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 k Nettoomsättning för perioden uppgick till 232,6 MSEK (218,1 MSEK). 

 k Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 MSEK (9,8 MSEK).

 k Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,4 MSEK (-27,3 MSEK).

 k Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,23 SEK (-4,74 SEK).

 k Andelen återkommande intäkter uppgick under perioden till 67 % (61 %) av nettoomsättningen.1

 k Stor affär med Japan Exchange Group (JPX) gällande realtidsclearing för den japanska 
derivatmarknaden. Därtill en mindre affär gällande avancerade riskberäkningar för samtliga 
handlade tillgångsslag på den japanska finansmarknaden.2

 k Under perioden har en stor internationell börsgrupp beställt en designstudie gällande både 
realtidsclearing- och CSD-system. Designstudien fortlöper enligt plan och kommersiella 
förhandlingar kring implementering av systemen sker i positiv anda.

2016-01-01 – 2016-09-30

1 I samband med koncernens övergång till K3 redovisas valutakursvinster och valutakursförluster från rörelsen som Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader.  
 Vidarefakturerade kostnader bruttoredovisas som intäkt (Nettoomsättning) och motsvarande kostnad (Övriga externa kostnader). Perioden har omräknats enligt K3. 
2  Periodens resultat har påverkats med engångskostnader om 36,8 mkr till följd av nedskrivning av aktierna i bolagen Binary Event Networks Inc. och Quadriserv Inc. Koncer- 
 nens operativa resultat och kassafl öde har inte påverkats av nedskrivningarna.

FINANSIELL ÖVERSIKT KV 3 2016 KV 3 20151 9 MÅN 9 MÅN1 12 MÅN1

JULI-SEPT JULI-SEPT 2016 2015 RULLANDE

Nettoomsättning (MSEK) 83,3 78,4 232,6 218,1 315,0

EBITDA (MSEK) 8,3 4,9 2,1 11,5 10,6

EBITDA marginal (%) 10,0 6,2 0,9 5,3 3,4

Rörelseresultat (MSEK) 7,8 4,3 0,4 9,8 8,4

Rörelsemarginal (%) 9,3 5,5 0,2 4,5 2,7

Resultat före skatt (MSEK) 8,0 -33,42 0,4 -27,32 5,8

Periodens resultat (MSEK) 5,3 -35,32 -1,5 -31,02 1,7

Nettomarginal (%) 6,4 -45,02 -0,6 -14,22 0,5

Resultat per aktie före/efter utspädn. (SEK) 0,81 / 0,77 -5,39 / -5,392 -0,23 / -0,23 -4,74 / -4,742 0,26 / 0,24

Nettokassa (+)/nettoskuld (-) (MSEK) 18,2 30,6 18,2 30,6 18,2

Kassafl öde från löpande verksamheten (MSEK) -19,9 -0,4 -13,2 -21,1 14,1

Räntabilitet på eget kapital (%) 2,0 -31,92 2,0 -31,92 2,0

1 För bättre jämförbarhet mellan perioder har vidarefakturerade kostnader exkluderats ur nettoomsättningen vid beräkning av återkommande intäkter.
2 Se kommersiella defi nitioner s.16
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KOMMENTAR AV
VERONICA AUGUSTSSON, VD
Cinnober befi nner sig i en tillväxtfas. Vår marknad är fortsatt 
präglad av optimism och investeringsvilja, stimulerad av 
utökade regelverk och högre eff ektivitetskrav. Intäkterna ökar 
och vi rekryterar kontinuerligt för att kunna möta den växande 
efterfrågan. Samtidigt investerar vi för framtiden, både i 
rapporteringstjänster via vårt dotterbolag Boat och i client 
clearing-teknologi, vilket breddar vår målgrupp till att även 
innefatta internationella banker och mäklarhus. 

Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 232,6 
MSEK, vilket innebar en ökning med 14,5 MSEK (6,6 %) jämfört 
med motsvarande period 2015. Under det tredje kvartalet uppgick 
nettoomsättningen till 83,3 MSEK, motsvarande en tillväxt på 
5,0 MSEK (6,4 %) jämfört med samma kvartal föregående år. 
Rörelseresultatet för niomånadersperioden var fortsatt tyngt av 
kostnader relaterade till den pågående tillväxtsatsningen och 
uppgick till 0,4 MSEK. Försäljningstillväxten gör dock att årets 
tredje kvartal kan summeras med en klart förbättrad lönsamhet 
och ett rörelseresultat på 7,8 MSEK.

