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Delårsrapport januari – mars 2022
Januari – mars 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 27,5 Mkr (11,5), en ökning med 139 procent.
• Årliga återkommande intäkter per 31 mars 2022 uppgick till 53,2 Mkr (34,1), en ökning med 56
procent
• EBITDA-resultatet uppgick till -1,9 Mkr (-3,9), varav -1,0 Mkr är kostnader relaterade till integrationen av
RedBridge och Binero.
• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,0 Mkr (-6,1), varav -1,0 Mkr är kostnader relaterade till
integrationen av RedBridge och Binero.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 Mkr (-7,5)
• Periodens resultat uppgick till -6,6 Mkr (-6,4) motsvarande -0,21 kr (-0,32) per aktie och efter full
utspädning till -0,20 kr (-0,31)

Väsentliga händelser under perioden

Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter periodens utgång.
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VD kommentar
samtidigt se att våra befintliga kunder fortsätter att
öka sin användning. Detta tyder på att det finns en
”stickyness” i tjänsten, trots att man inte behöver
binda sig i långa avtal.
Efterfrågan ökar för containerplattform på
svensk molntjänst

Under kvartalet har vi lanserat
containerplattformen OpenShift på Bineros
publika moln. Det innebär att vi nu kan leverera
en av marknadens främsta containerplattformar
på en svensk molntjänst byggd på öppen
standard. Detta är ett högkvalitativt alternativ till
kunder som efterfrågar moln med regulatorisk
efterlevnad, dvs kunder som efterfrågar svenska
alternativ till amerikanska molntjänster för sin
molnbaserade containerplattform.
Idag vill många företag gå över till modern
systemutveckling med hjälp av kubernetes.
Avsaknad av kompetens in-house och svårighet
att rekrytera denna heta kompetens, har satt
käppar i hjulet. Med hjälp av vår managerade
containerplattform slipper kunderna detta besvär
och kan i stället fokusera på att bygga de bästa
tjänsterna för sina kunder. Vi tar hand om
plattformen. Det är en stor anledning till varför
samgåendet mellan Binero och RedBridge ökar
kundvärdet.

Til
Ett brett utbud av tjänster baserade på öppna
standarder

Första kvartalet tillsammans som ett bolag – ett
kvartal som har präglats av Rysslands invasion av
Ukraina, samtidigt som Sverige har övergått till ett
mer normalläge efter pandemin. I organisationen
har vi lärt känna varandra och börjat utveckla våra
gemensamma erbjudanden med fokus på öppna
standarder. Osäkerheten i omvärlden gör att nya
kunder har en mer avvaktande inställning. Det
påverkar på kort sikt vår försäljning samtidigt som
vi fortsatt ser ett stort intresse för våra tjänster.

Konsultativ approach attraherar kunderna

En annan fördel med samgåendet är att vi
förstärkt vår konsultativa förmåga, som nu
sträcker sig från tekniska specialister på
infrastruktur och plattform till utvecklare av
system och applikationer. Våra medarbetare
stöttar kunderna inom framtidsinriktade
kompetens- och teknikområden och hjälper
dem öka sin innovationskraft med digitala
lösningar.

Försäljningen ökade under första kvartalet och
resultatet är på rätt väg

Försäljningen under första kvartalet ökade jämfört
med föregående år och uppgick till 27,5 Mkr (11,5).
EBITDA för kvartalet förbättrades jämfört med
föregående år och uppgick till -1,9 Mkr (-3,9 Mkr). I
EBITDA resultatet ingår kostnader som är relaterade
till samgåendet mellan RedBridge och Binero på
cirka 1 Mkr. Vi ser även en fortsatt fin utveckling av
de användarbaserade intäkterna som i årsomräknat
format uppgick till 3,0 Mkr, vilket är en ökning med
30% jämfört med kvartalet innan. Det är glädjande
att välkomna nya kunder till vårt publika moln och
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Samarbete med Arrow Electronics ökar
räckvidd och distributionskapacitet

