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 k Nettoomsättning för året uppgick till 300,5 MSEK (270,1 MSEK). 

 k  Rörelseresultat för året uppgick till 17,7 MSEK (-3,4 MSEK).

 k  Resultat före skatt för året uppgick till -22,0 MSEK (0,6 MSEK). Bokförda värden avseende två olika 
aktieinnehav i externa bolag skrevs under det tredje kvartalet ned i sin helhet med sammanlagt 
36,8 MSEK. Detta innebar en negativ resultatpåverkan av engångskaraktär, men varken koncernens 
operativa resultat eller kassaflöde påverkades av nedskrivningarna.

 k  Resultat per aktie före utspädning för året uppgick till -4,26 SEK (0,21 SEK). 

 k  Andelen återkommande intäkter uppgick under året till 61 % av nettoomsättningen1.

 k Styrelsen kommer att inför årsstämman ta fram ett förslag på vinstdisposition för räkenskapsåret 
2015. Detta förslag kommer att framgå i kallelsen till årsstämman.

 k  ASX, en av världens tio största marknadsplatser, har valt Cinnober som leverantör av nytt 
handelssystem för såväl aktie- som derivathandel. Affären kategoriseras som stor2.

 k  Med över 2 MEUR delfinansierar Europeiska kommissionen Cinnobers projekt för att vidareutveckla 
och anpassa bolagets clearingteknologi till europeiska banker. 

 k  Cinnober har genomfört en stor designstudie hos en av världens största börser avseende 
clearingsystem. Avtal förväntas signeras inom kort.
1 För bättre jämförbarhet mellan perioder har vidarefakturerade kostnader exkluderats ur nettoomsättningen vid beräkning av återkommande intäkter.
2 Se kommersiella definitioner s.15

1 Räkenskapsåret 2013/2014 förlängdes till 18 månader (1 juli 2013 – 31 december 2014) efter beslut om att övergå till kalenderår. För jämförbarhet mellan åren avser denna          
    period kalenderår. Se resultaträkningarna på sid 7 och 11 för 18 månaders räkenskapsår.   
2 Periodens resultat har belastats med engångskostnader om 36,8 mkr till följd av nedskrivning av aktierna i bolagen Binary Event Networks Inc och Quadriserv Inc.  
   Koncernens operativa resultat och likvida medel har inte påverkats av nedskrivningarna.
3 Omräknat efter fondemission 2:1

FINANSIELL ÖVERSIKT KV 4 2015 KV 4 2014 12 MÅN 12 MÅN1 12 MÅN
OKT-DEC OKT-DEC 2015 2014 RULLANDE

Nettoomsättning (MSEK) 90,8 66,0 300,5 270,1 300,5

EBITDA (MSEK) 9,3 -5,7 20,0 -1,5 20,0

EBITDA marginal (%) 10,2 -8,7 6,7 -0,6 6,7

Rörelseresultat (MSEK) 8,7 -6,2 17,7 -3,4 17,7

Rörelsemarginal (%) 9,6 -9,4 5,9 -1,2 5,9

Resultat före skatt (MSEK) 5,4 -1,8 -22,02 0,6 -22,02

Periodens resultat (MSEK) 3,1 -2,1 -27,92 1,4 -27,92

Nettomarginal (%) 3,5 -3,2 -9,32 0,5 -9,32

Resultat per aktie före/efter utspädn.3 (SEK) 0,48/0,46 -0,32/-0,31 -4,26/-4,072 0,21/0,20 -4,26/-4,072

Nettokassa (+)/nettoskuld (-) (MSEK) 57,7 54,1 57,7 54,1 57,7

Kassaflöde från löpande verksamheten (MSEK) 27,0 28,7 6,0 38,6 6,0

Räntabilitet på eget kapital (%) -26,72 1,2 -26,72 1,2 -26,72
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KOMMENTAR AV 

VERONICA AUGUSTSSON, VD

De positiva signalerna i marknaden har blivit allt tydligare under 
det gångna året. IT-investeringarna ökar i finansbranschen och 
stimuleras av förändrade regleringar och krav på ökad effektivitet. 

Dessa behov skapar efterfrågan på modern teknologi. De positiva 
signalerna återspeglas i att vår nettoomsättning för det fjärde 
kvartalet uppgick till 90,8 MSEK, vilket är en ökning på 24,8 MSEK 
jämfört med motsvarande kvartal 2014.