Cinnober växer och vi genomför nu stora projekt för några 
av världens största börser och clearinghus. För att klara hög 
belastning i kundprojekten anställer vi löpande och har temporärt 
anlitat ett fl ertal externa konsulter, vilket påverkar lönsamheten 
negativt. Antalet anställda i bolaget har ökat med 16 % jämfört 
med samma tidpunkt föregående år. Den höga aktivitetsnivån är 
glädjande, då vi vet att den är vital för en långsiktigt förbättrad 
lönsamhet. De senaste åren har vi dessutom byggt upp en 
kundportfölj med mycket hög kvalitet, där etablerade nationella 
börser har ersatt nybildade börser i uppstartsfaser. Dessa 
kunder förväntas generera intäkter i decennier framöver. Under 
perioden uppgick de återkommande intäkterna till 67 % av 
nettoomsättningen. 

Cinnober är världsledande inom sitt traditionella segment 
bestående av börser och clearinghus. Under våren off entliggjorde 
vi en stor clearingaff är med den japanska börsen JPX, en 
av världens största marknadsplatser. Aff ären innebär att 
Cinnobers teknologi kommer att nyttjas för hela den japanska 
derivatmarknaden och bekräftar vår dominerande ställning 
inom realtidsclearing. Senare gjordes en tilläggsaff är där vi 
levererar en lösning för avancerade riskberäkningar för samtliga 
tillgångsklasser handlade på den japanska fi nansmarknaden.

Under det tredje kvartalet vann Cinnober en upphandling hos 
ytterligare en av världens största börsgrupper. Initialt har kunden 
beställt en designstudie gällande hur Cinnobers teknologi för 
realtidsclearing kan användas för listade derivat samt en komplett 
lösning till börsgruppens värdepapperscentral, så kallad CSD 
(Central Securities Depository). Designstudien fortlöper enligt 
plan och kommersiella förhandlingar kring implementering av 
systemen sker i positiv anda.

Vi investerar fortsatt i vårt London-baserade dotterbolag Boat, 
som bland annat tillhandahåller tjänster för banker och mäklarhus 
gällande rapportering av aktieaff ärer som sker utanför börs, 
så kallad OTC-handel. Boats rapporteringstjänst är mycket väl 
positionerad för de utökade regelverk som växer fram och stärks 
ytterligare genom ett samarbete med London Stock Exchange, 
där vi lanserar Europas främsta one-stop-shop för rapportering av 
aff ärer: TRADEcho. 

Boat har under hösten vunnit stor uppmärksamhet för två 
aff ärsutvecklingsprojekt. Avtal har tecknats med den anrika 
försäkrings- och återförsäkringsmarknaden Lloyd’s of London, 
vilket innebär att Boat kommer att tillhandahålla och sköta 
den tekniska driften av en innovativ plattform som ger 
försäkrings- och återförsäkringsbolag åtkomst till avancerade 
riskberäkningsmodeller. Efter periodens utgång annonserades 
att London Bullion Market Association (LBMA) valt Boat som 
leverantör av rapporteringstjänster för att främja utökad 
transparens och eff ektivitet på marknaden för OTC-handel med 
ädelmetaller. 

Samtidigt fortsätter satsningen på att anpassa vår teknologi inom 
realtidsclearing till internationella bankers clearingverksamhet, 
så kallad client clearing. Efter periodens utgång beslutades att 
detta aff ärsområde fortsättningsvis ska drivas i ett dotterbolag 
till Cinnober. Potentialen i denna teknologi bedöms vara stor och 
erbjudandet behöver därför kommersialiseras och fokuseras på i 
ett separat bolag.

Sammanfattningsvis befi nner sig Cinnoberkoncernen i en 
expansionsfas. Vi investerar i de nya aff ärsområdena client 
clearing och rapporteringstjänster, samtidigt som vi växer inom 
vårt traditionella segment. Jag ser framtiden an med stor tillförsikt 
och optimism - en framtid där vi bygger en allt bredare och 
starkare produktportfölj inom fi ntech. 

