,1

Rörelsemarginal (%) -43,7 -50,9 -22,5 -31,3 -2,2 9,3 9,3 -11,6 1,4

Periodens resultat (MSEK)  -33,0 -44,2 -19,9 -28,9 -4,6 5,9 5,3 -7,2 0,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten (MSEK) -68,1 -13,3 0,2 -32,1 -28,6 71,4 -19,9 -23,9 30,7

Eget kapital (MSEK)   132,8 172,5 217,7 237,8 266,0 82,6 77,6 71,7 91,7

Eget kapital per aktie* (SEK) 5,92 7,69 9,71 10,60 11,86 4,20 3,95 3,65 4,67

Soliditet (%)   41,4 47,3 54,1 58,5 64,7 35,4 42,1 36,2 39,8

Nettokassa (+)/nettoskuld (-) (MSEK) 86,8 163,2 189,2 196,9 241,7 86,1 18,2 40,5 82,7

* Omräknat efter split 3:1 i juni 2017.
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CINNOBER, BÖRS- OCH CLEARINGTEKNOLOGI
Affärsområdet Cinnober är koncernens kärnverksamhet och 
erbjuder verksamhetskritiska och i många delar skräddarsydda 
lösningar och tjänster till börser och clearinghus, där höga krav 
ställs på tillförlitlighet, säkerhet och prestanda. Den globala 
konkurrensen och förändrade regulatoriska villkor ställer allt 
högre krav på att lösningarna erbjuder snabb hantering av 
förändrade kundbehov.

Cinnobers lösningar täcker handel i flera tillgångsslag och 
sträcker sig över hela transaktionskedjan, inkluderande 
prisbildning, ordermatchning, clearing, riskhantering, 
marknadsdata, indexberäkning och marknadsövervakning. Den 
grundläggande plattformen, TRADExpress, möter de krav som 
finns gällande transaktionsvolymer, flexibilitet och snabbhet. 

Affärsmodellen bygger på långa relationer, och även säljcykler, 
samt en hög andel återkommande intäkter.

Börsteknologi
Under det senaste året har ett antal kunder driftsatt nya 
tradingsystem baserade på Cinnobers teknologi. Australian 
Security Exchange (ASX), en av världens tio största börser, 
ersatte framgångsrikt sitt tradingssystem för derivathandel 
under våren 2017. Senare under året lanserade London Metal 
Exchange en ny version av sitt tradingsystem, som i sin 
helhet är levererat av Cinnober. Andra betydande kunder som 
använder Cinnobers börsteknologi är den nationella börsen 
i Thailand och Dubai Gold & Commodity Exchange (DGCX). I 
mars 2018 uppgraderade DGCX, den ledande derivatbörsen 
och clearinghuset i Mellanöstern, sin integrerade handels- och 
clearinglösning från Cinnober till den senaste versionen av 
TRADExpress-plattformen.

Clearingteknologi
Cinnober har under det senaste året genomfört ett antal 
stora och framgångsrika leveranser av clearingteknologi till 
välrenommerade branschaktörer som bland andra innefattar 
brasilianska B3 (f.d. BM&FBOVESPA), brittiska LME Clear och 
den ledande afrikanska börsen Johannesburg Stock Exchange. 
I februari 2018 lanserade Japan Exchange Group sitt nya 
clearing- och risksystem för den japanska derivatmarknaden, 
levererat av Cinnober.

Samtliga pågående kundleveranser fortlöper enligt plan. 
Verksamheten fokuserar på nyförsäljning för ökad lönsamhet 
och tillväxt.

Under årets första kvartal redovisar affärsområdet Cinnober 
en nettoomsättning om 88,0 MSEK (96,1 MSEK), vilket innebär 
en minskning med 8,4 % jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år. Tillväxten påverkas av projektcykler som varierar 
över tid, medan återkommande intäkter är mer stabila. EBITDA 
uppgick till 2,7 MSEK (11,8 MSEK).

Nya affärsområden
Cinnobers ambition är att etablera en växande och lönsam 
affär genom att bredda tjänsteutbudet och därmed 
koncernens kundbas till nya och utvalda marknadssegment. 
För att än tydligare positionera erbjudandet mot respektive 
delmarknad samt synliggöra synergier inom koncernen 
har Cinnober valt att marknadsföra dessa satsningar via 
affärsområdena Simplitium, Minium och Irisium. Prioriteringar 
under året innefattar att exekvera på de investeringar som 
gjorts under 2017 samt att successivt erbjuda marknaden nya 
produkter och tjänster inom dessa utvalda områden. Under 
det första kvartalet tynger tillväxtsatsningarna koncernens 
EBITDA med sammanlagt -35,5 MSEK (-10,9 MSEK).

