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Bokslutskommuniké	januari	-	december	2016	

Oktober	-	December	2016	
• Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) 
• Resultat efter finansiella poster -485 tkr (4 337 tkr) 

Affärsidé	och	verksamhet	
Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring, 
fakturering och annat för de mindre företagens administration. Det unika 
för plattformen är att den till låg kostnad kan anpassas och byggas på för 
olika länders regelverk. 

Målet är att använda plattformen för ett stort antal länder. Detta sker då i 
allmänhet i samarbete med olika partners på de olika marknaderna. Det kan 
vara i form av fristående eller delägda bolag i olika länder eller genom att 
leverera programmen som White Label – det vill säga under annat företags 
namn. I samtliga fall betalar bolagen en procentuell andel av försäljningen till 
Computer Innovation. Denna betalning sker år efter år och intäkterna 
kommer att öka för varje år då kundstocken kommer att öka med nya 
kunder. 
Computer Innovation äger 26 % av CloudofSweden AB (publ), 51 % av 
Clickoffice AB och 100% av CloudofDenmark AB 

Redovisningsprinciper	
Rapporten är upprättad enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, (K3). Principen för redovisning 
av intäkterna är att halva startavgiften för ett säljbolag redovisas vid 
leverans av programvaran och resterande del periodiseras över kommande 
12 månadersperiod. 
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. 

Investeringar	
Periodens investeringar av immateriella tillgångar uppgår till 3 885 tkr (7 
740 tkr). 
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Finansiering	
Under perioden har lån på 1 000 tkr upptagits från CloudofSweden AB. 

Nästa	rapporttillfälle	
Nästa rapporttillfälle är den 3 maj för kvartal 1, 2017 
Årsstämman hålls den 4 maj 2017 

VD	har	ordet	
Vi har under 2017 fortsatt med utvecklingsarbetet med den unika 
plattform som är grunden för vår verksamhet. Plattformen kan till rimliga 
kostnader anpassas och byggas på för i olika länders regelverk för 
bokföring.  
Det första land som plattformen används för är Sverige. Försäljningen sker 
då genom CloudofSweden AB som ägs till 25% av Computer Innovation. 
Försäljningen startade i slutet av år 2017. Prisbilden är anpassad för att 
kunna nå den stora grupp av mindre företag som förväntas gå över till 
webbaserad bokföring under de närmaste åren. Vår uppskattning är att det 
rör sig om 500 000 företag.  
Under hösten 2017 grundandes det första företaget för lansering 
utomlands. Det är CloudofDenmark AB som är ett svenskt företag som ägs 
till 100% av Computer Innovation. CloudofDenmark kommer att under 
våren 2017 grunda ett danskt försäljningsbolag som ska ägas till 100% av 
CloudofDenmark AB.  
Konstruktionen med ett svenskt moderbolag ger möjlighet för svenska 
investerare att gå in i ett svenskt bolag där man är säkrare i sin 
riskbedömning och också få en senare exit från.  
Samtal förs med flera entreprenörer i några länder i Europa för att kunna 
grunda ytterligare ett par företag för försäljning i flera länder.  
Samtal förs också med etablerade företag som kan sälja en anpassad 
produkt under sitt namn, så kallad White Label. Det är då närmast i länder 
utanför Europa som denna lösning är mest intressant. Ersättningen från 
utlandsbolagen till Computer Innovation är dels i form av en startavgift för 
att finansiera anpassningsarbetet, dels som en löpande procentuell andel av 
utlandsförsäljningen under följande år.  
 
Jan Älmeby, Grundare och VD Computer Innovation. 
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Resultaträkning	moderbolag	
Resultaträkningar	moderbolag	 16-10-01 15-10-01	 16-01-01	 15-01-01	
Belopp	i	Tkr	 16-12-31 15-12-31	 16-12-31	 15-12-31	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	Nettoomsättning	 403	 500	 2	279	 500	
Aktiverat	arbete	för	egen	räkning	 70	 1	128	 476	 1	128	
Summa	rörelseintäkter	 473	 1	628	 2	755	 1	628	

