
Qbrick AB (publ)
Org. nr. 556579-1380 1 /  18

Bokslutskommuniké
för år 2022.

Qbrick AB (publ)
Org.nr 556579-1380



Qbrick AB (publ)
Org. nr. 556579-1380 3 /  18

Fjärde kvartalet 2022
Jämfört med samma period föregående år

Nettoomsättning:

Bruttomarginal:

Kassa: Kundtillväxt:

Soliditet:

Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA:
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Nettoomsättningen för kvartalet (9,2 MSEK) var 46% högre än jämförbart kvartal 2021 drivet av en stark 
kundtillväxt om 18% mot jämförbar period. Geografiskt betraktat har den svenska verksamheten ökat 
genom förvärvet av Ritualen kombinerat med en högre omsättning i Danmark och Norge medan den 
finska verksamheten tappat något. Rörelseresultat före avskrivningar för perioden kom in bättre (-1,3) 
jämfört med motsvarande period 2021 (-3,2). Det är primärt en konsekvens av den ökade försäljningen 
samtidigt som bolagets kostnader inte ökar i samma omfattning.

Nettoomsättningen för året (30,2 MSEK) var 15% högre än år 2021 drivet av en stark kundtillväxt om 
33% mot jämförbar period. Geografiskt betraktat har den svenska verksamheten ökat genom förvärvet 
av Ritualen medan den finska verksamheten tappat något. För helåret har inte rörelseresultat före 
avskrivningar (-7,5) förbättrats jämfört med 2021 (-6,3) vilket är ett resultat av den fortsatta satsningen 
inom teknik för att få fram produkter snabbare till marknaden. Bolaget har en god kassa (18,5 MSEK) och 
solid balansräkning (73% soliditet).

Kommentarer på kvartalet

Kommentarer på helåret



Qbrick AB (publ)
Org. nr. 556579-1380 4 /  18

Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under kvartalet

2022-10-26 Ritualen AB, ett helägt dotterföretag till Qbrick, tecknar ett ramavtal med 
Munters.
Ritualen, ett helägt dotterbolag till Qbrick, har tecknat ett ramavtal med 
storkunden Munters kring videoproduktion som löper i två år.

2022-11-18 Qbrick tecknar avtal med Nordisk Bergteknik.
Qbrick AB (publ) har tecknat ett avtal med Nordisk Bergteknik. Avtalet innebär 
att Nordisk Bergteknik använder Qbricks plattform och videotjänster inom ramen 
för sin finansiella kommunikation under 2022 med möjlighet att förlänga till ett 12 
månaders avtal under 2023.

2022-11-25 Qbrick tecknar nytt avtal inom offentlig sektor i Finland.
Qbrick AB (publ) har via sitt finska dotterbolag Qbrick Oy tecknat ett nytt avtal 
med den regionala sjuk- och hälsovården i Västra Nylands välfärdsområde, som 
på finska heter Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialue. Avtalet avser användandet av 
bolagets interaktiva videoplattform för distribution av både live och förinspelat 
material och gäller initialt 12 månader.

2022-12-16 Qbrick tecknar avtal med ett nytt välfärdsområde i Finland.
Qbrick AB (publ) har via sitt finska dotterbolag Qbrick Oy tecknat ett avtal med 
Egentliga Finlands välfärdsområde, som på finska heter Varsinais-Suomen 
hyvinvointialue. Avtalet avser användandet av bolagets interaktiva videoplattform 
för distribution av både live och förinspelat material och gäller initialt 12 månader.

Väsentliga händelser efter kvartalet

2023-02-03 Qbrick förlänger avtalet med Nordisk Bergteknik om att leverera finansiella 
videotjänster.
Qbrick AB (publ) har tecknat ett 12 månaders avtal med Nordisk Bergteknik om att 
bistå bolaget med interaktiv video i samband med ytterligare fyra delårsrapporter.
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2022 har varit ett spännande år för Qbrick, som präglats av både omställning och 
tillväxt. Vi stängde böckerna med ett fjärde kvartal då vi fick in många nya kunder 
och intäkterna steg med hela 46% mot jämförbar period. Nu har vi satt siktet på att 
nå positivt rörelseresultat före avskrivningar för helåret 2023. Vi fortsätter samtidigt 
att investera för att kunna fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv, och 
ta marknadsandelar på den växande marknaden för videotjänster för såväl företag 
som offentlig verksamhet.  