Cinnober präglas av långsiktighet gällande säljprocesser, 
produktutveckling och kundrelationer. Under de senaste åren har 
vi, trots en relativt svår marknad, lyckats ersätta förlorade kunder 
med nya och väletablerade bolag. Cinnober har historiskt sett haft 
en låg kundomsättning. De tappade kunderna utgjordes främst 
av kunder som ägdes av olika bankkonsortium och befann sig i 
uppstartsfas. Vår bedömning är att vi nu har en stabilare kundbas. 

Det är en lång och därmed initialt kostsam process att ta in 
en ny kund. Vår långsiktiga intäktsmodell med återkommande 
intäkter gör att våra marginaler är högre när projekten 
är levererade. En successivt ökande andel licensintäkter i 
kombination med kundtillströmningen de senaste 18 månaderna 
har gett ett positivt genomslag i den operativa lönsamheten. 
Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet uppgick till 8,7 MSEK, 
att jämföra med -6,2 MSEK under samma kvartal föregående år.

Andelen återkommande intäkter, som kontrakterade licens-
och supportavgifter, är hög och utgjorde under 2015 61 % av 
nettoomsättningen. Återkommande intäkter ökar år för år och gör 
att vi får en allt starkare ställning. Ett kostnadsbesparingsprogram 
har dessutom genomförts framgångsrikt som innebär att vi, 
rensat för engångskostnader, har minskat kostnadsmassan med 
cirka 25 MSEK på årsbasis jämfört med 1 juli 2013 – 30 juni 2014. 

Cinnober äger sedan flera år tillbaka aktier i de amerikanska 
bolagen Binary Event Networks Inc och Quadriserv Inc. Båda 
bolagen befinner sig alltjämt i utvecklingsfaser och även om 
vi fortfarande bedömer deras framtidsmöjligheter som goda 
beslutade vi att under årets tredje kvartal skriva ned de bokförda 
värdena i sin helhet. Dessa nedskrivningar, om totalt 36,8 MSEK, 
har en negativ resultatpåverkan. De belastar dock inte kassaflödet 
och inte heller bolagets operativa resultat. 

Under årets sista kvartal inledde Cinnober en designstudie för en 
av världens största börser avseende ett större clearingsystem. 
Detta bekräftar vår ledande ställning inom realtidsclearing. 
Kunden har begärt att behandlas konfidentiellt under den initiala 
fasen och avtal förväntas signeras inom kort.

Generellt sett präglas vår marknad av allt mer optimism, bland 
annat kopplat till ökande handelsvolymer vilket genererar 
investeringsvilja i system i vår nisch. Nyligen offentliggjordes att 
de nya europeiska reglerna för värdepappersmarknaden, MiFID II, 
formellt skjuts upp i tolv månader och tvingande krav införs först 
i januari 2018. Förseningen kan i sig vara negativ för marknaden, 
men då många kunder är måna om att i god tid förbereda sig för 
övergången är vi fortsatt positiva till att vår satsning, inte minst 
inom rapporteringstjänsten Boat, kommer att generera intäkter 
drivet av nya regler redan under innevarande räkenskapsår. 

Vi bedömer oss ha en väl positionerad produkt- och tjänsteportfölj 
baserad på ledande och bevisad teknologi. Portföljen innehåller 
bland annat ett börssystem av världsklass och ett unikt 
clearingsystem som några av världens största börser redan har valt.

Samtidigt genomför vi en långsiktig satsning på att, med 
befintlig teknologi, bredda vår målgrupp till att omfatta även 
internationella banker. Detta är ett relativt nytt segment för 
oss som är mångdubbelt större än vår traditionella marknad 
inom börsteknologi. Den rapporteringstjänst för OTC-affärer 
som vi erbjuder via Boat är i linje med denna strategi. Vi har 
valt att vidareutveckla denna tjänst tillsammans med London 
Stock Exchange för att täcka in kommande krav på rapportering 
av ytterligare tillgångsslag. Under 2016 kommer vi även arbeta 
med att etablera client clearing som ett nytt affärsområde för 
att erbjuda modern clearingteknologi till denna målgrupp. Vår 
ambition är att under våren förhandla klart med en partner för 
samarbete kring lansering.

Sammanfattningsvis gör detta att vi står väl rustade inför 
framtiden. Vår affärsmodell, med stor andel återkommande 
intäkter, skapar god finansiell trygghet och visibilitet. Det 
kommande året förväntas bli ett år med fortsatt god tillväxt och 
lönsamhet. Jag ser med optimism och övertygelse fram emot att, 
tillsammans med kollegor, kunder och aktieägare, bygga ett allt 
starkare bolag under 2016.