	 	 	 	 	Rörelsens	kostnader	
	 	 	 	Handelsvaror	
	

3	163	
	 	Övriga	externa	kostnader	 -374	 -20	 -1	183	 -1	862	

Personalkostnader	 -97	 -414	 -914	 -2	772	
Avskrivningar	av	materiella	och		

	 	 	 	immateriella	anläggningstillgångar	 -462	 -21	 -1	015	 -21	
Summa	rörelsekostnader	 -933	 -455	 -3	112	 -4	655	

	 	 	 	 	Rörelseresultat	 -460	 4	336	 -357	 -3	027	

	 	 	 	 	Resultat	från	finansiella	poster	
	 	 	 	Ränteintäkter	och	liknande	poster	 0	 1	 0	 2	

Räntekostnader	och	liknande	kostnader	 -25	 0	 -40	 -217	

	 	 	 	 	Resultat	efter	finansiella	poster	 -485	 4	337	 -397	 -3	242	

	 	 	 	 	Resultat	före	skatt	 -485	 4	337	 -397	 -3	242	

	 	 	 	 	Skatt	på	årets	resultat	 107	 -954	 86	 709	

	 	 	 	 	Periodens	resultat	 -378	 3	383	 -311	 -2	533	
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Balansräkning	moderbolag	
Balansräkning	Moderbolag	Tkr	 16-12-31	 15-12-31	
TILLGÅNGAR	

	 	
	 	 	Ford.	för	tecknat	men	ej	inbet	aktiekap.	 0	 0	

	 	 	Immateriella	anläggningstillgångar	 17	149	 9	920	
Materiella	anläggningstillgångar	 542	 562	
Finansiella	anläggningstillgångar	 3	745	 3	367	

	 	 	Summa	anläggningstillgångar	 21	436	 13	849	

	 	 	Kortfristiga	fordringar	 450	 674	
Kassa	och	bank	 99	 4	151	

	 	 	Summa	omsättningstillgångar	 549	 4	825	

	 	 	SUMMA	TILLGÅNGAR	 21	985	 18	674	

	 	 	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	
	 	Eget	kapital	
	 	Bundet	eget	kapital	 513	 513	

Fritt	eget	kapital	 13	737	 14	048	

	 	 	Summa	eget	kapital	 14	250	 14	561	

	 	 	Långfristiga	skulder	 2	849	 106	
Kortfristiga	skulder	 4	886	 4	007	

	 	 	SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 21	985	 18	674	
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Resultaträkning	koncern	
Resultaträkning	koncern	Tkr	 16-10-01	 15-10-01	 16-01-01	 15-01-01	

	
16-12-31	 15-12-31	 16-12-31	 15-12-31	

	 	 	 	 	Nettoomsättning	 404	 500	 2	279	 500	
Aktiverat	arbete	för	egen	räkning	 69	 60	 476	 1	128	
Summa	rörelseintäkter	 473	 560	 2	755	 1	628	

	 	 	 	 	Rörelsens	kostnader	
	 	 	 	Övriga	externa	kostnader	 -373	 -192	 -1	215	 -1	864	

Personalkostnader	 -98	 -415	 -914	 -2	772	
Avskrivningar	av	immateriella	och	materiella	
tillgångar	 -604	 -137	 -1	578	 -546	
Summa	rörelsekostnader	 -1	075	 -744	 -3	707	 -5	182	

	 	 	 	 	Rörelseresultat	 -602	 -184	 -952	 -3	554	

	 	 	 	 	Resultat	från	finansiella	poster	
	 	 	 	Ränteintäkter	och	liknande	poster	 0	 2	 0	 2	

Räntekostnader	och	liknande	kostnader	 -24	 -3	 -53	 -227	
Summa	finansiella	poster	 -24	 -1	 -53	 -225	

	 	 	 	 	Resultat	före	skatt	 -626	 -185	 -1	005	 -3	779	

	 	 	 	 	Skatt	på	periodens	resultat	 137	 40	 210	 825	
Minoritetsandel	av	årets	resultat	 54	 52	 237	 206	
Periodens	resultat	 -435	 -93	 -558	 -2	129	
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Balansräkning	koncern	
Balansräkning	Koncern	Tkr	 16-12-31	 15-12-31	
TILLGÅNGAR	

	 	
	 	 	Immateriella	anläggningstillgångar	 21	350	 14	539	
Materiella	anläggningstillgångar	 542	 562	
Finansiella	anläggningstillgångar	 1	395	 386	