Stockholm 10 november, 2016
Veronica Augustsson
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VERKSAMHETS�VERSIKT
Denna ekonomiska rapport omfattar de första nio månaderna 
under räkenskapsåret 2016 och avser koncernen och 
moderbolaget. Koncernens nettoomsättning för perioden 1 
januari – 30 september 2016 uppgick till 232,6 MSEK (218,1 
MSEK). Periodens resultat före skatt uppgick till 0,4 MSEK (-27,3 
MSEK). Nettoeff ekten av valutakursförändringar uppgick under 
perioden till 2,0 MSEK (0,6 MSEK).

Kassafl ödet under perioden var negativt och uppgick till -39,5 
MSEK (-23,5 MSEK) och de likvida medlen uppgick till 18,2 
MSEK (30,6 MSEK) vid periodens slut.

MARKNAD OCH AFFÄRSMODELL
Cinnober är ett svenskt bolag, främst inriktat på försäljning 
av mjukvara till stora börser och clearinghus, med en ledande 
global position inom sin traditionella marknadsnisch. 
Ställningen har ytterligare förstärkts under de senaste åren. 

Bolagets ambition är att skapa aktieägarvärde genom tillväxt, 
ökad lönsamhet och förstärkt kassafl öde. Ett led i detta är att 
vidga erbjudandet till att omfatta en större målgrupp genom 
att anpassa teknologin även för banker och mäklarhus. 

Aff ärsmodellen bygger genomgående på långa aff ärsrelationer. 
Beslutet att investera i Cinnobers 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 aff ärskritiska system av Cinnober 

begär ofta att avtal ska innefatta klausuler gällande s.k. 
change-of-control. För närvarande fi nns sju sådana klausuler 
med olika kunder och med något varierande lydelser. Dessa 
visar på vilken viktig partner Cinnober anses vara.

Cinnobers intäkter fördelas framför allt mellan intäkter från 
kundanpassningsprojekt samt återkommande licens- och 
supportintäkter. Aff ärscykeln för trading- och clearingprojekt 
består av tre faser med långa ledtider. Lönsamheten är i hög 
grad beroende av i vilken fas kundprojekten befi nner 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 kundspecifi ka behov. Denna tredje fas 
innefattar återkommande licens-, drifts- och supportintäkter, 
med generellt sett högre marginaler. 

PROJEKT OCH FÖRSÄLJNING
Under perioden har Japan Exchange Group (JPX), en av 
världens största börser, valt Cinnober som leverantör av en 
ny clearinglösning för hela den japanska derivatmarknaden. 
Aff ären föregicks av en grundlig designstudie och understryker 
Cinnobers ledande position inom modern clearingteknologi. 
Denna större clearingaff är följdes under våren upp med en 
mindre tilläggsaff är (se kommersiella defi nitioner s. 16) där 

* Omräknat efter fondemission 2:1
1 I samband med koncernens övergång till K3 redovisas valutakursvinster och valutakursförluster från rörelsen som Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader.   
 Vidarefakturerade kostnader bruttoredovisas som intäkt (Nettoomsättning) och motsvarande kostnad (Övriga externa kostnader). Perioden har omräknats enligt K3. 
2  Omräkning enligt K3 har inte gjorts för denna period.
3 Periodens resultat har påverkats 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 kassafl öde har inte påverkats av nedskrivningarna.
4 I rörelseresultatet för perioden 2014-01-01 - 2014-09-30 ingår en upplösning av negativ goodwill som har påverkat rörelseresultatet positivt med 1,0 MSEK.
5 I rörelseresultatet för perioden 2013-01-01 - 2013-09-30 ingår en upplösning av negativ goodwill som har påverkat rörelseresultatet positivt med 4,9 MSEK.
6 I rörelseresultatet för perioden 2012-01-01 - 2012-09-30 ingår en upplösning av negativ goodwill som har påverkat rörelseresultatet positivt med 9,4 MSEK.