Simplitium, rapportering och transparens
Simplitium är väl positionerat inom rapporteringstjänster och 
är den mest mogna av Cinnobers långsiktiga tillväxtsatsningar. 
Simplitiums tjänster stödjer företag att öka effektivitet och 
transparens i den dagliga verksamheten genom allt från 
regleringsefterlevnad och kostnadshantering till modellering 
av katastrofrisker. Bolagets rapporteringstjänster har varit i 
produktion med 100 procent tillgänglighet sedan 2007. Med 
ett ökat fokus på transparens inom finansbranschen förväntas 
Simplitium generera tillväxt inom flera nya marknadssegment 
de närmaste åren.

Den 3 januari 2018 infördes det nya regelverket MiFID II, 
och TRADEcho lanserades som ett svar på de ökade kraven 
på transparens och rapportering. Tjänsten, som levereras i 
samarbete med LSE, är en så kallad ”one-stop-shop” till främst 
banker och mäklarhus för rapportering av handel med ett stort 
antal tillgångsslag i enlighet med de nya regulatoriska kraven. 

ERBJUDANDE OCH UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

INTÄKTER OCH LÖNSAMHET PER AFFÄRSOMRÅDE

CINNOBER* SIMPLITIUM MINIUM IRISIUM
ELIMINERINGAR/ 

JUSTERINGAR KONCERNEN
Q1/18 Q1/17 Q1/18 Q1/17 Q1/18 Q1/17 Q1/18 Q1/17 Q1/18 Q1/17 Q1/18 Q1/17

Nettoomsättning (MSEK) 88,0 96,1 9,7 5,9 0,0 0,0 4,1 - -16,6 -16,4 85,1 85,6

EBITDA (MSEK) 2,7 11,8 -13,4 -4,6 -13,7 -6,3 -8,3 - -1,3 -1,9 -34,1 -1,0

EBIT (MSEK) 2,0 11,0 -16,6 -4,7 -13,7 -6,3 -8,4 - -0,4 -1,9 -37,2 -1,9

* Inklusive moderföretaget
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Den operativa lanseringen har löpt enligt förväntan. Uppskov 
gällande vissa delar av införandet av MiFID II leder till att 
ytterligare rapporteringskrav tillkommer under hösten 2018. 

TRADEcho har efter en god kundtillströmning en kundbas 
motsvarande drygt 600 kunder vid kvartalets utgång. 
En majoritet av kunderna är mindre, vilket innebär att 
de totala intäkterna för dessa kunder kommer att vara i 
storleksordningen från totalt 25 000 kr per kund och år till, för 
de allra största kunderna, upp till enstaka miljoner per kund och år.  

FacilitEx är en tjänst för ökad transparens för marknadsplatser, 
anpassad för så kallade MTF:er och OTF:er ska kunna uppfylla 
sina ökade rapporteringsskyldigheter i enlighet med MiFID II. 
Regleringen syftar till att förbättra transparensen genom att 
flytta handel till reglerade marknadsplatser. Som ett resultat 
av detta ökar antalet handelsplatser på marknaden och idag 
finns närmare ett hundratal oreglerade europeiska MTF:er och 
OTF:er, samtliga med behov av denna typ av tjänster. FacilitEx 
fokuserar främst på nyligen godkända MTF:er och OTF:er och 
hade fyra kunder vid kvartalets utgång.

ModEx är en tjänst för modellering och beräkning av 
katastrofrisker, ett riskområde för försäkrings- och 
återförsäkringsbranschen, där ekonomiska konsekvenser 
av potentiella katastrofer (t.ex. en naturkatastrof som 
jordbävning, orkan eller översvämning) ska bedömas. 
ModEx är den första helt oberoende och transparenta 
modelleringsplattformen, vilken samlar och tillgängliggör nya 
och mer avancerade modeller till försäkringsbolagen. ModEx 
hade vid kvartalets utgång nio kunder och tilhandahöll över 65 
katastrofriskmodeller. Genom att utnyttja modern teknik och 
specialiserade leverantörer av riskmodeller förutspår ModEx en 
stabil kundtillströmning och en växande marknadsandel.