Vd har ordet

”Vi har befäst vår ledande position på den växande 
marknaden för interaktiv video”

Vi är mycket nöjda med att nu lyckats vända 
den tidigare negativa omsättningstillväxten 
till att stänga helåret 2022 med en 15% ökning 
jämfört mot 2021. Bakom den fina utvecklingen 
ligger en underliggande kundtillväxt om hela 33% 
på helåret. Glädjande är också att vi kan se en 
stärkt bruttomarginal mot jämförbara perioder, 
både för det fjärde kvartalet (78%) och på helåret 
(79%). Detta är ett resultat av kundtillväxten och 
vårt löpande arbete med att effektivisera vår 
tjänsteleverans. 
 
Förutom fina siffror så är jag också mycket nöjd 
med produktutvecklingen. I samband med vår 
notering på försommaren 2021 tydliggjorde vi vår 
satsning på en ny typ av videotjänst – interaktiv 
video. När vi nu summerar 2022 kan vi samtidigt 
konstatera att vi befäst vår ledande position på 
den växande marknaden för interaktiv video i 
norden. Tillämpningen av interaktiva videotjänster 
har inte gått så snabbt som vi prognostiserat, 
men för varje kvartal ser vi ett ökat intresse och 
vi kan konstatera att en stor del av våra offerter 
numera innehåller dessa innovativa interaktiva 
videotjänster.  
 
Ett bra exempel på ett tillämpningsområde av 
interaktiv video är vår satsning på finansiell 

bolagskommunikation som vi drog igång mot 
slutet av 2022. Idag finns det mer än 1000 noterade 
bolag bara på de svenska marknadsplatserna 
och behovet av att synas och nå ut till investerare 
har aldrig varit större. Vi har nu redan flera 
börsbolag som använder, eller är i dialog 
om att börja använda, Qbricks interaktiva 
videolösningar i samband med kvartalsrapporter 
och bolagspresentationer. Fördelen med denna 
kundgrupp för Qbrick är ett återkommande och 
förutsägbart kommunikationsbehov.

En styrka givet prognoserna för konjunkturläget 
framåt är att segmentet ”offentlig verksamhet” 
fortsätter att vara vårt största segment utifrån 
ett intäktsperspektiv. Under 2022 kunde vi 
presentera flertalet nya avtal som till exempel 
Norges regering, Styrelsen for IT og læring 
(del av utbildningsdepartementet i Danmark) 
samt flertalet avtal mot de nyinstiftade 
hälso/sjukvårdsdistrikten i Finland. Qbricks 
tillgänglighetsanpassade erbjudande i 
kombination med en komplett GDPR-säkrad 
infrastruktur möjliggör att vi kvalificerar oss som 
leverantör för den offentliga sektorn i samtliga 
nordiska länder.
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En milstolpe nåddes under året i samband med 
förvärvet av produktionsbolaget Ritualen. Synergin 
mellan att producera video och att samtidigt 
kunna erbjuda den tekniska plattformen för att nå 
ut är den drivande affärslogiken bakom Qbricks 
ökade satsning på innehållsproduktion. Ritualen 
är bra positionerade mot B2B-segmentet och vi 
kunde i det fjärde kvartalet bland annat annonsera 
ett omfattande ramavtal gällande samtlig 
videoproduktion för industrikoncernen Munters. 
Sedan tidigare har Ritualen även liknande avtal 
med Svenska Kraftnät och LKAB. Utöver segmentet 
B2B är Ritualen även väl positionerade mot den 
Europeiska dataspelmarknaden där man levererar 
avancerade 3D produktioner som bland annat 
används för att skapa speltrailers.

Som tidigare kommunicerat bedriver vi ett 
fortsatt aktivt arbete med att identifiera 
värdeskapande förvärvsmöjligheter. Det rådande 
marknadsklimatet har givetvis en påverkan 
på hur vi tar oss an detta arbete. Qbricks egen 

valuta i form av vår aktie är påverkad av det 
generella börsklimatet, vilket vi behöver beakta 
i förvärvsdialoger. Vi bedömer dock att våra 
möjligheter att göra värdeskapande förvärv 
framöver är fortsatt goda, även om vi behövt 
anpassa takten till nuvarande förutsättningar.