Koncernen 2016-09-30 2015-09-301 2014-09-301 2013-09-302 2012-09-302

Nettoomsättning (MSEK)  232,6 218,1 213,8 220,7 207,1

Rörelseresultat (MSEK)  0,4 9,8 2,84 7,85 14,56

Resultat före skatt (MSEK)  0,4 -27,33 2,44 5,95 20,96

Periodens resultat (MSEK)  -1,5 -31,03 3,54 5,65 16,06

Rörelsemarginal (%) 0,2 4,5 1,34 3,55 7,06

Nettomarginal (%) -0,6 -14,23 1,6 2,5 7,7

Resultat per aktie före/efter utspädn.* (SEK) -0,23 / -0,23 -4,74 / -4,743 0,53 / 0,47 0,85 / 0,74 2,44 / 2,10

Eget kapital (MSEK)   77,6 87,6 120,4 134,0 119,9

Eget kapital per aktie* (SEK) 11,85 13,38 18,38 20,46 18,31

Soliditet (%)  42,1 42,4 57,3 62,1 61,4

Kassalikviditet (%)  150,6 166,5 185,5 179,0 229,6

Nettokassa (+)/nettoskuld (-) (MSEK) 18,2 30,6 25,4 34,0 53,3

FEMÅRSÖVERSIKT – 9 MÅNADER



4 CINNOBER DELÅRSRAPPORT 160101-160930

Cinnober levererar en lösning för avancerade riskberäkningar 
för samtliga handlade instrument på den japanska 
fi nansmarknaden. Cinnober är en nyckelpartner i JPX:s 
ambitiösa projekt kallat ”Grand Design”, där målsättningen är 
att bygga en globalt marknadsledande infrastruktur för handel 
med fi nansiella instrument. 

Under perioden har Cinnober också vunnit en upphandling hos 
ytterligare en stor internationell börsgrupp, där första steget 
innefattar en designstudie avseende två stora post trade-
system. Designstudien fortlöper enligt plan och förhandlingar 
med kunden kring implementering av systemen pågår i 
positiv anda. Ambitionen är att nyttja Cinnobers teknologi 
för realtidsclearing för listade derivat såväl som för en 
komplett lösning till gruppens värdepapperscentral (så kallad 
CSD – Central Security Depository). Upphandlingsprocessen 
har inkluderat en grundlig utvärdering av samtliga globalt 
tillgängliga teknikleverantörer. Cinnober är ensamt utvalt 
för att genomföra en djuplodande designstudie, som skall 
presenteras för vidare beslut av börsgruppens styrelse 
under det första kvartalet 2017. Den initiala designstudien 
defi nieras som en mindre aff är, medan potentiella framtida 
systemleveranser kommer att defi nieras som stora aff ärer för 
Cinnober.

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. För 
närvarande investeras tid och resurser i framförallt två typer 
av erbjudanden riktade gentemot banker och mäklarhus: 
rapporteringstjänster och så kallad client clearing. Inom båda 
dessa områden kan Cinnober erbjuda unika lösningar, baserade 
på bevisad och framgångsrik teknologi. 

Genom dotterbolaget Boat erbjuds banker och mäklarhus att 
rapportera aktieaff ärer som sker utanför börsen, i enlighet 
med det pan-europeiska regelverket MiFID I. Den 1 januari 
2018 kommer det nya regelverket MiFID II att träda i kraft, 
vilket ställer krav på att handel med ett stort antal ytterligare 
tillgångsslag ska rapporteras. Under perioden har Boat 
tillsammans med London Stock Exchange lanserat tjänsten 
TRADEcho, Europas främsta one-stop-shop för rapportering 
av dessa typer av aff ärer. TRADEcho är väl positionerat inför 
den stora förändring som införandet av MiFID II kommer att 
innebära och erbjudandet har fått ett positivt gensvar från 
marknaden.

Boat har under perioden utökat sitt tjänsteerbjudande 
genom att ingå ett avtal med den anrika försäkrings- och 
återförsäkringsmarknaden Lloyd’s of London. Avtalet 
innebär att Boat kommer att tillhandahålla och sköta 
den tekniska driften av en innovativ plattform som ger 
försäkrings- och återförsäkringsbolag åtkomst till avancerade 
riskberäkningsmodeller. Därutöver annonserades efter 
periodens utgång att London Bullion Market Association 

(LBMA) valt Boat som leverantör av rapporteringstjänster 
för att främja en ökad transparens och eff ektivitet på 
ädelmetallsmarknaden. 