Under årets första kvartal redovisar Simplitium en 
nettoomsättning om 9,7 MSEK (5,9 MSEK), vilket innebär 
en ökning med 64,4 % jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år. EBITDA uppgick till -13,4 MSEK (-4,6 MSEK), 
där nedgången främst förklaras av högre personal- och 
konsultkostnader drivna av de ovan beskrivna satsningar som 
initierats inom olika marknadssegment.

Minium, client clearing
Minium erbjuder risk- och clearingteknologi med 
realtidsfunktionalitet till internationella banker och mäklarhus, 
genom kommersialiserandet av Cinnobers ledande risk- och 
clearingteknologi. Detta är ett marknadssegment med 
betydande potential och den adresserbara marknaden är 
flera gånger större än Cinnobers traditionella marknad. 
Miniums erbjudande möjliggör effektiv kapitalanvändning 
och operationella förbättringar, bland annat genom en 
molnbaserad lösning som hanterar alla tillgångsslag som 
kunden handlar världen över. Miniums lösning innebär att 
internationella banker och mäklarhus samt deras kunder 
erbjuds möjligheten att i realtid få en helhetsbild över sin 
riskexponering mot olika marknader.

VERKSAMHETS�VERSIKT (FORTS.)

Satsningen löper enligt plan och samarbetet med den första 
pilotkunden har inletts med ambitionen att driftsätta Miniums 
första risklösning i slutet av 2018. Potentialen och ambitionerna 
är höga och stort fokus ligger just nu på utveckling samt 
nyrekryteringar i främst Umeå.

Minium genererar ännu inte några intäkter. EBITDA uppgick 
till -13,7 MSEK (-6,3 MSEK), där nedgången främst förklaras av 
högre personalkostnader.

Irisium, marknadsövervakning
Irisium erbjuder marknadsövervakning och analystjänster till 
banker, mäklare, marknadsplatser och tillsynsmyndigheter. 
Detta affärsområde etablerades när tillgångarna i Ancoa 
förvärvades i maj 2017. Utvecklingen av en ny molnbaserad 
plattform pågår. Denna nästa generations plattform bygger 
på modern, innovativ teknologi som möjliggör att nya kunder 
kan driftsätta sin lösning mycket snabbare och att befintliga 
kunder kommer att kunna dra nytta av en lösning med högre 
prestanda och utökad funktionalitet. Irisium inriktar sig på en 
stor och växande marknad för marknadsövervakning, med 
fokus på framförallt banker och mäklarhus aktiva inom handel 
med aktier och derivat. Målet är att etablera Irisium som en 
högkvalitativ leverantör.

Kryptovalutabörsen Bitfinex tecknade avtal med Irisium 
under kvartalet och kommer nu att integrera Irisiums 
övervakningsteknologi som stöd för att identifiera och 
undersöka misstänkt handel. Irisiums marknadsbearbetning 
förväntas accelerera efter lanseringen av den nya plattformen 
under tredje kvartalet 2018. Irisium bedöms kunna bidra 
positivt till koncernens resultat från och med 2019.

Under årets första kvartal redovisar Irisium en nettoomsättning 
om 4,1 MSEK, vilken i huvudsak avser befintliga kunder på 
den gamla plattformen. EBITDA uppgick till -8,3 MSEK, främst 
belastad av personal- och konsultkostnader.

INTRESSEBOLAG, MARKNADSÖVERVAKNING
Cinnober äger sedan flera år tillbaka aktier i det svenska bolaget 
Scila AB, som framförallt erbjuder större börser systemlösningar 
för marknadsövervakning. Detta innehav redovisas som 
intresseföretag och uppgår till 41 000 aktier, motsvarande 27,9 
% av kapitalet. Koncernens redovisade resultat från andelar i 
intresseföretag uppgick under första kvartalet till 0,1 MSEK och 
innefattar Cinnobers andel av Scilas resultat före skatt för det 
fjärde kvartalet 2017. Scilas omsättning under 2017 uppgick till 
56,1 MSEK (46,8 MSEK), resultatet efter finansiella poster till 
20,0 MSEK (17,9 MSEK) och resultatet före skatt till 14,9 MSEK 
(13,4 MSEK).
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INVESTERINGAR/PRODUKTUTVECKLING 
För att säkerställa en långsiktigt ledande position investeras 
löpande resurser i kontinuerlig utveckling av produkt- och 
tjänsteportföljen. Cinnober har under tidigare år inte aktiverat 
de betydande kostnader som tagits för att utveckla de 
marknadsledande system för börshandel och realtidsclearing 
som bolaget idag erbjuder marknaden. Detsamma gäller 
den omfattande satsning som gjorts för att utveckla 
client clearingteknologin. Cinnober äger de immateriella 
rättigheterna till samtliga dessa system. 