Vi har fortsatt addera partnerskap med företag
som tillför värde till vårt ekosystem och våra
kunder. Vi är mycket glada för samarbetet med
Arrow Electronics. Med det gör vi Bineros publika
molntjänst tillgänglig för Arrows kanalpartners i
Arrows multi-cloud plattform ArrowSphere,
Arrows prisbelönta molnhanteringsplattform.
Samarbetet med Arrow gör att vi ökar vår
räckvidd och kan nu nå ut till kunder i hela
Norden.
IT- säkerhet högt på agendan

Binero har alltid haft ett säkerhetsfokus och vårt
datacenter uppfyller skyddsklass 3 och larmklass
3. Vi är certifierade enligt ISO 27001 och håller
oss löpande uppdaterade om nya sårbarheter.
Våra analyser är i linje med information från
industrin som visar på ökningar, både i frekvens
och volym och även i komplexitet. Vi arbetar
kontinuerligt för att säkerställa att våra kunders
data och applikationer ligger bakom moderna och
uppdaterade skyddsmekanismer.

Nästa steg

Osäkerheten i omvärlden har ökat markant och vi
får förhålla oss till externa faktorer, så svallvågor
efter pandemin, och krigshot. Vårt fokus ligger på
samgåendet med RedBridge och de positiva
effekter det får för våra kunder och medarbetare.
Vi kommer att fortsätta utveckla våra
erbjudanden, där vi känner att vi är rätt
positionerade för tillväxt.

Stockholm i april 2022
Charlotte Darth
VD Binero Group
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Våra erbjudanden
Bineros moln- och plattformstjänster är
utformade för kunder med höga krav på
informationssäkerhet och minimal miljöpåverkan.
Gemensamt för alla tjänster Binero levererar är
att de bygger på öppna standarder och öppen
källkod. Vår specialistkompetens inom
applikationsutveckling, automatisering och
managering av molntjänster hjälper kunder till
framgångsrik användning av moln- och
plattformstjänster.

Marknadsledande publik molntjänst med öppen
standard ger flexibilitet och dataintegritet
Bineros molnbaserade infrastruktur är baserad på
den marknadsledande öppna standarden OpenStack. Tjänsten Binero erbjuder är flexibel, fullt
automatiserad och baserad på självbetjäning via
en webbportal. Användare kan själva med några
få, enkla steg skapa och administrera sin
molninfrastruktur. Det går även att styra
infrastrukturen programmatiskt genom standardiserade anrop mot vårt standardiserade
gränssnitt s.k. API.
Tjänsten levereras från klimatfokuserade
datacenter i Sverige med mycket hög
tillgänglighet. Data i tjänsten lämnar aldrig
Sverige då datahallarna är placerade inom
Sveriges gränser.
Utöver de mer traditionella funktionerna i en
molntjänst som beräkningskapacitet, nätverk och
lagring har Binero under 2021 adderat
funktionalitet för GPU-beräkningar (Graphics
processing unit) där man använder grafikkort
som stöd för artificiell intelligens och
maskininlärning.

Containerplattform för automation och
skalbarhet
I portföljen har vi förutom våra molntjänster
även en standardiserad containerplattform som
bygger på öppna standarder och öppen källkod.
Under de senaste åren har containerteknologin
exploderat på den svenska marknaden. Att driva
sina applikationer i en container gör det lätt att
automatisera uppsättningen av applikationer och
gör det också möjligt att låta uppsättningen skala
efter behov. Behoven kring containers skiljer sig
mellan olika bolag och användningsområden,
Binero stödjer därför Kubernetes som en ren
container-as-a-service (CaaS) i sin molntjänst.
Den används av kunder som själva vill
administrera sina containers från ax till limpa.
Dessutom
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Dessutom erbjuder vi en managerad plattform
baserad på OpenShift. OpenShift är rik på
funktionalitet och är en så kallad plattform som
tjänst. Det innebär att Binero tar hand om all
hantering under kundens applikationslager

Datacenter med fokus på hållbarhet och
säkerhet
Som bas för våra tjänster finns vårt
hypermoderna datacenter i Vallentuna norr om
Stockholm. Bineros datacenter DSC01 är ett av
världens mest klimatsmarta, och belönades
som första anläggning i världen med en unik
certifiering. Den globala miljömärkningen Fossil
Free Data gavs till Binero eftersom vi möter
strikta krav på energieffektivitet, låga
koldioxidutsläpp, använder 100 procent
förnybar el till driften av vårt datacenter och
värmer upp fastigheter med överskottsvärmen.