Stockholm 25 februari, 2016 
Veronica Augustsson
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VERKSAMHETS�VERSIKT

Denna ekonomiska rapport omfattar de 12 månader 
som utgör räkenskapsåret 2015 och avser koncernen och 
moderbolaget. Koncernens nettoomsättning för perioden  
1 januari – 31 december 2015 uppgick till 300,5 MSEK  
(270,1 MSEK). Periodens resultat före skatt uppgick till  
-22,0 MSEK (0,6 MSEK). Nettoeffekten av valutakurs-
förändringar uppgick under perioden till -2,7 MSEK (4,0 MSEK).

Kassaflödet under perioden var positivt och uppgick till  
3,6 MSEK (45,9 MSEK) och de likvida medlen uppgick till  
57,7 MSEK (54,1 MSEK) vid periodens slut. 

MARKNAD
Cinnober är ett svenskt bolag, främst inriktat till stora börser 
och clearinghus, med en ledande global position inom sin 
traditionella marknadsnisch. Positionen har ytterligare 
förstärkts under det gångna året. Stora kunder som köper 
affärskritiska system av Cinnober begär ofta att avtal ska 
innefatta klausuler gällande s.k. change-of-control. För 
närvarande finns sex sådana klausuler med olika kunder med 
något varierande lydelser, vilka visar på vilken viktig partner 
Cinnober anses vara.

Ambitionen är att vidga erbjudandet till att omfatta en större 
målgrupp genom att anpassa teknologin även för banker och 
mäklarhus. Cinnobers intäkter fördelas framför allt mellan 
intäkter för kundanpassningsprojekt samt återkommande 
licens- och supportintäkter.

PROJEKT OCH FÖRSÄLJNING
Under året beslutade den australiska börsen ASX, en av 
världens tio största marknadsplatser, att ersätta sina 
existerande handelssystem för både aktie- och derivathandel 
med Cinnobers teknologi. Det nya samarbetet är en 
betydelsefull referens och projektet löper enligt plan. Affären 
stärker Cinnobers globala ställning som leverantör av stora 
tradingsystem till ledande aktörer såväl som positionen i Asien- 
och Stillahavsområdet, en viktig tillväxtregion.

Samtidigt som bolaget vunnit denna framgång för 
handelssystem fortsätter Cinnober att vara den dominerande 
leverantören inom det allt mer uppmärksammade området 
för realtidsclearing. Modern teknologi för riskhantering och 
s.k. post trade har länge varit eftersatt. Cinnobers lösningar 
förbättrar och effektiviserar marknader, bland annat genom att 
garantera att alla marknadsaktörer har rätt ställda säkerheter 
vid varje givet tillfälle tack vare betydligt bättre verktyg för 
riskbedömning.

Under årets sista kvartal meddelade ännu en av världens 
största börser att de har planer på att implementera Cinnobers 
teknologi för realtidsclearing. Första steget har inletts genom 
en designstudie för ett stort clearingsystem. Kunden har begärt 
att få vara anonym under den initiala fasen och avtal förväntas 
signeras inom kort.

Samtliga pågående kundprojekt fortlöper enligt plan. 
Exempelvis det stora clearingprojektet hos sydafrikanska 

1 Cinnober har tidigare haft brutet räkenskapsår (juli – juni) men beslutade under 2014 att övergå till kalenderår. För jämförbarhet mellan åren avser denna period  
  kalenderår.
2   Periodens resultat har belastats med engångskostnader om 36,8 mkr till följd av nedskrivning av aktierna i bolagen Binary Event Networks Inc och Quadriserv Inc.  