Inom client clearing är målgruppen banker som agerar 
mellanhand åt aktörer på fi nansmarknaden och olika 
clearinghus. Bankernas nuvarande infrastruktur för att 
hantera dessa aff ärer är ålderdomlig och processerna såväl 
ineff ektiva som kostsamma. På marknaden fi nns därför en 
tydlig efterfrågan på mer moderna lösningar, då potentialen 
till eff ektivitetsbesparingar, förbättrad riskhantering och 
ett utökat tjänsteerbjudande är stor. Cinnober arbetar med 
att anpassa bolagets befi ntliga risk- och clearingsystem för 
att möta dessa behov. Efter periodens utgång har styrelsen 
i Cinnober beslutat att bilda ett nytt dotterbolag, som skall 
fokusera på vidare kommersialisering av denna teknologi.

INVESTERINGAR OCH 
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 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 clearing-teknologin. Cinnober äger de 
immateriella rättigheterna till samtliga dessa system.

Under perioden har Cinnober valt att aktivera utgifter för 
utvecklingsarbete avseende en egenupparbetad immateriell 
anläggningstillgång. Tillgången avser den mjukvaruplattform 
för rapportering av aff ärer i enlighet med förändrade 
regulatoriska krav som Boat tillsammans med London Stock 
Exchange erbjuder marknaden under varumärket TRADEcho. 
Satsningen förväntas generera intäkter från 2017 och framåt. 

Koncernens balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten uppgick per 2016-09-30 till 13,6 MSEK, varav 
13,3 MSEK avsåg den egenupparbetade mjukvaruplattformen 
och 0,3 MSEK avsåg inköpta programvaror och licenser.

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med 
BFNAR 2007:1 och årsredovisningslagen. 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)”. 
Inga förändringar har skett av redovisningsprinciperna sedan 
senaste årsbokslut. 

VERKSAMHETS�VERSIKT (FORTS.)
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VALUTAEXPONERING
Bolaget valutasäkrar delar av sin fl ödesexponering 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. Valutaterminerna 
redovisas ”off  balance”. Per rapportdatum uppgår terminernas 
verkliga värde till -0,4 MSEK (-0,04 MSEK), främst till följd av 
att balansdagskursen för EUR/SEK överstiger genomsnittlig 
terminskurs i fl ödessäkringen.

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. 

Kompletterande information återfi nns i publicerad 
årsredovisning (s. 20-21) som fi nns tillgänglig via
www.cinnober.com/investors/fi nancial-reports.

MEDARBETARE                         
Vid rapportperiodens utgång hade koncernen 284 (245) 
anställda och sysselsatte 22 (7) konsulter. 

AKTIEDATA 
Bolagets aktiekapital uppgick per 2016-09-30 till totalt 6 549 
120 (6 549 120) kronor och består av 6 549 120 (6 549 120) 
aktier. 

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North (CINN, ISIN-kod: 
SE0000778474, LEI-kod: 529900596KTN6Q8T7576). Under det 
senaste kvartalet omsattes totalt 550 691 aktier och senast 
betald kurs uppgick till 154,0 kr per den 30 september 2016.

Stockholm 10 november, 2016

Cinnober Financial Technology AB (publ)

Nils-Robert Persson Styrelseordförande 

Patrik Enblad

Cecilia Lager 

Peter Lenti

Staff an 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.
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INLEDNING 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för 
Cinnober Financial Technology AB (publ) för perioden 1 januari 
2016 – 30 september 2016. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 
denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen/
BFNAR 2007:1. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS 
INRIKTNING OCH OMFATTNING 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
International Standard on Review Engagements ISRE 2410 
Översiktlig granskning av fi nansiell delårsinformation utförd 
av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består 
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är 
ansvariga för fi nansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 
inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och 
god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som 
vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss 
att skaff a oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla 
viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifi erade 
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på 
en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en 
uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse 
att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1.