Sammanfattningsvis, företag och organisationers 
kommunikationsbehov ökar för varje dag 
och alltmer går emot video. Vårt mål är att 
befästa positionen som marknadens mest 
engagerande och högst konverterande 
videotjänst. Potentialen i att interaktiv video 
får fäste inom olika tillämpningsområden 
som inom finansiell kommunikation och för 
myndighetskommunikation är enorm.
 
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla 
medarbetare, våra aktieägare och inte minst alla 
våra fantastiska kunder som med viktiga insikter 
är med och pekar ut riktningen för framtidens 
videokommunikation.     

Fredrik
Fagerlund

Fredrik Fagerlund
VD, Qbrick
Stockholm, 24 Februari 2023
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Kommentarer till perioden

Affärsmodell och intäktsströmmar
Qbrick är en leverantör av videoproduktioner samt 
SaaS-baserade mjukvarulösningar inom området 
videokommunikation.  Bolaget tillhandahåller 
en teknisk plattform med vilken kunder kan 
skapa, redigera, lagra och distribuera live-video 
och förinspelad video. Qbrick utvecklar även 
interaktiva tjänster där tittare kan interagera under 
sändningar, som till exempel videoshopping.

Qbricks SaaS-lösningar riktar sig till kunder 
som ställer höga krav på säkerhet, interaktiva 
funktioner, kontroll och publicering av 
videomaterial. Användaren äger sitt material 
och får tillgång till enkla analysverktyg för 
utvärdering av data. Verktyget gör det också 
möjligt för organisationer och företag att leva upp 
till lagstiftning om digital tillgänglighet genom 
automatisk översättning och textning. Totalt har 
Qbrick återkommande intäkter från fler än 100 
kunder inom privat och offentlig verksamhet 
i Norden. Övriga intäkter består framförallt av 
projekt-specifika produktioner.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för kvartalet (9,2 MSEK) var 
46% högre än jämförbart kvartal 2021 drivet 
av en stark kundtillväxt om 18% mot jämförbar 
period. Geografiskt betraktat har den svenska 
verksamheten ökat genom förvärvet av Ritualen 
kombinerat med en högre omsättning i Danmark 
och Norge medan den finska verksamheten tappat 
något. Jämfört med samma period föregående år 

har svenska kronan försvagats med ca 7,99% mot 
danska kronan och euron samt med ca 3,66% mot 
den norska kronan. Nettoomsättningen för året 
(30,2 MSEK) var 15% högre än år 2021 drivet av en 
stark kundtillväxt om 33% mot jämförbar period. 
Jämfört med samma period föregående år har 
svenska kronan försvagats med ca 4,80% mot 
danska kronan och euron samt med ca 5,44% mot 
den norska kronan

Rörelseresultat
Rörelseresultat före avskrivningar för perioden 
kom in bättre (-1,3) jämfört med motsvarande 
period 2021 (-3,2). Det är primärt en konsekvens av 
den ökade försäljningen samtidigt som bolagets 
kostnader inte ökar i samma omfattning. För 
helåret har inte rörelseresultat före avskrivningar 
(-7,5) förbättrats jämfört med 2021 (-6,3) vilket är 
ett resultat av den fortsatta satsningen inom teknik 
för att få fram produkter snabbare till marknaden.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel minskade från 21,5 MSEK till 18,5 
MSEK under kvartalet, till följd av det negativa 
resultatet och investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar. För kvartalet uppgick 
kassaflödet från den löpande verksamheten 
till –1,1 MSEK (-0,1) och kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till –1,9 MSEK 
(–2,5). För året 2022 uppgick kassaflödet från 
den löpande verksamheten till –8,4 MSEK (-9,7) 
och kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till –14,1 MSEK (–9,6).
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Anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar består i 
huvudsak av balanserade utvecklingskostnader 
vilket motsvarar löpande investeringar i 
videoplattformen samt den goodwill som 
uppstod genom förvärvet av Ritualen AB. Dessa 
poster skrivs av linjärt över 5 år. Värdet på 
anläggningstillgångar uppgick till 28,9 MSEK (22,5) 
vid utgången av perioden och ökningen beror 
på investering i utveckling av plattformen samt 
förvärvet av Ritualen AB.