Koncernens operativa resultat och likvida medel har inte påverkats av nedskrivningarna.
3  I rörelseresultatet för perioden 2014-01-01 - 2014-12-31 ingår en upplösning av negativ goodwill som har påverkat rörelseresultatet positivt med 1,0 MSEK.
4  I rörelseresultatet för perioden 2013-01-01 - 2013-12-31 ingår en upplösning av negativ goodwill som har påverkat rörelseresultatet positivt med 4,9 MSEK.
5  I rörelseresultatet för perioden 2012-01-01 - 2012-12-31 ingår en upplösning av negativ goodwill som har påverkat rörelseresultatet positivt med 11,8 MSEK.
* Omräknat efter fondemission 2:1

Koncernen 2015-12-31 2014-12-311 2013-12-311 2012-12-311 2011-12-311

Nettoomsättning (MSEK)  300,5 270,1 293,3 282,9 212,6

Rörelseresultat (MSEK)  17,7 -3,43 4,54 21,7 9,7

Resultat före skatt (MSEK)  -22,02 0,63 3,04 28,85 11,7

Periodens resultat (MSEK)  -27,92 1,43 3,54 23,85 8,1

Rörelsemarginal (%) 5,9 -1,23 1,54 7,75 4,6

Nettomarginal (%) -9,32 0,53 1,24 8,45 3,8

Resultat per aktie före/efter utspädn.* (SEK) -4,26/-4,072 0,21/0,20 0,54/0,50 3,64/3,14 1,24/1,07

Eget kapital (MSEK)   91,02 118,4 116,6 127,8 131,4

Eget kapital per aktie* (SEK) 13,892 18,07 17,81 19,51 20,07

Soliditet (%)   43,22 48,8 54,1 58,8 66,8

Kassalikviditet (%)    169,4 160,6 175,7 208,7 216,0

Nettokassa (+)/nettoskuld (-) (MSEK) 57,7 54,1 8,3 32,7 32,2

FEMÅRSÖVERSIKT – 12 MÅNADER
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Johannesburg Stock Exchange, där Cinnober levererar en 
plattform som skall hantera samtliga tillgångsslag som handlas 
på Afrikas ledande börs. Även europeiska Euronext lanserar nu 
en helt ny satsning baserad på Cinnobers teknologi. Detta med 
målet att erbjuda en effektiviserad derivathandel med bland 
annat förbättrad riskhantering och clearing.

Cinnober fortsätter även att erbjuda sin teknologi som en 
tjänst på abonnemangsbasis. En satsning inom området 
är svenskbaserade CRYEX, som planerar att lansera en ny 
typ av pan-europeisk valutabörs med tillhörande clearing. 
Lösningen, som även inkluderar kryptovalutor och använder 
sig av blockkedjeteknologi, levereras som en tjänstelösning 
med både handels- och clearingsystem såväl som 
övervakning och systemdrift. 

Viktigt ur ett strategiskt perspektiv är arbetet med att bredda 
kundbasen till nya segment, i första hand större banker och 
mäklarhus. Denna satsning fortsätter att utvecklas och kan 
på sikt komma att bli en stor del av det framtida Cinnober. 
Marknaden är mångdubbelt större än bolagets traditionella 
nisch bestående av system för börser och clearinghus.

Som ett led i denna strategi förvärvades förra året 
rapporteringstjänsten Boat från Markit. Boat erbjuder banker 
och mäklarhus att rapportera OTC-affärer inom aktiehandel i 
enlighet med pan-europeiska regelverk. Cinnober har levererat 
tekniklösningen bakom denna tjänst alltsedan starten 2007, 
och genom förvärvet skapades en god bas för det fortsatta 
arbetet med att bearbeta detta nya segment. 

Boat, med sin rapporteringstjänst, anses väl positionerat 
inför de nya regleringarna som planeras träda i kraft på den 
europeiska finansmarknaden. Det nya regelverket MiFID 
II kommer från och med januari 2018 bland annat tvinga 
banker att rapportera OTC-affärer även för andra tillgångsslag 
än aktier.

Nya regleringar bedöms vara positiva för bolagets erbjudande 
till banker och löpande investeringar görs därför i Boat för 
att möta framtidens krav. Bland annat har ett samarbete 
etablerats med London Stock Exchange gällande en gemensam 
och heltäckande rapporteringstjänst utifrån de förändrade 
regulatoriska kraven. 

Det andra prioriterade området inom satsningen på en 
breddad målgrupp inkluderar ytterligare anpassning av 
Cinnobers teknologi för riskhantering och realtidsclearing till 
internationella bankers specifika behov inom s.k. client clearing. 

Den ursprungliga teknologin har idag bevisat sig genom stora 
och uppmärksammade produktionssättningar i clearinghus- 
och börsvärlden hos exempelvis brasilianska BM&FBOVESPA 
och brittiska LME Clear. Att införa ett liknande paradigmskifte 
även i bankvärlden anses så intressant att Cinnober i hård 
konkurrens valts ut som deltagare i ett finansieringsprogram 
hos den Europeiska kommissionen. Programmet, Horizon 2020, 
syftar till att främja europeiska innovationer. Av närmare 600 
projektförslag valde EU-kommissionen slutligen ut 78 projekt 

som var och ett erhåller delfinansiering om drygt 2 MEUR under 
cirka 18 månader. 

