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BRIOX - RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 

Briox rapporterar ökad försäljning och kraftigt förbättrat EBITDA 

Omställningen från 2016 börjar få genomslag i många delar av verksamheten. EBITDA för perioden 

förbättras med drygt 2 miljoner, det negativa kassaflödet är ca 40 % lägre och har nu nått den 

uttalade nivån på minus ca 1 mkr i månaden.  

Omsättningsökningen kan tyckas blygsam, men det finns några viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

Som tidigare kommunicerats gjordes, med början under andra kvartalet, nedskrivningar av 
kundfordringar på drygt 400 000 under 2016. Vidare har vi under året förändrat bolagets 

försäljningsstrategi till att huvudsakligen bearbeta redovisningsbyråer. Detta kommer innebära något 
längre försäljningsprocesser, men ger avsevärt större affärer och minskar försäljningskostnaderna 

per såld licens. För att få maximal effekt sker denna bearbetning såväl av anställd personal som 

genom samarbete med strategiska partners. Denna försäljningsorganisation stärks ytterligare inom 
kort och kommer även fortsättningsvis kontinuerligt att byggas ut och vidareutvecklas.  

Fokus i verksamheten idag är att få igång affären på allvar med de finska redovisningsbyråerna. Vi 
har tidigare kommunicerat att vi framgångsrikt tecknat avtal med några större och flera mindre 

byråer sista tiden. Det är min förhoppning att vi under sommaren får offentliggöra några av de nya 
avtal vi tecknat.  

Briox har framgångsrikt genomfört en nyemission om ca 31 mkr under april. Emissionen skapar de 
förutsättningar som behövs för att ta bolaget till lönsamhet. Med kraftiga besparingar, en starkare 

organisation och en fungerande försäljningsprocess ser Briox ut att kunna bli kassaflödespositivt vid 

utgången av 2018. 

I och med emissionen är nu Briox också ett skuldfritt bolag. Förutom den bryggfinansiering som 
tagits upp under kvartalet och återfinns i balansräkningen nedan, men som nu löses bort, har Briox 

även slutbetalat hela skulden till Fortnox. Konkurrensbegränsningen med Fortnox plattform gäller nu 

endast i Sverige. Samtliga övriga historiska begränsningar har avtalats bort och Briox är fritt att agera 
helt utifrån det som är bäst för bolaget.  

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) 
Tel: +46 708 157 200 
Email: johan.rutgersson@briox.se  

 

Briox AB i korthet 
Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och 
revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, 
fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator 
eller enhet som helst.  
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