Aktiverade utvecklingskostnader
Qbrick investerar löpande i den tekniska 
videoplattformen. Under kvartalet har 
utvecklingskostnader aktiverats för 1,9 MSEK (1,8) 
samt för året 2022 8,3 MSEK (8,8).

Omsättningstillgångar
Värdet på bolagets omsättningstillgångar uppgick 
till 32,4 MSEK (43,4) vid utgången av perioden. 
Omsättningstillgångar består i huvudsak av kassa, 
kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, 
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 
Bolagets betalningsvillkor är generellt 30 dagar 
och fakturering sker normalt i mitten av påföljande 
månad.

Eget kapital
Eget kapital uppgick vid utgången av perioden 
till 44,8 MSEK (56,2). Detta återspeglar främst 

att bolagets ägare tillskjutit aktiekapital 
genom nyemissioner om 6,0 MSEK (48,2) som 
genomfördes i juni 2022 samt vid tre tillfällen under 
första halvåret 2021.

Personal
Qbrick hade vid periodens slut 32 heltidsanställda 
(varav 5 konsulter) och 4 är kvinnor och 28 är män.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 17,9 
MSEK (18,8) under kvartalet, rörelseresultatet 
uppgick till 9,4 MSEK (4,1) och resultat efter 
finansiella poster uppgick till 9,0 MSEK (4,1). 
Moderbolagets eget kapital uppgick vid 
periodens slut till 51,5 MSEK (57,7) och soliditeten 
till 86,0 procent (88,1). I övrigt gäller rapportens 
kommentarer om koncernens utveckling även 
moderbolaget. Styrelsen föreslår att ingen 
utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
En investering i Qbrick AB (publ) innefattar risker. 
Ett antal faktorer påverkar, eller kan komma att 
påverka, bolagets verksamhet direkt eller indirekt. 
För en utförligare beskrivning av väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Qbrick’s 
informationsmemorandum som finns tillgänglig 
på bolagets hemsida och publicerades i samband 
med noteringen.



Qbrick AB (publ)
Org. nr. 556579-1380 9 /  18

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 1 2023 2023-04-28

Årsstämma 2023 2023-04-28

Delårsrapport kvartal 2 2023 2023-08-25

Delårsrapport kvartal 3 2023 2023-10-27

Bokslutskommuniké 2023/Kv4 2024-02-23

Aktien
Bolagets aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet QBRICK och med ISIN-kod SE0015962105. 
Bolagets aktie noterades den 16 juni 2021 på NGM Nordic SME. Vid noteringstillfället ägde närmare 500 
aktieägare 42 153 606 aktier i bolaget. I juni 2022 emitterades 3 000 000 för betalningen av Ritualen AB 
och Bolaget har därefter 45 153 606 aktier registrerade hos Bolagsverket. Qbrick hade 1 478 aktieägare 
per den 31 januari 2023.
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Källa: Holdings/Modular Finance (baserad på Euroclear aktiebok) – uppdaterad ägardata per 2022-12-31.