Vår bedömning är att det finns en marknad för denna typ av 
tjänster redan idag och att behovet av avancerad clearing- och 
riskteknologi kommer att öka hos banker och mäklarhus drivet 
av nya regleringar. Denna marknad bedöms som väsentligt 
större än Cinnobers traditionella och förväntas på sikt att 
bli ett eget affärsområde, då vi under 2016 kommer påbörja 
försäljning av dessa tjänster. 

INVESTERINGAR/PRODUKTUTVECKLING 
Cinnober är en marknadsledande leverantör till börser och 
clearinghus. För att säkerställa en långsiktigt ledande position 
investeras löpande resurser i kontinuerlig utveckling av 
produkt- och tjänsteportföljen. Cinnober har inte aktiverat de 
betydande kostnader som historiskt tagits för att utveckla de 
marknadsledande system för börshandel och realtidsclearing 
som bolaget idag erbjuder marknaden. Det samma gäller den 
omfattande satsning som gjorts för att utveckla client clearing-
teknologin, som inom det kommande halvåret planeras vara 
redo för produktionssättning. Cinnober äger de immateriella 
rättigheterna till samtliga dessa system.

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse 
med BFNAR 2007:1. Fr o m 1 januari 2015 upprättas 
års- och koncernredovisningarna med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 ”Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3)”. Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) 
och 2012:1 (K3). Vid övergången till K3 har bestämmelserna 
i kapitel 35 ”Första gången detta allmänna råd tillämpas”, 
tillämpats, vilka kräver att företag tillämpar K3 retroaktivt. 
Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2013/14 skall 
omräknas enligt K3. Det finns emellertid ett antal frivilliga och 
obligatoriska undantag från denna generella regel, vilka syftar 
till att underlätta övergången till K3. Övergången till K3 har inte 
påverkat koncernens resultat och balansräkning.

VALUTAEXPONERING 
Bolaget valutasäkrar delar av sin flödesexponering från 
ej återkommande intäkter i utländska valutor på upp 
till 12 månaders sikt. 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. Per rapportdatum föreligger en 
oredovisad och orealiserad valutakursvinst om 0,4 MSEK 
(förlust 0,5 MSEK) i terminsportföljen, främst till följd av att 
balansdagskursen för EUR/SEK understiger genomsnittlig 
terminskurs i flödessäkringen.

VERKSAMHETS�VERSIKT (FORTS.)
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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, våra större kunders 
utveckling samt kundförluster. Marknadsrelaterade risker 
inkluderar konjunkturrisker. Finansiella risker inkluderar främst 
valutakursrisker. 

Kompletterande information återfinns i publicerad 
årsredovisning som finns tillgänglig via www.cinnober.com/
financial-reports.

MEDARBETARE                         
Vid rapportperiodens utgång hade koncernen 252 (249) 
anställda och sysselsatte 7 (6) konsulter. 

AKTIEDATA 
Bolagets aktiekapital uppgick per 2015-12-31 till totalt 6 549 120 
(6 549 120) kronor och består av 6 549 120 (6 549 120) aktier. 

Sedan den 29 september 2014 handlas bolagets aktie på Nasdaq 
First North (CINN, ISIN-kod: SE0000778474). Aktien handlades 
tidigare månadsvis hos Alternativa Aktiemarknaden. Under det 
senaste kvartalet omsattes totalt 212 793 aktier och senast 
betald kurs uppgick till 100,0 kr per den 30 december 2015.

Styrelsen kommer att inför årsstämman ta fram ett förslag på 
vinstdisposition för räkenskapsåret 2015. Detta förslag kommer 
att framgå i kallelsen till årsstämman.