Observability för transparens och
automatiserad metrik
I tillägg till den publika molntjänsten och
container-plattformarna, erbjuder Binero en
plattform för Observability, det vill säga
observering och övervakning med tillhörande
konsulttjänster.
Observability innebär förenklat att automatiskt
hantera och visualisera metrik från IT-miljön, till
exempel logghantering, övervakning, visualisering
och automatiska åtgärder. Med ökad användning
av molntjänster och containeriserade miljöer är
behovet av transparens och synlighet ännu högre
än tidigare, samtidigt som kraven och metoderna
har förändrats. Binero arbetar
leverantörsoberoende med lösningar som
bygger på öppna standarder och öppen källkod.

Specialistkonsulter och managerade tjänster
Binero är en professionell partner med
framtidsinriktade kompetensområden. Med
Bineros plattformar inom publika moln och
container, kan kunderna öka sin
innovationskraft med digitala lösningar. Med
rätt partnerskap kan kunderna snabbare nå
målet. Binero har specialistkonsulter som
arbetar närmare kunden och kundens team för
att förstå kundens behov och tillämpa bästa
arbetsprocesser för att ta kunden från idé till
färdig lösning. Bineros samlade tjänsteutbud
fokuserar på att automatisera dataflöden och
infrastruktur, att skapa tjänstearkitekturer för
kundens utvecklare att nyttja och att flytta
kundens lösningar till molnet.

Privata molntjänster och colocation
I Bineros erbjudande finns standardtjänsten
colocation i vårt klimatsmarta datacenter.
Colocation innebär att företag eller organisation
själv äger sin utrustning, det vill säga sina servrar.
Det är vanligt att svenska myndigheter har det
som krav på sina IT-leverantörer. För företag och
organisationer med särskilda krav på säkerhet
tillhandahåller vi även privata molntjänster, det vill
säga molntjänster på servrar som är dedikerade
till ett specifikt företag eller organisation.
Skillnaden mellan de privata och publika molnen
är att
i ett privat moln har du din egen miljö, medan du
i ett publikt moln delar infrastruktur med andra
kunder.
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Affärsidé, mål och strategi
Affärsidé

Strategi

Binero Group utvecklar och levererar ledande
moln- och plattformstjänster byggda på öppna
standarder och öppen källkod, till verksamheter
som eftersträvar högsta möjliga dataintegritet
och hållbarhet. I nära samarbete skapar våra
specialistkonsulter värde för kunderna och
bidrar till att utveckla deras affärer

Som utmanare på en växande marknad för
molntjänster och containerplattformar byggda på
öppna standarder och öppen källkod har Binero
en ambitiös tillväxtstrategi. Den utveckling som
sker i Sverige och Europa, där efterfrågan på
europeiska molntjänster ökar, ger Binero ett
utmärkt utgångsläge för tillväxt. Förvärvet av
RedBridge under fjärde kvartalet 2021, stärker
ytterligare vårt erbjudande kring
containerteknologi och specialistkunskap om
modern applikationsutveckling. Med våra tjänster
som är skalbara, driftsäkra och i teknikens
framkant har vi ett starkt erbjudande till såväl
offentlig sektor och stora företag som till digitala
tillväxtbolag. I korthet bygger vår strategi på
följande initiativ:

Finansiella mål
Styrelsen i Binero har fastställt följande
långsiktiga finansiella mål:
• Bineros mål är att uppnå en årlig ökning av
nettoomsättningen med minst 30 %.
• Detta mål ska nås genom en kombination av
organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt skall
uppnås genom mer- och korsförsäljning till både
nya och befintliga kunder samt genom
marknadsföringsinsatser.
• Bineros mål är att uppvisa en
rörelsemarginal om minst 25 %.