Aktieägare
# Ägare  QBRICK Kapital Verifierat

1 Tor-Björn Bengtsson  5 354 076 11,86% 2022-12-28

2 Jesper Slettenmark  5 022 483 11,12% 2022-12-28

3 Jörgen Svanlind med bolag  5 000 000 11,07% 2022-12-28

4 Stefan Hultberg  3 198 379 7,08% 2022-12-28

5 Bo Gunnarsson  1 469 157 3,25% 2022-12-28

6 Tom Rössel  1 304 343 2,89% 2022-12-28

7 Artax Invest AB  1 000 008 2,21% 2021-09-30

8 Westbay Holding AB  1 050 000 2,33% 2022-12-28

9 National Sweden Holding AB  1 027 342 2,28% 2022-12-28

10 Exirgruppen AB  999 999 2,21% 2022-12-28

11 Rikard Holm  775 500 1,72% 2022-12-28

12 Avanza Pension  679 186 1,50% 2022-12-28

13 Undertow Holding AB  650 400 1,44% 2022-12-28

14 Paus3d Holding AB  649 800 1,44% 2022-12-28

15 Happy Goblin Holding AB  649 800 1,44% 2022-12-28

16 Olof Nordlander  627 981 1,39% 2022-12-28

17 Lars Nordlander  606 258 1,34% 2022-12-28

18 Rickard Schacher  521 739 1,16% 2022-12-28

19 Handelsbanken Liv Försäkring AB  490 122 1,09% 2022-12-28

20 Fredrik Granting  386 987 0,86% 2022-12-28

Summa  31 463 560 69,68%

Övriga aktieägare  13 690 046 30,32%

Totalt antal aktier  45 153 606 100,00%
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Koncernen
kSEK

Resultat per aktie

Resultaträkning Q4-2022 Q4-2021 Jan-Dec 2022 Jan-Dec 2021
Nettoomsättning   9 160  6 277  30 180  26 335 

Aktiverat arbete för egen räkning  1 922  1 774  8 325  8 849 

Övriga rörelseintäkter  69 -48  83  245 

Summa rörelseintäkter  11 151  8 003  38 588  35 429 

Produktionskostnader -1 976 -1 577 -6 338 -6 017

Övriga externa kostnader -3 346 -4 044 -15 865 -17 048

Personalkostnader -7 126 -5 762 -23 667 -18 242

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -2 127 -700 -7 990 -6 396

Övriga rörelsekostnader -43 160 -237 -468

Summa rörelsekostnader -14 618 -11 923 -54 097 -48 171

Rörelseresultat (“EBIT”) -3 467 -3 920 -15 509 -12 742

Resultat från andelar i koncernföretag -712 -1 373 -1 792 -1 373

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 7 - 13

Räntekostnader och liknande kostnader -79 -14 -129 -73

Summa finansiella poster -784 -1 387 -1 908 -1 446

Rörelseresultat efter finansiella poster -4 251 -5 307 -17 417 -14 188

Rörelseresultat före skatt -4 251 -5 307 -17 417 -14 188

Övriga skatter - 17  -  - 

Periodens resultat -4 251 -5 290 -17 417 -14 188

Rörelseresultat före avskrivningar 
(“EBITDA”)

-1 340 -3 217 -7 519 -6 346

Q4-2022 Q4-2021 Jan-Dec 2022 Jan-Dec 2021
Antal aktier  45 153 606  42 153 606  45 153 606  42 153 606 

Resultat per aktie -0,09 kr -0,13 kr -0,39 kr -0,34 kr
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Koncernen
kSEK

Balansräkning 2022-12-31 2021-12-31
Immateriella anläggningstillgångar  28 638  22 421 

Maskiner och inventarier  87  4 

Finansiella anläggningstillgångar  156  40 

Summa anläggningstillgångar  28 881  22 465 

Kundfordringar  7 073  3 581 

Övriga kortfristiga fordringar  850  3 173 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 012  1 436 

Summa  varulager och kortsiktiga fordringar  8 935  8 190 

Kassa och bank  18 491  35 213 

Summa omsättningstillgångar  27 426  43 403 

Summa Tillgångar  56 307  65 868 

Eget kapital  62 230  70 351 

Årets Resultat -17 417 -14 188 

Summa eget kapital  44 813  56 163 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer  3 391  3 120 

Övriga kortfristiga skulder  2 696  2 579 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  5 407  4 006 

Summa kortfristiga skulder  11 494  9 705 

Summa eget kapital och skulder  56 307  65 868 
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Koncernen
kSEK

Kassaflödesanalys Q4-2022 Q4-2021 Jan-Dec 2022 Jan-Dec 2021
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -4 251 -5 307 -17 417 -14 188 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  2 930  5 155  8 626  7 992 

Betald inkomstskatt -143 -466 -159 -466 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapitalet -1 464 -618 -8 950 -6 662 

Förändringar av rörelsefordringar -2 081 -2 733 -1 066 -877 

Förändringar av rörelseskulder  2 445  3 301  1 596 -2 193 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 100 -50 -8 420 -9 732 