Stockholm 25 februari, 2016

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 bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets 
revisorer.
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•  AUSTRALIAN  
 SECURITIES EXCHANGE 
•  BM&FBOVESPA 
•  CRYEX 
•  DUBAI GOLD & COM.  
 EXCHANGE 
•  EURONEXT

BÖRSER & CLEARINGHUS BANKER
•  GOLDMAN SACHS 
•  BARCLAYS 
•  BNP PARIBAS

•  JOHANNESBURG  
 STOCK EXCHANGE 
•  LONDON METAL EXCHANGE 
•  NYSE 
•  STOCK EXCHANGE  
 OF THAILAND

FÖRDELNING 
INTÄKTER 2015

PROJEKTRELATERADE

ÅTERKOMMANDE

STOCKHOLM

179
EST 1998

UMEÅ

60
EST 2012

LONDON

10
EST 2011

NEW YORK

3
EST 2001

39%

61%
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RESULTATRÄKNING – KONCERNEN

Belopp i KSEK 2015-01-01- 2013-07-01-
2015-12-31 2014-12-31

(12 månader) (18 månader)

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 300 536 408 437

Övriga rörelseintäkter 20 131 7 666

320 667 416 103

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -99 299 -124 847

Personalkostnader -201 629 -291 617

Resultat från andelar i intresseföretag 266 255

Rörelseresultat före avskrivningar 20 005 -106

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

-2 302 -2 754

Rörelseresultat 17 703 -2 860

Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar  
och kortfristiga placeringar -36 759 -

Ränteintäkter och liknande intäkter 50 5 082

Räntekostnader och liknande kostnader -2 957 -415

Resultat efter finansiella poster -21 963 1 807

Resultat före skatt -21 963 1 807

Skatt på periodens resultat* -5 933 665

Periodens resultat -27 896 2 472

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -27 896 2 472

FINANSIELL �VERSIKT

*Not gällande skatt på periodens resultat:

Aktuell skatt: -6 681 -1 108

Uppskjuten skatt: 748 -

Justering aktuell skatt hänförlig till tidigare år avseende utländsk skatt: - 1 773

Summa redovisad inkomstskatt -5 933 665
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN 

Belopp i KSEK 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och  
liknande arbeten* 283 492

283 492

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 528 4 998

5 528 4 998

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 1 354 1 088

Andra långfristiga värdepappersinnehav - 36 759

Uppskjuten skattefordran 748 -

Andra långfristiga fordringar 376 79

2 478 37 926

Summa anläggningstillgångar 8 289 43 416

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 40 333 51 866

Aktuella skattefordringar** 27 650 27 991

Övriga fordringar 7 255 9 289

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 68 977 55 888

144 215 145 034

Kortfristiga placeringar 366 -

Kassa och bank 57 746 54 135

Summa omsättningstillgångar 202 327 199 169

SUMMA TILLGÅNGAR 210 616 242 585

* Jämförelsetal har klassificerats om från materiella till immateriella anläggningstillgångar.
** Varav 30 896 (23 664)  avser utländsk källskatt som får avräknas mot framtida svensk bolagsskatt.
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN (FORTS)

Belopp i KSEK 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (6 549 120 st. aktier) 6 549 6 549

Övrigt tillskjutet kapital 18 567 18 567

Annat eget kapital inkl periodens resultat 65 847 93 258

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 90 963 118 374

Summa eget kapital 90 963 118 374

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 212 212

212 212

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 17 594 16 087

Övriga kortfristiga skulder 7 366 6 633

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 94 481 101 279

119 441 123 999

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 210 616 242 585

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser 26 525
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KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN

Belopp i KSEK 2015-01-01- 2013-07-01-
2015-12-31 2014-12-31

(12 månader) (18 månader)

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -21 963 1 807

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 42 698 -5 155

20 735 -3 348

Betald inkomstskatt 763 1 351

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

21 498 -1 997

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -10 989 4 101

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -4 558 23 160

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 951 25 264

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag - 8 839

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -154 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 186 -2 562

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 340 6 277

Finansieringsverksamheten

Erhållna optionspremier - 165

Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare - -15 281

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -15 116

Periodens kassaflöde 3 611 16 425

Likvida medel vid periodens början 54 135 37 710

Likvida medel vid periodens slut 57 746 54 135
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RESULTATRÄKNING – MODERFÖRETAGET

Belopp i KSEK 2015-01-01- 2013-07-01-
2015-12-31 2014-12-31

(12 månader) (18 månader)

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 293 135 403 041

Övriga rörelseintäkter 20 131 -

313 266 403 041

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -132 879 -172 599

Personalkostnader -152 436 -231 372

Rörelseresultat före avskrivningar 27 951 -930

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

-1 264 -1 975

Rörelseresultat 26 687 -2 905

Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar  
och kortfristiga placeringar