• Satsa på ökad marknadsnärvaro och försäljning,
direkt och via partnerskap, samt kundnära
samarbeten genom fortsatta satsningar på
försäljning och marknadsföring, utveckla
partnerskap för kompletterande tjänster,
produkter och applikationer, samt ökad räckvidd
och distribution av våra produkter och tjänster.
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• Investera i snabb utveckling av moln- och
plattformstjänster genom att hålla fortsatt hög
utvecklingstakt för Binero.Cloud där den tekniska
utvecklingsplanen baseras på en tät dialog med
våra kunder och på teknologitrender, samt
vidareutveckla våra tekniska plattformar, vilket
omfattar en managerad containerplattform
baserad på OpenShift, samt en
Observabilityplattform för självbetjäning och
automatiserad övervakning av driftsmiljöer.
• Rekrytera tekniska specialister och talanger
för att ytterligare stärka vår position genom att
erbjuda våra medarbetare möjligheter att bygga
ledande moln- och plattformstjänster på öppna
standarder, samarbeta med våra kunder och
partners i spännande uppdrag och se till våra
medarbetares behov med ett flexibelt
förhållningssätt med stor vikt vid jämställdhet,
respekt och arbetsmiljö.
• Gå i bräschen för hållbar teknologileverans
genom att producera våra molntjänster i vårt
eget klimatsmarta datacenter som är certifierat
med miljömärkningen Fossil Free Data från Node
Pole och arbeta för ett jämställt företag, både i
samband med rekrytering och vid utveckling av
medarbetare.
• Växa med selektiva förvärv genom att fortsätta
utvärdera bolag med kompletterande plattformar
för öppna standarder, kundavtal och team av
tekniska specialister.
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Effektiv drift av e-handelsplattform skapar
proaktivitet och kontroll
hos Gina Tricot
Gina Tricot är en svensk modekedja som
erbjuder spännande och feminint mode till
kvinnor i över 30 länder. Gina Tricot
grundades år 1997 och idag har Gina
Tricot över 160 butiker runt om i Sverige,
Norge, Danmark och Finland, samt ehandel i hela Europa. Gina Tricot
tilldelades ”Årets bästa butikskedja” och
”Webbshop Awards”, Sverige år 2020–2021
i kategorin damkläder.

Utmaningen – sökte en kompetent och erfaren
driftspartner
Gina Tricot sökte 2017 en driftspartner för sin
e-handelsplattform som kunde arbeta ihop
med deras utvecklare av e-handelsplattformen. Gina Tricot var också i behov av en
rådgivande partner som kontinuerligt bidrar
med rekommendationer och kunskap för att nå
högsta möjliga effektivitet inom hela ehandeln. Utmaningen för Gina Tricot var att
man inte hade någon intern kompetens för ehandelsplattformen och sökte därför
samarbete med en partner med hög
kompetens och erfarenhet inom området.

”RedBridge är en trygg och skicklig driftspartner som
förstår kundens behov och kommer med råd och
rekommendationer som bidrar till proaktivitet och
effektivitet för hela driften.”
Thomas Andreen,
Development Manager / Enterprise Architect på Gina
Tricot
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Lösningen – moln- och driftsexpert med
helhetsansvar
Lösningen är baserad på att hela ehandelsplattformen utvecklas och driftas i
molnet. RedBridge, en del av Binero Group,
implementerade lösningen i molnet och
kompletterade med förbättringar bland annat på
säkerhetssidan. Förutom att RedBridge bidrar
med kompetens som molnexpert har RedBridge
sedan 2019 helhetsansvar för driften av
plattformen. RedBridge har bland annat tagit
fram ett tydligt ramverk för Gina Tricot och
tredje partners över vem som ansvarar för vad.
Löpande avstämning görs avseende
förbättringar, driftsproblem och kommande
aktiviteter som berör e-handelsplattformen.

Resultatet – ny proaktiv arbetsmodell
Genom tätt samarbete har Gina Tricot fått en ny
arbetsmodell som arbetar mer proaktivt och
förutsägbart än tidigare. Framgången bygger
bland annat på tydliga nyckeltal såsom
driftskostnad, prestanda och svarstider, som
numera följs upp varje vecka. Styrkan i den
kontinuerliga uppföljningen gör att Gina Tricot i
förväg får reda på om exempelvis svarstider
förändras och varför, och kan således agera
proaktivt. För Gina Tricot innebär detta nya
arbetssätt värdefulla insikter och högre
effektivitet för verksamheten, vilket i sin tur
skapar mer tid och utrymme för bättre
utvecklings- och driftsarbete.
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Finansiell information
Kvartalsvis information