Stockholm den 10 november 2016

Deloitte AB

Svante Forsberg
Auktoriserad revisor

REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT
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RESULTATRÄKNING – KONCERNEN

Belopp i KSEK 2016-01-01- 2015-01-01-
2016-09-30 2015-09-301

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 232 552 218 124

Aktiverat arbete för egen räkning 13 806 -

Övriga rörelseintäkter 6 831 25 393

253 189 243 517

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -93 758 -75 819

Personalkostnader -153 606 -147 483

Övriga rörelsekostnader -4 436 -9 100

Resultat från andelar i intresseföretag 706 363

Rörelseresultat före avskrivningar 2 095 11 478

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 687 -1 719

Rörelseresultat 408 9 759

Resultat från finansiella poster

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 
och kortfristiga placeringar - -36 759
Ränteintäkter och liknande intäkter 2 131 4 480

Räntekostnader och liknande kostnader -2 131 -4 811

Resultat efter finansiella poster 408 -27 331

Resultat före skatt 408 -27 331

Skatt på periodens resultat* -1 885 -3 713

Periodens resultat -1 477 -31 044

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -1 477 -31 044

FINANSIELL �VERSIKT

*Not gällande skatt på periodens resultat:

Aktuell skatt: -4 774 -4 545

Uppskjuten skatt: 2 889 832

Summa redovisad inkomstskatt -1 885 -3 713

1 I samband med koncernens övergång till K3 redovisas valutakursvinster och valutakursförluster från rörelsen som Övriga rörelseintäkter respektive Övriga 
  rörelsekostnader. Vidarefakturerade kostnader bruttoredovisas som intäkt (Nettoomsättning) och motsvarande kostnad (Övriga externa kostnader). 
 Perioden har omräknats enligt K3.
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN 

Belopp i KSEK 2016-09-30 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 13 585 283

13 585 283

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 4 540 5 528

4 540 5 528

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 1 650 1 354

Uppskjuten skattefordran 3 638 748

Andra långfristiga fordringar 414 376

5 702 2 478

Summa anläggningstillgångar 23 827 8 289

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 39 793 40 333

Aktuella skattefordringar* 24 718 27 650

Övriga fordringar 9 187 7 255

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 68 789 68 977

142 487 144 215

Kortfristiga placeringar - 366

Kassa och bank 18 243 57 746

Summa omsättningstillgångar 160 730 202 327

SUMMA TILLGÅNGAR 184 557 210 616

*Varav 28 212 (30 896) avser utländsk källskatt som får avräknas mot framtida svensk bolagsskatt.
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN (FORTS)

Belopp i KSEK 2016-09-30 2015-12-31

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 52 495 65 847

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 77 611 90 963

Summa eget kapital 77 611 90 963

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 212 212

212 212

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 13 755 17 594

Övriga kortfristiga skulder 7 822 7 366

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 85 157 94 481

106 734 119 441

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 184 557 210 616

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda panter och säkerheter Inga Inga
Eventualförpliktelser 322 26
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KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN

Belopp i KSEK 2016-01-01- 2015-01-01-
2016-09-30 2015-09-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 408 -27 331

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 8 280 43 036

Betald inkomstskatt -4 622 -3 325

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

4 066 12 380

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -4 530 -28 287

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -12 707 -5 178

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 171 -21 085

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -13 515 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -486 -2 429

Erhållen utdelning 410 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 591 -2 429

Finansieringsverksamheten

Erhållna optionspremier 357 -

Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare -13 098 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 741 -

Periodens kassaflöde -39 503 -23 514

Likvida medel vid periodens början 57 746 54 135

Likvida medel vid periodens slut 18 243 30 621
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RESULTATRÄKNING – MODERFÖRETAGET

Belopp i KSEK 2016-01-01- 2015-01-01-
2016-09-30 2015-09-301

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 245 900 212 392

Övriga rörelseintäkter 6 455 24 505

252 355 236 897

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -123 099 -100 077

Personalkostnader -110 868 -111 680

Övriga rörelsekostnader -3 534 -8 111
Rörelseresultat före avskrivningar 14 854 17 029

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -890 -949

Rörelseresultat 13 964 16 080

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag 410 -

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar - -36 759
Ränteintäkter och liknande intäkter 1 522 4 479