-36 759 -

Ränteintäkter och liknande intäkter 37 4 873

Räntekostnader och liknande kostnader -2 526 -344

Resultat efter finansiella poster -12 561 1 624

Resultat före skatt -12 561 1 624

Skatt på periodens resultat* -5 716 865

Periodens resultat -18 277 2 489

*Not gällande skatt på periodens resultat:
Aktuell skatt: -6 464 -908
Uppskjuten skatt: 748 -
Justering aktuell skatt hänförlig till tidigare år avseende utländsk skatt: - 1 773

Summa redovisad inkomstskatt -5 716 865
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAGET

Belopp i KSEK 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten** 283 492

283 492

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 1 991 2 670

1 991 2 670

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 21 196 21 196
Andelar i intresseföretag 2 610 2 610

Andra långfristiga värdepappersinnehav - 36 759

Uppskjuten skattefordran 748 -

Andra långfristiga fordringar 79 79

24 633 60 644

Summa anläggningstillgångar 26 907  63 806

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 36 921 44 843

Fordringar hos koncernföretag 8 361 15 054

Aktuella skattefordringar* 27 256 27 350

Övriga fordringar 6 672 7 693

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 65 190 53 072

144 400 148 012

Kortfristiga placeringar 366 -

Kassa och bank 54 423 35 256

Summa omsättningstillgångar 199 189 183 268

SUMMA TILLGÅNGAR 226 096 247 074

*Varav 30 896 (23 664)  avser utländsk källskatt som får avräknas mot framtida svensk bolagsskatt.
** Jämförelsetal har klassificerats om från materiella till immateriella  anläggningstillgångar.
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAGET (FORTS)

Belopp i KSEK 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital (6 549 120 st. aktier) 6 549 6 549

Reservfond 18 009 18 009

24 558 24 558
Fritt eget kapital
Överkursfond 15 276 15 276
Balanserad vinst eller förlust 76 618 74 129

Periodens resultat -18 277 2 489

73 617 91 894

Summa eget kapital 98 175 116 452

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 745 745

745 745

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 15 960 13 276

Skulder till koncernföretag 26 944 25 639

Övriga kortfristiga skulder 2 414 2 474

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 81 858 88 488

127 176 129 877

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 226 096 247 074

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser 26 525
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KASSAFLÖDESANALYS  – MODERFÖRETAGET

Belopp i KSEK 2015-01-01- 2013-07-01-
2015-12-31 2014-12-31

(12 månader) (18 månader)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -12 561 1 624

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 41 425 2 845

28 864 4 469

Betald inkomstskatt 734 2 676

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

29 598 7 145

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -7 354 -1 323

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -2 701 13 584

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 543 19 406

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag - -4 969
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -154 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -222 -798

Kassaflöde från investeringsverksamheten -376 -5 767

Finansieringsverksamheten

Erhållna optionspremier - 165

Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare - -15 281

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 15 116

Periodens kassaflöde 19 167 -1 477

Likvida medel vid periodens början 35 256 36 733

Likvida medel vid periodens slut 54 423 35 256
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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 Grundades 1998, har i dagsläget drygt 250 medarbetare 
(exklusive konsulter) representerande ett trettiotal 
nationaliteter. 

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

 k Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First North (CINN, 
ISIN-kod: SE0000778474). Avanza är Certified Adviser.

FINANSIELL KALENDER
Delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2016 
3 maj 2016 

Årsstämma  
11 maj 2016

Delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2016 
25 augusti 2016 

Delårsrapport för 1 januari – 30 september 2016 
10 november 2016 

Bokslutskommuniké för 1 januari – 31 december 2016 
23 februari 2017

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

PUBLICERING
Denna finansiella rapport publicerades  
den 25 februari 2016 klockan 11:00

FINANSIELLA DEFINITIONER
EBITDA – Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

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 inklusive föreslagen utdelning.

Nettomarginal – Resultat efter skatt i procent av 
nettoomsättningen.

Nettokassa/Nettoskuld – Likvida medel och räntebärande kort- 
och 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 eget kapital – Resultat efter skatt för de senaste 
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.

KOMMERSIELLA DEFINITIONER
Cinnober verkar främst inom en global nisch gällande 
systemleveranser till marknadsplatser och clearinghus. 
Avtal som tecknas avses oftast mjukvara/system, vanligtvis 
med en mängd olika anpassningar till kundens existerande 
system, support och driftorganisation. Utvecklingsprojekt 
och kundrelationer inom nischen 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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