Kv 1 2022

Kv 4 2021

Kv 3 2021

Kv 2 2021

Kv 1 2021

Nettoomsättning, Mkr

27,5

20,0

9,4

11,4

11,5

Avtalade årliga intäkter, ARR, Mkr

53,2

53,6

33,3

34,1

38,9

Rörelseresultat, EBITDA, Mkr

-1,9

-2,7

-0,2

-0,8

-3,9

Rörelseresultat, EBIT, Mkr

-6,0

-5,6

-2,6

-3,6

-6,1

Periodens resultat, Mkr

-6,6

-6,1

-2,8

-3,8

-6,4

-0,21

-0,22

-0,14

-0,19

-0,32

Resultat per aktie, kronor
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Januari - mars 2022
Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till -3,9 Mkr (0). Under november 2021
upptogs banklån och gjordes riktade
nyemissioner för att finansiera förvärvet av
RedBridge-bolagen, amortering av lån samt
nedbetalning av leasingskulder belastar därför
kassaflödet under 2022.

Intäkter
De totala intäkterna uppgick till 27,5 Mkr (11,5).
Ökningen beror på förvärvet av RedBridgebolagen som tillfört betydande omsättning till
koncernen.
Resultat

Likviditet och finansiering

EBITDA, uppgick till -1,9 Mkr (-3,9) och
rörelseresultatet uppgick till -6,0 Mkr (-6,1). Av
de totala rörelsekostnaderna på -33,5 Mkr
(-17,6) utgjorde övriga externa kostnader -15,3
Mkr (-9,9), personalkostnader -14,2 Mkr (-5,5)
samt av- och nedskrivningar -4,1 Mkr (-2,2).

Kassa per den 31 mars 2022 uppgick till 20,1 Mkr
jämfört med 28,4 Mkr vid årets ingång.
Soliditeten uppgick till 57% (61%).

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till
netto -0,6 Mkr (-0,3). Resultatet före skatt
uppgick till -6,6 Mkr (-6,4). Periodens resultat per
aktie före utspädning uppgick till -0,21 kr (-0,32)
och efter utspädning till -0,20 kr (-0,31).

Vid utgången av mars 2022 hade Binero Group
57 (21) anställda. Under perioden januari till och
med december var i snitt 25 (21) anställda i
Bolaget.

Medarbetare och organisation

Ökningen per 2022 jämfört med 2021 beror på
att medarbetare från RedBridge-bolagen nu är
inkluderade.

Kassaflöde
Under perioden var kassaflödet från den löpande
verksamheten -3,8 Mkr (-7,5), varav förändringen
av rörelsekapitalet var -1,3 Mkr (-4,4).

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,4
Mkr (1,0) för perioden januari till och med mars
2022. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till 4,1 Mkr (-5,3). Moderbolagets likvida medel
uppgick till 0 Mkr jämfört med 1,3 Mkr vid årets
ingång.

Investeringsverksamheten har belastat
kassaflödet med -0,6 Mkr (-1,4).
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Aktien
Största ägare per 31 mars 2022

Ägare

Antal aktier

Andel av kapital/röster

Arbona AB

3 498 599

11,1%

Pejoni AB

3 338 597

10,6%

Stefan Andersson

2 792 297

8,9%

Richard Göransson

2 746 967

8,7%

Jonas Feist

2 681 711

8,5%

Whistler AB

1 701 323

5,4%

Mölna Spar AB

1 597 705

5,1%

Rockpoint AB (kontrolleras av Richard Göransson)

1 597 705

5,1%

Blibros AB

1 402 810

4,5%

MIC Värdepapper AB

1 506 138

4,8%

Övriga aktieägare

8 650 417

27,4%

Totalt antal aktier

31 514 269

100,0%

Bineros aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och har handelsbeteckningen BINERO.
Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick till 47,3 Mkr per den 31 mars 2022.

Optioner

Teckningsoptionsprogrammen omfattar
sammanlagt 650 000 teckningsoptioner till
styrelse samt anställda och nyckelpersoner som
arbetar som konsulter i Bolaget. Varje option
berättigar innehavaren att under perioden från
och med den 1 juni 2024 till och med den 31 juli
2024 förvärva en aktie till kursen 7,19 SEK/aktie.