Från 2016 har Cinnober aktiverat utgifter för utvecklingsarbete 
avseende en egenupparbetad immateriell anläggningstillgång. 
Tillgången avser den mjukvaruplattform för rapportering 
av affärer i enlighet med förändrade regulatoriska krav som 
Simplitium tillsammans med London Stock Exchange erbjuder 
marknaden under varumärket TRADEcho. 

Koncernens balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten uppgick per 2018-03-31 till 45,0 
MSEK (40,9 MSEK), vilket avser den egenupparbetade 
mjukvaruplattformen. Tillgången skrivs av över fem år med 
start 2018.

MEDARBETARE
Vid första kvartalets utgång hade koncernen 349 (291) 
medarbetare och sysselsatte 33 (35) konsulter.

MODERBOLAG
Under kvartalet har en majoritet av den operativa personalen 
inom kärnverksamheten (börs- och clearingteknologi) 
flyttats ifrån moderbolaget till ett helägt dotterbolag. 
Kostnader hänförliga till denna personal har under kvartalet 
vidarefakturerats från dotterbolaget till moderbolaget. 

Moderbolagets nettoomsättning under första kvartalet 2018 
uppgick till 90,4 MSEK (96,1 MSEK) och kvartalets resultat 
uppgick till 6,7 MSEK (7,0 MSEK). Antalet anställda i bolaget 
uppgick per 2018-03-31 till 26 (204).

MARKNAD OCH AFFÄRSMODELL 
Cinnober är en svensk koncern, som sedan starten varit 
helt inriktat på försäljning av mjukvara till stora börser och 
clearinghus. En globalt ledande position inom bolagets 
traditionella marknadsnisch har till fullo byggts upp av 
självgenererat kapital. Ställningen, baserad på bland annat 
teknisk innovation och djupa kundrelationer, har ytterligare 
förstärkts under senare år. 

Intäkterna i koncernens kärnverksamhet fördelas framför 
allt mellan intäkter från kundanpassningsprojekt samt 
återkommande licens- och supportintäkter. Affärscykeln för 
trading- och clearingprojekt består av tre faser med långa 
ledtider. Lönsamheten är i hög grad beroende av i vilken fas 
kundprojekten befinner sig. 

I fas ett, försäljningsfasen, bearbetas kunderna och dessa 
aktiviteter skapar kostnader som belastar resultaträkningen. 
I fas två, projektfasen, kundanpassas och implementeras 
teknologin. I fas tre, driftsfasen, tillhandahåller Cinnober 
support och underhåll av systemlösningen. Därtill sker 
vidareutveckling utifrån kundspecifika behov. Denna tredje fas 
innefattar återkommande licens-, drifts- och supportintäkter, 
med generellt sett högre marginaler. 

Cinnobers traditionella verksamhet bygger genomgående 
på långa affärsrelationer. Beslutet att investera i denna typ 
av teknologi ligger normalt hos ledningen och styrelsen hos 
kunderna, eftersom de system som ska upphandlas i regel är 
verksamhetskritiska och långsiktiga lösningar som innebär 
betydande investeringar. Stora kunder som köper affärskritiska 
system av Cinnober begär ofta att avtal ska innefatta klausuler  
gällande så kallade change-of-control. För närvarande finns sju 
sådana klausuler, vilket visar på vilken viktig partner Cinnober 
anses vara.

Bolagets ambition är att skapa aktieägarvärde genom 
långsiktig tillväxt, ökad lönsamhet och förstärkt kassaflöde. Ett 
led i detta är att vidga erbjudandet till att omfatta en större 
målgrupp genom att anpassa teknologin även för banker och 
mäklarhus. idag finns sammanlagt tre olika affärsområden, 
utöver kärnverksamheten, med inriktning mot rapportering & 
transparens, client clearing respektive marknadsövervakning.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG 
I maj 2018 meddelade Cinnober att man för långtgående 
diskussioner med en strategisk partner gällande en försäljning 
av en majoritetspost i Irisium. Den potentiella transaktionen är 
tänkt att accelerera tillväxten och konsolidera marknaden och 
är i linje med Cinnobers ambition vid förvärvet av Irisium.

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse 
med årsredovisningslagen. Inga förändringar har skett av 
redovisningsprinciperna sedan senaste årsbokslut.