Räntekostnader och liknande kostnader -2 040 -4 809

Resultat efter finansiella poster 13 856 -21 009

Resultat före skatt 13 856 -21 009

Skatt på periodens resultat* -3 327 -3 692

Periodens resultat 10 529 -24 701

*Not gällande skatt på periodens resultat:
Aktuell skatt: -4 742 -4 524
Uppskjuten skatt: 1 415 832

Summa redovisad inkomstskatt -3 327 -3 692

1 I samband med koncernens övergång till K3 redovisas valutakursvinster och valutakursförluster från rörelsen som Övriga rörelseintäkter respektive Övriga 
 rörelsekostnader. Vidarefakturerade kostnader bruttoredovisas som intäkt (Nettoomsättning) och motsvarande kostnad (Övriga externa kostnader). 
 Perioden har omräknats enligt K3.
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAGET

Belopp i KSEK 2016-09-30 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 306 283

306 283

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 1 539 1 991

1 539 1 991

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 21 196 21 196

Andelar i intresseföretag 2 610 2 610

Uppskjuten skattefordran 2 164 748

Andra långfristiga fordringar 79 79

26 049 24 633

Summa anläggningstillgångar 27 894 26 907

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 37 669 36 921

Fordringar hos koncernföretag 35 882 8 361

Aktuella skattefordringar* 23 305 27 256

Övriga fordringar 7 755 6 672

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 65 332 65 190

169 943 144 400

Kortfristiga placeringar - 366

Kassa och bank 16 960 54 423

Summa omsättningstillgångar 186 903 199 189

SUMMA TILLGÅNGAR 214 797 226 096

*Varav 28 212 (30 896) avser utländsk källskatt som får avräknas mot framtida svensk bolagsskatt.
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAGET (FORTS)

Belopp i KSEK 2016-09-30 2015-12-31

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 15 633 15 276
Balanserad vinst eller förlust 45 242 76 618
Periodens resultat 10 529 -18 277

71 404 73 617

Summa eget kapital 95 962 98 175

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 745 745

745 745

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 12 137 15 960
Skulder till koncernföretag 27 512 26 944
Övriga kortfristiga skulder 2 778 2 414
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 75 663 81 858

118 090 127 176

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 214 797 226 096

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda panter och säkerheter Inga Inga
Eventualförpliktelser 322 26
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KASSAFLÖDESANALYS  – MODERFÖRETAGET

Belopp i KSEK 2016-01-01- 2015-01-01-
2016-09-30 2015-09-30

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 13 856 -21 009

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 7 322 42 322

Betald inkomstskatt -3 572 -2 376

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

17 606 18 937

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -32 781 -29 342

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -9 086 -3 509

Kassaflöde från den löpande verksamheten -24 261 -13 914

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -236 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -225 -156

Kassaflöde från investeringsverksamheten -461 -156

Finansieringsverksamheten
Erhållna optionspremier 357 -

Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare -13 098 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 741 -

Periodens kassaflöde -37 463 -14 070

Likvida medel vid periodens början 54 423 35 256

Likvida medel vid periodens slut 16 960 21 186
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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 280 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, LEI-kod: 
529900596KTN6Q8T7576). Avanza är Certified Adviser.

FINANSIELL KALENDER
Bokslutskommuniké för 1 januari – 31 december 2016
23 februari 2017

Delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2017
4 maj 2017

Årsstämma
16 maj 2017

Delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2017
24 augusti 2017

Delårsrapport för 1 januari – 30 september 2017
9 november 2017

Bokslutskommuniké för 1 januari – 31 december 2017
22 februari 2018

FINANSIELL INFO
Cinnobers ekonomiska information publiceras på svenska och 
engelska. Delårsrapporter och årsredovisningar återfi nns på 
www.cinnober.com/investors/fi nancial-reports.

PUBLICERING
Denna information är sådan som Cinnober Financial 
Technology AB (publ) är skyldigt att off entliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 
värdepappersmarknaden. Denna fi nansiella rapport 
publicerades den 10 november 2016 klockan 11:00.

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 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 återfi nns nästintill alltid fl era 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 aff är. 

För att underlätta för marknaden att bedöma värdet av de 
aff ärer som Cinnober vinner har följande defi nitioner fastställts. 

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

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

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