Bolaget har fyra utestående teckningsoptionsprogram:
Incitamentsprogram I och II 2020/2023, vilka
beslutades på bolagstämman den 15 april 2020.
Teckningsoptionsprogrammen omfattar
sammanlagt 650 000 teckningsoptioner till
styrelse och ledning. Varje option berättigar
innehavaren att under perioden från och med
den 1 juni 2023 till och med den 31 juli 2023
förvärva en aktie till kursen 5,80 SEK/aktie. Ett
fullt utnyttjande av optionsprogrammen skulle ge
en utspädning på 3,2 % av antalet aktier.

Ett fullt utnyttjande av optionsprogrammen
2021/2024 skulle ge en utspädning på 4,13 % av
antalet aktier.

Närståendetransaktioner
Under kvartalet har ersättning till styrelse och
företags-ledning utgått och i den mån transaktioner
med närstående i övrigt har skett, så har dessa

Incitamentsprogram I och II 2021/2024 vilka
beslutades på bolagstämman den 6 maj 2021.
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Revisorsgranskning

baserats på vedertagna kommersiella villkor och
prissättning i branschen och ingåtts under
normala kommersiella villkor.

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

Risker och osäkerheter

Inbjudan till presentation av Bineros
delårsrapport för första kvartalet

En mer utförlig beskrivning av risker och
osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen
för 2021. Binero bedömer att inga väsentliga
risker utöver de som nämns i årsredovisningen
tillkommit.

Presentationen hålls på svenska och avslutas
med en frågestund. Mötet startar den 27 april
2022 kl 11:00 CEST och är ungefär 30 minuter
långt. Presentationsunderlaget kommer att göras
tillgängligt på www.binero.com samma morgon.

Hållbarhet

Registrera dig för presentationen här. Vänligen
anslut 5 minuter före utsatt starttid.

Bineros mål är att leverera solid och skalbar molninfrastruktur till företag och organisationer med
hållbarhet och dataintegritet i fokus. Vi arbetar
aktivt och kontinuerligt med att minska vår miljöoch klimatpåverkan samt resursanvändning.
Genom att certifiera vårt miljöledningsarbete i
enlighet med ISO 14001 säkerställer vi att vi tar
ett så stort ansvar för miljön som möjligt
gentemot kunder, personal, ägare, övriga
intressenter och omvärlden.

Kommande rapporttillfällen
Årsstämma
5 maj 2022
Delårsrapport andra kvartalet 2022
18 augusti 2022
Delårsrapport tredje kvartalet 2022
26 oktober 2022

Vårt datacenter DCS01 utanför Stockholm är
byggt i samarbete med vår energipartner E.ON
och tillämpar en cirkulär och klimatsmart modell.
I juli 2020 erhöll vår anläggning, som första
datacenter i världen, den internationella
miljömärkningen Fossil Free Data Center.
Certifieringen innebär att vi möter strikta krav på
att vara energieffektiva, ha låga koldioxidutsläpp
och använda 100% förnybar el.
En mer utförlig beskrivning av vår syn på, och
vårt arbete med hållbarhet återfinns i årsredovisningen för 2021.
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För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Charlotte Darth
Tel: +46 (08) 511 05 500
Aktuell information om Binero Group finns på den
finansiella webbplatsen binero.com. Det går bra
att kontakta bolaget via e-post ir@binero.com
och via telefon 08-511 05 500.
Bineros aktie är listad på Nasdaq First North
Growth Market med kortnamnet BINERO.
Certified Adviser är Redeye AB (Tel: +46 8 121 57
690, certifiedadviser@redeye.se). Denna
information är sådan information som Binero
Group AB (publ), org.nr 556264–3022 är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 08.00 CET.