VALUTAEXPONERING 
Bolaget valutasäkrar delar av sin flödesexponering från 
ej återkommande intäkter i utländska valutor genom 
användning av valutaterminer. Säkringsredovisning tillämpas. 
Valutasäkrade kundfordringar och andra fordringar i utländsk 
valuta redovisas till avtalade terminskurser. Valutasäkrade 
avtalade och förväntade framtida försäljningsintäkter i 
utländsk valuta avräknas enligt terminskurs när de infaller. 
Valutaterminer redovisas ”off balance”. Per rapportdatum 
fanns inga utestående terminskontrakt och därmed föreligger 
inte några oredovisade och orealiserade valutakursvinster eller 
valutakursförluster.
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RISKER 
Cinnobers verksamhet påverkas av en rad olika faktorer, 
varav vissa ligger inom bolagets kontroll medan andra ligger 
utanför. För ett IT-inriktat bolag som Cinnober påverkas 
verksamheten av bland annat verksamhetsrelaterade risker 
såsom projektrisker, konkurrens, rekrytering, större kunders 
utveckling samt kundförluster. Marknadsrelaterade risker 
inkluderar konjunkturrisker. Finansiella risker inkluderar främst 
valutakursrisker. 

Cinnober tillväxtsatsningar Simplitium, Minium och Irisium 
befinner sig i varierande grader av uppstartsfaser och är som 
sådana i högre utsträckning än kärnverksamheten exponerade 
mot ovanstående risker. Inom ramen för dessa satsningar 
erbjuds nya produkter och tjänster till marknaden, vilket 
innebär förhöjda verksamhetsrelaterade risker. Att satsningarna 
under uppstartsfasen är förlustbringande innebär också större 
finansierings- och likviditetsrisker. 

Kompletterande information återfinns i publicerad 
årsredovisning för 2017 (s. 26-27) som finns tillgänglig via  
www.cinnober.com/investors/financial-reports.

AKTIEDATA 
Bolagets aktiekapital uppgick per 2018-03-31 till totalt 7 477 
035 (7 477 035) kronor och består av 22 431 105 (22 431 105) 
aktier. Genomsnittligt antal aktier under kvartalet uppgick till 
22 431 105 (21 039 233). 

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North (CINN, ISINkod: 
SE0010023556, LEI-kod: 529900596KTN6Q8T7576). Med 
avstämningsdag den 19 juni 2017 genomfördes en split 3:1 
som innebar att varje aktie delades upp i 3 aktier. Kvotvärdet 
per aktie ändrades från 1 SEK per aktie till 0,33 SEK per aktie 
(genomsnittligt antal aktier under jämförelseperioden ovan har 
omräknats för att reflektera detta). 

Under det senaste kvartalet omsattes totalt 5 740 896 aktier 
och senast betald kurs uppgick till 58,90 SEK per den 31 mars 
2018.

Stockholm den 3 maj 2018

Cinnober Financial Technology AB (publ)

Nils-Robert Persson Styrelseordförande  

Patrik Enblad 

Cecilia Lager  

Peter Lenti 

Staffan Persson 

Helena Westin 

Veronica Augustsson Verkställande direktör

 
Frågor angående denna delårsrapport besvaras av: 
Veronica Augustsson, verkställande direktör.  
Telefon 08 – 503 047 00, veronica.augustsson@cinnober.com

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning
av bolagets revisorer.

VERKSAMHETS�VERSIKT (FORTS.)
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERNEN

Belopp i KSEK 2018-01-01- 2017-01-01-
2018-03-31 2017-03-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 85 111 85 600

Aktiverat arbete för egen räkning 2 867 5 875

Övriga rörelseintäkter 7 533 479

95 511 91 954

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -49 354 -37 982

Personalkostnader -79 806 -56 943

Övriga rörelsekostnader -594 -834

Resultat från andelar i intresseföretag 105 2 800

Rörelseresultat före avskrivningar -34 138 -1 005

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -3 042 -862
Rörelseresultat -37 180 -1 867

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande intäkter 6 228 80

Räntekostnader och liknande kostnader -276 -1 161

Resultat efter finansiella poster -31 228 -2 948

Resultat före skatt -31 228 -2 948

Skatt på periodens resultat -1 752 -1 677

Periodens resultat -32 980 -4 625

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -32 980 -4 625

Not gällande skatt på periodens resultat:

Aktuell skatt: -1 877 -2 113

Uppskjuten skatt: 125 436

Summa redovisad inkomstskatt -1 752 -1 677

FINANSIELL �VERSIKT
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERNEN 

Belopp i KSEK 2018-03-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och  
liknande arbeten 45 006 40 922