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag  - -2 000 

Utvecklingsutgifter avseende immateriella 
anläggningstillgångar -1 922 -1 756 -12 016 -8 849 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  - -720 -98 -720 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 922 -2 476 -14 114 -9 569 

Finansieringsverksamheten

Nyemission  -  -  5 970  48 236 

Emissionskostnader  -  - -158

Upptagna lån  -  - 

Amortering av låneskulder  -  - 

Aktieägartillskott Lämnade(-)/Erhållna (+)  -  - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -  -  5 812  48 236 

Periodens kassaflöde -3 022 -2 526 -16 722  28 935 

Likvida medel vid periodens början  21 513  37 739  35 213  6 278 

Likvida medel vid periodens slut (Kassa)  18 491  35 213  18 491  35 213 



Qbrick AB (publ)
Org. nr. 556579-1380 14 /  18

Koncernen
kSEK

Förändringar i eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Balanserat 
resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 1 januari 2021  647  19 538  5 457  25 642 

Årets resultat  -  - -14 188 -14 188 

Transaktioner med koncernens ägare  -  -  -  - 

Nyemission  196  49 874  -  50 070 

Fond för utvecklingskostnader  -  1 206 -1 206  - 

Emissionskostnader  - -5 262  - -5 262 

Ack. omräkningsdifferens i eget kapital  -  - -100 -100 

Utgående balans 31 december 2021  843  65 356 -10 037  56 162 

Ingående balans 1 januari 2022  843  65 356 -10 037  56 162 

Årets resultat  -  - -17 417 -17 417 

Transaktioner med koncernens ägare  -  -  -  - 

Nyemission  60  5 910  -  5 970 

Fond för utvecklingskostnader  -  1 318 -1 318  - 

Emissionskostnader  - -158  - -158 

Ack. omräkningsdifferens i eget kapital  -  -  256  256 

Utgående balans 31 december 2022  903  72 426 -28 516  44 813 
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Moderbolaget
kSEK

Resultaträkning Q4-2022 Q4-2021 Jan-Dec 2022 Jan-Dec 2021
Nettoomsättning   17 933  18 826  22 117  25 881 

Aktiverat arbete för egen räkning  1 922  1 774  8 325  8 849 

Övriga rörelseintäkter  - -49  61  224 

Summa rörelseintäkter  19 855  20 551  30 503  34 954 

   - 

Produktionskostnader -1 505 -7 276 -5 352 -12 228 

Övriga externa kostnader -2 588 -3 847 -13 071 -14 451 

Personalkostnader -4 592 -3 723 -16 501 -14 815 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 759 -1 750 -7 008 -6 395 

Övriga rörelsekostnader -36  156 -214 -472 

Summa rörelsekostnader -10 480 -16 440 -42 146 -48 361 

   - 

RÖRELSERESULTAT  9 375  4 111 -11 643 -13 407 

   -  - 

Resultat från andelar i koncernföretag -352  - -352  - 

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter  4  -  4 

Räntekostnader och liknande kostnader  2  8  - -21 

Summa finansiella poster -346  8 -348 -21 

   - 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  9 029  4 119 -11 991 -13 428 

   - 

RESULTAT FÖRE SKATT  9 029  4 119 -11 991 -13 428 

   - 

ÅRETS RESULTAT  9 029  4 119 -11 991 -13 428 
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Moderbolaget
kSEK

Balansräkning 2022-12-31 2021-12-31
Immateriella anläggningstillgångar  22 062  20 744 

Finansiella anläggningstillgångar  18 994  9 083 

Summa anläggningstillgångar  41 056  29 827 

Fordringar hos koncernföretag  3 996  5 687 

Kundfordringar  613  1 290 

Övriga kortfristiga fordringar  271  723 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 022  1 838 

Summa  varulager och kortsiktiga fordringar  5 902  9 538 

Kassa och bank  10 647  26 124 

Summa omsättningstillgångar  16 549  35 662 

Summa Tillgångar  57 605  65 489 

Eget kapital  63 538  71 154 

Årets Resultat -11 991 -13 428 

Summa eget kapital  51 547  57 726 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer  2 556  2 588 

Skulder till koncernföretag  -  1 659 

Övriga kortfristiga skulder  636  358 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 866  3 158 

Summa kortfristiga skulder  6 058  7 763 

Summa eget kapital och skulder  57 605  65 489 
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Redovisningsprinciper
Qbricks finansiella rapporter har upprättats 
i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Fordringar och 
skulder i utländsk valuta har värderats till 
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster 
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas 
i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder 
redovisas som finansiella poster. För säkring av 
tillgång eller skuld mot valutakursrisk används 
valutaterminer. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med föregående år. Se 
införlivade reviderade Årsredovisningar för 
ytterligare detaljer.