Stockholm, den 27 april 2022
Styrelsen i Binero Group AB (publ)
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Koncernrapport över totalresultatet
Mkr

Kv 1 2022

Kv 1 2021

Helår 2021

27,5

11,5

52,4

0,1

0,0

0,1

Summa rörelsens intäkter

27,6

11,5

52,5

Övriga externa kostnader

-15,3

-9,9

-38,2

Personalkostnader

-14,2

-5,5

-22,0

-4,1

-2,2

-10,4

-33,5

-17,6

-70,6

-6,0

-6,1

-18,1

0,0

0,0

0,0

Finansiella kostnader

-0,6

-0,3

-0,9

Resultat före skatt

-6,6

-6,4

-19,0

0,0

0,0

-0,1

-6,6

-6,4

-19,1

31 514

19 889

31 514

Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning, tusental

32 814

20 539

32 814

Genomsnittligt antal aktier, tusental

31 514

19 889

21 826

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental

32 814

20 539

22 910

-0,21

-0,32

-0,87

-0,20

-0,31

-0,83

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Av- och nedskrivningar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

Antal aktier vid periodens utgång, tusental

Resultat per aktie, kr
Resultat per aktie efter utspädning, kr
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Koncernbalansräkning i sammandrag
Mkr

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

97,0

8,3

97,3

Materiella anläggningstillgångar

43,8

41,3

48,3

Finansiella anläggningstillgångar

0,2

0,5

0,2

141,0

50,1

145,8

9,6

4,8

14,3

Övriga fordringar

13,6

4,0

10,1

Likvida medel

20,1

43,3

28,4

Summa omsättningstillgångar

43,3

52,1

52,8

184,3

102,2

198,6

105,1

62,2

111,6

11,1

0,0

13,1

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till kreditinstitut
Uppskjutna skatteskulder

1,1

0,0

1,1

Långfristiga leaseskulder

16,6

16,6

20,1

Summa långfristiga skulder

28,8

16,6

34,3

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

12,6

0,0

12,4

Leverantörsskulder

10,1

3,9

10,9

Kortfristiga leaseskulder

9,6

4,6

10,0

Kortfristiga skulder

Övriga skulder

18,1

14,9

19,4

Summa kortfristiga skulder

50,4

23,4

52,7

Summa skulder

79,2

40,0

87,0

184,3

102,2

198,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring i koncernens egna kapital
2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

111,6

68,6

68,6

Kontantemission

0,0

0,0

23,4

Apportemission

0,0

0,0

38,4

Utdelning

0,0

0,0

0,0

Teckning optioner

0,0

0,0

0,3

Periodens totalresultat

-6,5

-6,4

-19,1

Utgående eget kapital

105,1

62,2

111,6

Mkr
Ingående eget kapital vid årets början
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Koncernens kassaflödesanalys
i sammandrag
Mkr

Kv 1 2022

Kv 1 2021

Helår 2021

-6,6

-6,4

-19,1

4,1

3,3

10,0

-2,5

-3,1

-9,1

1,2

0,0

3,4

Ökning (+) /minskning(-) av kortfristiga skulder

-2,5

-4,4

-7,6

Förändring av rörelsekapitalet

-1,3

-4,4

-4,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3,8

-7,5

-13,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-0,6

-1,4

-55,0

Kassaflöde efter investeringsverksamheten

-4,4

-8,9

-68,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

-3,9
-8,3

0,0
-8,9

44,1
-24,2

Likvida medel vid periodens ingång

28,4

52,3

52,3

Likvida medel vid periodens utgång

20,1

43,4

28,4

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar
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Moderbolagets resultaträkning i
sammandrag
Mkr

Kv 1 2022

Kv 1 2021

Helår 2021

Nettoomsättning

2,4

1,0

6,8

Summa rörelsens intäkter

2,4

1,0

6,8

Övriga externa kostnader

-4,5

-4,5

-18,9

Personalkostnader

-1,4

-1,6

-2,2

Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgåmngar

-0,6

-0,2

-0,6

Summa rörelsekostnader

-6,5

-6,3

-21,7

Rörelseresultat

-4,1

-5,3

-14,9

Räntekostnader och liknande resultatposter

-0,2

0,0

-0,1

Resultat före skatt

-4,3

-5,3

-15,0
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Moderbolagets balansräkning i
sammandrag
2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