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter 7 057 6 663

52 063 47 585

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 540 9 768

10 540 9 768

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 6 409 6 304

Andra långfristiga värdepappersinnehav 118 118

Uppskjuten skattefordran 5 583 5 458

Andra långfristiga fordringar 1 797 1 757

13 907 13 637

Summa anläggningstillgångar 76 510 70 990

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 51 607 50 368

Aktuella skattefordringar* 14 553 16 734

Övriga fordringar 28 940 17 279

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 62 313 46 011

157 413 130 392

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 86 845 163 238

Summa omsättningstillgångar 244 258 293 630

SUMMA TILLGÅNGAR 320 768 364 620

* Varav 16 802 (17 034) avser utländsk källskatt som får avräknas mot framtida svensk bolagsskatt.
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERNEN (FORTS)

Belopp i KSEK 2018-03-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (22 431 105 st. aktier) 7 477 7 477

Övrigt tillskjutet kapital 221 789 221 789

Annat eget kapital inkl periodens resultat -96 478 -56 734

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 132 788 172 532

Summa eget kapital 132 788 172 532

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 113 106

113 106

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 16 543 20 767

Skulder till intresseföretag 11 207 7 110

Övriga kortfristiga skulder 23 147 11 330

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 136 970 152 775

187 867 191 982

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 320 768 364 620



12 CINNOBER DELÅRSRAPPORT 180101-180331

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Belopp i KSEK Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat 
eget 

kapital 
inkl årets 

resultat

Summa 
eget kapital 

hänförligt 
till moder-
företagets 

aktieägare

Summa 
eget  

kapital

Ingående balans per 1 januari 2017 6 549 34 587 41 478 82 614 82 614

Årets resultat -97 572 -97 572 -97 572

Förändringar i redovisade värden på 
tillgångar och skulder: 

Omräkningsdifferenser -640 -640 -640
Inlösen personaloptioner 236 12 611 12 847 12 847

Summa värdeförändringar 236 12 611 -640 12 207 12 207

Transaktioner med aktieägare:

Nyemission 692 179 308 180 000 180 000
Kostnader hänförliga till emission -4 717 -4 717 -4 717

Summa transaktioner med aktieägare 692 174 591 - 175 283 175 283

Utgående balans per 31 december 2017 7 477 221 789 -56 734 172 532 172 532

Aktiekapital 22 431 105 aktier á kvotvärde 0,33 SEK
Överkursfonden har omklassificerats från Annat eget kapital inklusive årets resultat till Övrigt tillskjutet kapital.

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Belopp i KSEK Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat 
eget 

kapital 
inkl årets 

resultat

Summa 
eget kapital 

hänförligt 
till  moder-
företagets 

aktieägare

Summa 
eget  

kapital

Ingående balans per 1 januari 2018 7 477 221 789 -56 734 172 532 172 532

Årets resultat -32 980 -32 980 -32 980

Förändringar i redovisade värden på 
tillgångar och skulder: 

Omräkningsdifferenser -6 764 -6 764 -6 764

Inlösen personaloptioner

Summa värdeförändringar - - -6 764 -6 764 -6 764

Transaktioner med aktieägare:

Nyemission
Kostnader hänförliga till emission

Summa transaktioner med aktieägare - - - - -

Utgående balans per 31 mars 2018 7 477 221 789 -96 478 132 788 132 788

Aktiekapital 22 431 105 aktier á kvotvärde 0,33 SEK

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – KONCERNEN

Belopp i KSEK 2018-01-01- 2017-01-01-
2018-03-31 2017-03-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -31 228 -2 948

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -4 605 -2 530

Betald inkomstskatt 72 -1 715

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

-35 761 -7 193

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -28 225 -15 743

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -4 108 -5 631

Kassaflöde från den löpande verksamheten -68 094 -28 567

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6 647 -5 244

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 645 -552

Erhållen utdelning - 1 845

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 292 -3 951

Finansieringsverksamheten

Nyemission - 175 283

Aktieteckning vid optionslösen - 20 419

Återköp av optioner -7 -7 573

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 188 129

Periodens kassaflöde -76 393 155 611

Likvida medel vid periodens början 163 238 86 050

Likvida medel vid periodens slut 86 845 241 661

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Belopp i KSEK 2018-03-31 2017-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERFÖRETAGET

Belopp i KSEK 2018-01-01- 2017-01-01-
2018-03-31 2017-03-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 90 415 96 116