	 	 	Summa	anläggningstillgångar	 23	287	 15	487	

	 	 	Kortfristiga	fordringar	 476	 771	
Kassa	och	bank	 149	 4	152	

	 	 	Summa	omsättningstillgångar	 625	 4	923	

	 	 	SUMMA	TILLGÅNGAR	 23	912	 20	410	

	 	 	EGET	KAPITAL,	AVSÄTTNINGAR	OCH	SKULDER	
	 	Bundet	eget	kapital	 500	 500	

Fritt	eget	kapital	 13	300	 13	871	

	 	 	Eget	kapital	hänförligt	till	moderbolagets	ägare	 13	800	 14	371	
Innehav	utan	bestämmande	inflytande		 1	546	 1	716	
Summa	eget	kapital	 15	346	 16	087	

	 	 	Avsättningar	(uppskjuten	skatteskuld)	 831	 0	
Långfristiga	skulder	 2	849	 315	
Kortfristiga	skulder	 4	886	 4	008	

	 	 	SUMMA	EGET	KAPITAL,	AVSÄTTNINGAR		OCH	SKULDER	 23	912	 20	410	

	 	 	Förändring	i	moderbolagets	eget	kapital,	Tkr	 16-12-31	 15-12-31	

	 	 	Ingående	eget	bundet	kapital	1	januari	 513	 153	
Fond	för	utvecklingsutgifter	 3	721	 0	
Summa	eget	bundet	kapital	 4	234	 153	

	 	 	Ingående	fritt	eget	kapital	 14	048	 8	860	
Överföring	till	Fond	för	utvecklingsutgifter	 -3	721	

	Nyemission	 0	 8	080	
Periodens	resultat	 -311	 -2	532	
Summa	fritt	eget	kapital	 10	016	 14	408	

	 	 	Totalt	eget	kapital	vid	periodens	utgång	 14	250	 14	561	
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Kassaflödesanalys	moderbolag	
Kassaflödesanalys	Moderbolag	

	 	 	 	Belopp	i	Tkr	
	 	 	 			 16-10-01	 15-10-01	 16-01-01	 15-01-01	

	
16-12-31	 15-12-31	 16-12-31	 15-12-31	

	 	 	 	 	Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 2	727	 3	456	 1	720	 -184	
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 -3	900	 -3	354	 -8	515	 -7	824	
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 998	 450	 2	743	 8	066	

	 	 	 	 	Periodens	kassaflöde	 -175	 552	 -4	052	 58	

	 	 	 	 	Likvida	medel	vid	periodens	början	 274	 3	599	 4	151	 4	093	
Periodens	kassaflöde	 -175	 552	 -4	052	 58	
Likvida	medel	vid	periodens	slut	 99	 4	151	 99	 4	151	
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Kassaflödesanalys	koncern	
Kassaflödesanalys	Koncern	

	 	 	 	Belopp	i	Tkr	
	 	 	 			 16-10-01	 15-10-01	 16-01-01	 15-01-01	

	
16-12-31	 15-12-31	 16-12-31	 15-12-31	

	 	 	 	 	Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 2	875	 3	420	 1	909	 -228	
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 -3	986	 -3	295	 -8	446	 -7	765	
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 986	 428	 2	534	 8	052	

	 	 	 	 	Periodens	kassaflöde	 -125	 553	 -4	003	 59	

	 	 	 	 	Likvida	medel	vid	periodens	början	 274	 3	599	 4	152	 4	093	
Periodens	kassaflöde	 -125	 553	 -4	003	 59	
Likvida	medel	vid	periodens	slut	 149	 4	152	 149	 4	152	

	 	 	 	 	Aktiedata	 16-10-01	 15-10-01	 16-01-01	 15-01-01	

	
16-12-31	 15-12-31	 16-12-31	 15-12-31	

Resultat	per	aktie	på	koncernens	resultat,	kr/aktie	 -0,004	 -0,001	 -0,006	 -0,023	
Antal	aktier,	antal	tusen	 156	160	 140	000	 156	160	 140	000	
Genomsnittligt	antal	aktier,	antal	tusen	 156	160	 140	000	 156	160	 140	000	

 
 