9,0

2,6

9,3

Materiella anläggningstillgångar

0,9

1,5

1,0

Finansiella anläggningstillgångar

110,0

10,9

110,0

Summa anläggningstillgångar

119,9

15,0

120,3

42,6

46,0

47,5

Övriga fordringar

2,1

2,0

1,9

Kassa och bank

0,0

31,8

1,3

44,7

79,8

50,7

164,6

94,8

171,0

94,8

46,5

99,0

Långfristiga skulder till kreditinstitut

11,1

-

13,1

Summa långfristiga skulder

11,1

-

13,1

10,4

-

10,4

0,0

-

-

41,1

41,2

41,1

7,2

7,1

7,4

Summa kortfristiga skulder

58,7

48,3

58,9

Summa skulder

69,8

48,3

72,0

164,6

94,8

171,0

Mkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22
Binero Group AB (publ) | 114 78 Stockholm
binero.com | org.nr. 556264-3022 | 08-511 05 500 | ir@binero.com

Redovisningsprinciper
Binero Group upprättar sin koncernredovisning
enligt International Financial Reporting Standards
(IFRS) utgivna av International Accounting
Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden
från IFRS Interpretations Committee, såsom de
antagits av EU för tillämpning inom EU.
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med
IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.

Uppskattningar och bedömningar
Att upprätta finansiella rapporter i
överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen
och ledningen gör redovisningsmässiga
bedömningar och uppskattningar samt gör
antaganden som påverkar tillämpningen av
redovisningsprinciperna och de redovisade
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader.

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder
som har tillämpats i delårsrapporten
överensstämmer, om ej annat anges i rapporten,
med de som tillämpades vid upprättandet av den
senaste årsredovisningen.

Det verkliga utfallet kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses över
regelbundet.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats
i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet
för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för
juridiska personer. Samma redovisningsprinciper
och beräkningsgrunder tillämpas som i senaste
årsredovisning.

Ändringar av uppskattningar redovisas i den
period ändringen görs om ändringen endast
påverkat denna period, eller i den period
ändringen görs och framtida perioder om
ändringen påverkar både aktuell period och
framtida perioder.
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Koncernens nyckeltal

Koncernens nyckeltal
Kv 1 2022

Kv 1 2021

Helår 2021

27,5

11,5

52,4

Nettoomsättning per anställd, Tkr

491

548

2 096

EBITDA, Mkr

-1,9

-3,9

-7,7

-6,9%

-33,6%

-14,7%

-6,0

-6,1

-18,1

-21,7%

-52,7%

-34,5%

-6,6

-6,4

-19,1

Resultat per aktie, kr

-0,21

-0,32

-0,87

Resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,20

-0,31

-0,83

Genomsnittligt antal aktier, tusental

31 514

19 889

21 826

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental

32 814

20 539

22 910

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr

-3,8

-7,5

-13,3

Likvida medel, Mkr

20,1

43,4

28,4

Soliditet, %

57%

61%

56%

Genomsnittligt antal anställda

56

21

25

Antal anställda vid periodens slut

55

21

57

Nettoomsättning, Mkr

EBITDA-marginal %
EBIT, Mkr
EBIT-marginal %
Periodens resultat, Mkr

24
Binero Group AB (publ) | 114 78 Stockholm
binero.com | org.nr. 556264-3022 | 08-511 05 500 | ir@binero.com

Definitioner nyckeltal
Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning per anställd

Periodens resultat för kvarvarande verksamheter

Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt antal

dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under

anställda.

perioden.

EBITDA

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter

Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och

utspädning

avskrivningar.

Periodens resultat för kvarvarande verksamheter dividerat
med vägt genomsnitt antal aktier under perioden efter

EBITDA-marginal

utspädning med utestående optioner, aktieägarprogram

Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och

och konvertibelrätter.

avskrivningar, i förhållande till nettoomsättning.
Soliditet
Utgående eget kapital i procent av totala tillgångar.

EBIT
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättning.
EBT
Resultat före skatt
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Sverige Stockholm
Huvudkontor Stockholm
Binero Group AB
114 78 Stockholm
Tel. 08-511 05 500
binero.com
Binero AB
Externit i Sverige AB
Binero Alvik AB
Binero Vallentuna AB
Binero Serverhall AB
RedBridge AB
RedBridge Technology AB

26
Binero Group AB (publ) | 114 78 Stockholm
binero.com | org.nr. 556264-3022 | 08-511 05 500 | ir@binero.com

Binero Group AB (publ) | 114 78 Stockholm
binero.com | org.nr. 556264-3022 | 08-511 05 500 | ir@binero.com