Övriga rörelseintäkter 6 665 447

97 080 96 563

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -88 790 -46 679

Personalkostnader -5 436 -40 218

Övriga rörelsekostnader -481 -855

Rörelseresultat före avskrivningar 2 373 8 811

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -492 -567
Rörelseresultat 1 881 8 244

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag - 1 845

Ränteintäkter och liknande intäkter 6 932 72

Räntekostnader och liknande kostnader -243 -1 124

Resultat efter finansiella poster 8 570 9 037

Resultat före skatt 8 570 9 037

Skatt på periodens resultat -1 831 -2 084

Periodens resultat 6 739 6 953

Not gällande skatt på periodens resultat:

Aktuell skatt: -1 859 -2 104

Uppskjuten skatt: 28 20

Summa redovisad inkomstskatt -1 831 -2 084



15CINNOBER DELÅRSRAPPORT 180101-180331

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERFÖRETAGET

Belopp i KSEK 2018-03-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 6 204 5 991

6 204 5 991

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 185 941 185 941

Fordringar hos koncernföretag 104 693 98 844

Andelar i intresseföretag 2 610 2 610

Andra långfristiga värdepappersinnehav 118 118

Uppskjuten skattefordran 613 585

Andra långfristiga fordringar 33 91

294 008 288 189

Summa anläggningstillgångar 300 212 294 180

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 47 569 49 134

Fordringar hos koncernföretag 103 741 49 354

Aktuella skattefordringar* 13 222 15 688

Övriga fordringar 23 198 8 851

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 45 567 35 409

233 297 158 436

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 10 808 46 578

Summa omsättningstillgångar 244 105 205 014

SUMMA TILLGÅNGAR 544 317 499 194

* Varav 16 802 (17 034) avser utländsk källskatt som får avräknas mot framtida svensk bolagsskatt.
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERFÖRETAGET (FORTS)

Belopp i KSEK 2018-03-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital (22 431 105 st. aktier) 7 477 7 477

Reservfond 18 009 18 009

25 486 25 486
Fritt eget kapital
Överkursfond 202 849 202 849
Balanserad vinst eller förlust 72 134 68 689
Periodens resultat 6 739 3 445

281 722 274 983

Summa eget kapital 307 208 300 469

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 11 358 15 103

Skulder till koncernföretag 124 790 46 364
Skulder till intresseföretag 11 207 7 110
Övriga kortfristiga skulder 291 3 309

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 89 463 126 839

237 109 198 725

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 544 317 499 194



17CINNOBER DELÅRSRAPPORT 180101-180331

MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

    Bundet eget kapital     Fritt eget kapital

Belopp i KSEK Aktie-
kapital

Reserv- 
fond

Över- 
kurs- 
fond

Balanserad  
vinst eller 

förlust

Årets  
resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2017 6 549 18 009 15 648 45 242 23 447 108 895

Disposition av föregående års resultat 23 447 -23 447 -

Årets resultat 3 445 3 445

Förändringar i redovisade värden  
på tillgångar och skulder:

Inlösen personaloptioner 236 12 611 12 847

Summa värdeförändringar 236 - 12 611 - - 12 847

Transaktioner med aktieägare:

Nyemission 692 179 308 180 000
Kostnader hänförliga till emission -4 717 -4 717

Summa transaktioner med aktieägare 692 - 174 591 - - 175 283

Utgående balans per 31 december 2017 7 477 18 009 202 849 68 689 3 445 300 469

Aktiekapital 22 431 105 aktier á kvotvärde 0,33 SEK

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i KSEK Aktie- 
kapital

Reserv-
fond

Över-
kurs- 
fond

Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets 
resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 Januari 2018 7 477 18 009 202 849 68 689 3 445 300 469

Disposition av föregående års resultat 3 445 -3 445 -

Årets resultat 6 739 6 739
Förändringar i redovisade värden  
på tillgångar och skulder:

Summa värdeförändringar - - - - - -

Transaktioner med aktieägare:

Summa transaktioner med aktieägare - - - - - -

Utgående balans per 31 mars 2018 7 477 18 009 202 849 72 134 6 739 307 208

Aktiekapital 22 431 105 aktier á kvotvärde 0,33 SEK
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – MODERFÖRETAGET

Belopp i KSEK 2018-01-01- 2017-01-01-
2018-03-31 2017-03-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 8 570 9 037