Koncernredovisning
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget 
direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av 
röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande. Bestämmande inflytande innebär 
en rätt att utforma ett företags finansiella och 
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska 
fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger 
på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen 
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får 
bestämmande inflytande. Från och med denna 
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade 
enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen 
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar 
(inklusive goodwill) och skulder samt intäkter 
och kostnader medräknas i sin helhet även för 
delägda dotterföretag. Anskaffningsvärdet för 
dotterföretag beräknas till summan av verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten förelagda tillgångar 
med tillägg av uppkomna och övertagna skulder 
samt emitterade eget kapital instrument, utgifter 
som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt 
eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen 
fastställs det verkliga värdet, med några 
undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade 
identifierbara tillgångar och övertagna skulder 
samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse 

värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. 
Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i 
koncernredovisningen det förvärvade företagets 
intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar 
och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill 
eller negativ goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när 
anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i 
dotterföretag överstiger det i förvärvsanalysen 
fastställda värdet på det förvärvade företagets 
identifierbara nettotillgångar. Goodwill 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuell 
nedskrivning.

Negativ goodwill
Negativ goodwill uppkommer när 
anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i 
dotterföretag understiger det i förvärvsanalysen 
fastställda värdet på det förvärvade företagets 
identifierbara nettotillgångar. Avser uppkommen 
negativ goodwill framtida kostnader eller framtida 
förluster, redovisas negativ goodwill som en 
avsättning i balansräkningen och upplöses i 
takt med att kostnaderna (förlusterna) uppstår. 
Uppkommer negativ goodwill istället på grund 
av andra orsaker redovisas negativ goodwill 
som en avsättning i balansräkningen till den del 
den inte överstiger verkligt värde på förvärvade 
identifierbara icke monetära tillgångar. Den del 
som överstiger detta värde intäktsförs omedelbart. 
Den del av negativ goodwill som inte överstiger 
verkligt värde på förvärvade identifierbara icke-
monetära tillgångar intäktsförs på ett systematiskt 
sätt över en period som beräknas som 
kvarvarande vägd genomsnittlig nyttjandeperiod 
för de förvärvade identifierbara tillgångarna som 
är avskrivningsbara.



Qbrick AB (publ)
Org. nr. 556579-1380 18 /  18

Bruttomarginal
Nettoomsättning minus sålda tjänsters direkta 
kostnader (såsom inköp, underkonsulter 
och produktionskostnad) dividerat med 
nettoomsättningen. Nyckeltalet beskriver hur 
mycket av varje fakturerad krona som blir 
kvar för att driva bolaget med att förvalta och 
marknadsföra existerande erbjudande till kund 
samt utveckla nya kunderbjudande.

EBITDA
Rörelseresultatet minus avskrivningar.

EBIT
Rörelseresultatet vilket är intäkter minskat med 
rörelsekostnader.

Soliditet
Det egna kapitalet dividerat med den totala 
balansomslutningen. Nyckeltalet beskriver hur 
väl bolaget är finansierat med eget kapital och 
ger en indikation på aktuell risknivå vid större 
räntefluktuationer om bolaget är finansierat via 
räntebärande främmande kapital.

Granskning

Kontaktuppgifter

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Qbrick är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 2023-02-24 08:00 CEST.

Kontaktperson
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post:  fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38

Adress
Färögatan 33
164 51 Kista Sverige
Tel: 08-459 90 00

Mentor
Wildeco Ekonomisk Information AB är bolagets mentor.
Kontakt: 08-545 271 00, info@wildeco.se

Definitioner nyckeltal