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -128 657

Betald inkomstskatt 375 -1 239

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

8 817 8 455

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -82 259 -34 320

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 38 384 -3 316

Kassaflöde från den löpande verksamheten -35 058 -29 181

Investeringsverksamheten

Aktieägartillskott dotterföretag - -174 591

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -705 -382

Kassaflöde från investeringsverksamheten -705 -174 973

Finansieringsverksamheten

Nyemission - 175 283

Aktieteckning vid optionslösen - 20 419

Återköp av optioner -7 -7 573

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 188 129

Periodens kassaflöde -35 770 -16 025

Likvida medel vid periodens början 46 578 81 794

Likvida medel vid periodens slut 10 808 65 769

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Belopp i KSEK 2018-03-31 2017-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga
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�VRIG INFORMATION

KORT OM CINNOBER
 k Utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, 

riskhantering och andra finansiella tjänster.

 k Målgruppen består främst av internationella börser, 
clearinghus, banker och mäklarhus.

 k Erbjuder lösningar inom prisbildning, ordermatchning, 
marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering, 
marknadsövervakning och rapporteringstjänster.

 k Grundades 1998, har i dagsläget ca 350 medarbetare 
(exklusive konsulter) representerande ett fyrtiotal 
nationaliteter.

 k Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First 
North (CINN, ISIN-kod: SE0010023556, LEI-kod: 
529900596KTN6Q8T7576). Avanza är Certified Adviser.

FINANSIELL KALENDER
Årsstämma 2018 
15 maj 2018

Delårsrapport för 180101 – 180630 
23 augusti 2018  

Delårsrapport för 180101 – 180930 
8 november 2018

Bokslutskommuniké 2018 
21 februari 2019

FINANSIELL INFO
Cinnobers ekonomiska information publiceras på svenska och 
engelska. Delårsrapporter och årsredovisningar återfinns på 
www.cinnober.com/investors/financial-reports.

PUBLICERING
Denna information är sådan som Cinnober Financial 
Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 
värdepappersmarknaden. Denna finansiella rapport 
publicerades den 3 maj 2018 klockan 08:00.

FINANSIELLA DEFINITIONER
EBITDA   Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

EBITDA-marginal   EBITDA i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital per aktie   Eget kapital dividerat med antal aktier före  
  utspädning vid periodens slut.

Kassalikviditet  Omsättningstillgångar i procent av kort- 
  fristiga skulder. 

Nettomarginal  Resultat efter skatt i procent av   
  nettoomsättningen.

Nettoskuld/   Likvida medel och räntebärande kort- och 
Nettokassa  långfristiga fordringar med avdrag för   
  räntebärande kort- och långfristiga   
  skulder inklusive pensionsskulder.

Resultat per aktie   Resultat efter skatt hänförligt till   
  moderbolagets ägare dividerat med   
  genomsnittligt antal aktier före respektive  
  efter utspädning.

Räntabilitet på  Resultat efter skatt för de senaste  
eget kapital  tolv månaderna i procent av   
  genomsnittligt eget kapital för de senaste 
  tolv månaderna.

Rörelsemarginal  Rörelseresultat i procent av    
  nettoomsättningen.

Soliditet  Eget kapital i procent av    
  balansomslutningen.

Återkommande  Återkommande intäkter dividerat 
intäkter  med nettoomsättningen exklusive   
  vidarefakturerade kostnader.

KOMMERSIELLA DEFINITIONER
Cinnober verkar främst inom en global nisch gällande 
systemleveranser till börser, clearinghus, banker och mäklarhus. 
Avtal som tecknas inom den ursprungliga kärnverksamheten, 
gentemot börser och clearinghus, avser oftast mjukvara/
system, vanligtvis med en mängd olika anpassningar till 
kundens existerande system, support och driftorganisation. 
Utvecklingsprojekt och kundrelationer spänner över 
långa perioder och där återfinns nästintill alltid flera faser 
med beroenden av andra faktorer, avrop och optioner på 
tilläggssystem eller ytterligare tjänster. Det är därför ofta svårt 
att uppskatta och ange ett exakt ordervärde i samband med att 
ett avtal tecknas för en ny affär.

För att underlätta för marknaden att bedöma värdet av de 
affärer som Cinnober vinner har följande definitioner fastställts. 

En stor affär är en affär där ordervärdet under fem års tid 
bedöms överstiga 100 miljoner kronor. 

En mindre affär är en affär där ordervärdet under fem års tid 
bedöms understiga 30 miljoner kronor. 

En medelstor affär är en affär där ordervärdet under fem års tid 
bedöms ligga mellan en mindre och en större affär. 
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