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Nettoomsättning

Antal anställda

2021– ett år av  
förändring hos Briox

28
Återkommande intäkter (ARR)

8,0 mkr8,0 mkr

Antal byråpartner

203203

28

6 169 tkr6 169 tkr
+38%

+21

+50%+1



Året i 
korthet

Nya produktpaket. Från att tidigare ha erbjudit 
funktionalitetbaserade moduler bland vilka användarna 

väljer själva, lanserades under året fyra fördefinierade paket; 
ett för redovisningsbyrån och tre för företag som 

hanteras i Briox.

2021 var ett av de mest  
händelserika i Briox historia. Här är  

några av årets höjdpunkter: 

Briox Academy. Genom lanseringen av Briox moln-
baserade utbildningsplattform erbjuds både enklare 

kom-igång-kurser för företagaren och mer avancerade 
certifieringar för byråkonsulten. För redovisningsbyrån 

innebär detta värdefull tidsbesparing, samtidigt som 
Briox ges förutsättningar till effektivare säljbearbetning. 

Investering i digital sälj- och marknadsbearbetning. 
Under året lanserades nya hemsidor på samtliga marknader. 
Genom dessa flyttas fokus till en mer digital säljmodell där  

både redovisningsbyråer och företagare kan köpa Briox  
online – var som helst, när som helst.

Briox Partner Program. Ambitionen med detta  
initiativ är högt ställt; att kunna erbjuda marknadens  

mest attraktiva partnerprogram för redovisningsbyråer. 
Fokus i detta arbete är att ge våra partners bästa möjliga  

förutsättningar för ett skalbart och lönsamt arbetssätt  
inom mikrosegmentet.
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Briox nya app för mikroföretagare. Genom detta  
attraktiva användargränssnitt ges mikroföretagaren möjlighet 

att förenkla sin administration och utveckla sin affär.
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Framgångsrik omställning 
och kraftigt ökad tillväxt

Briox kommunicerade vid utgången av 2020 ett antal 
planerade förändringar i syfte att skala upp bolagets affär 
väsentligt. Detta inkluderande bland annat en ny pakete-
ring av vårt erbjudande gentemot såväl redovisningsbyrån 
som slutanvändaren, en mer automatiserad onboarding-
modell och lanseringen av en helt ny app.
 
Det är med glädje som vi nu kan konstatera att detta 
förändringsarbete har genomförts enligt plan med ett 
starkt resultat. Arbetet har engagerat hela organisationen 
som gemensamt presterat utöver det vanliga. Ett bevis på 
den framgångsrika omställningen är att vi kunnat leverera 
accelererad tillväxt fyra kvartal i rad.
 
För helåret ökade nettoomsättningen med 38 % till 6 169 
tkr (4 460 tkr för 2020). Antalet användarlicenser ökade 
med 80 %, och uppgår nu till 11 007 st. Det viktiga nyckel- 
talet Annual Recurring Revenue, ARR, ökade under året 
med 50 % till 8,0 mkr.
 
Antalet byråer som använder Briox ökade under året med 
21 st till 203 st.

Vi tog under 2021 även ett viktigt strategiskt beslut att 
förstärka vårt fokus på mikroföretag, där vi ser en stor 
affärspotential. Mikroföretag är det klart största företags-
segmentet globalt, och i Finland och Baltikum utgör de 
över 90 % av alla bolag.
 
Mikroföretagare har vidare relativt likartade behov, oavsett 
land. Det gör det lättare att utveckla ett kraftfullt kärn- 
erbjudande, vilket i sin tur skapar ännu bättre förutsätt-
ningar för en skalbar internationell expansion.
 
Trots en stor målgrupp med likartade behov är mikro- 
företagarna ofta en förbisedd målgrupp. Ingen har  

framgångsrikt lyckats att på ett effektivt sätt ge mikro- 
företagarna en lösning som både löser deras administration 
samt skapar värde. Redovisningsbyråerna har svårt att få 
lönsamhet i hanteringen av de minsta kunderna, samtidigt 
som behovet av stöd är stort. Briox kan förenkla mikro- 
företagarens vardag och hjälpa dem att bli mer framgångs-
rika, samtidigt som vi erbjuder redovisningsbyrån ett 
effektivt och tidsbesparande arbetssätt.
 
Vår förtydligade positionering innebär inte att vi frångår 
vår partnerstrategi. Tvärtom. Ett viktigt initiativ under 
2021 var lanseringen av vårt partnerprogram, som syftar 
till att erbjuda redovisningsbyråer ett attraktivt ramverk 
för gemensam kundbearbetning. Vi kommer fortsätta 
utvecklingen av detta program under nästa år för att stärka 
Briox position på marknaden ytterligare.
 
Det gångna året har inneburit hårt men också mycket  
belönande arbete. Tillsammans med alla fantastiska Briox- 
medarbetare ser vi fram emot ett spännande 2022.

Johan Nordqvist
CEO
Briox AB (publ)
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Briox är SaaS-bolaget med 
en passion att göra vardagen 
enklare för mikroföretagare. 
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Briox AB, org. 
nr 556802-6891, avger härmed årsredovisning och  
koncernredovisning för verksamhetsåret 2021. 

Verksamhetsinformation
Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikro- 
företagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa 
dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar 
ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, 
effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och 
Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är 
idag listat på NGM Nordic SME.

Aktieägare
Bolaget ägdes vid årsskiftet 2021/2022 av 1818 kvalifice-
rade aktieägare (minst 500 aktier). Bolagets fem största 
aktieägare har totalt ca 48.2% av aktierna.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är 
framåtblickande. Verkliga framtida resultat kan skilja sig 
från dessa uttalanden. Faktorer som kan påverka bolagets 
resultat utgörs av bland annat den generella marknads-
utvecklingen, konkurrenssituationen, effekten av olika 
makroekonomiska omständigheter, teknisk utveckling, 
valutakurser, ränteförändringar samt politiska risker i om-
världen. Nuvarande och tillgänglig finansiering anses vara 
tillräcklig för att säkerställa bolagets fortsatta drift. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk hanteras genom att koncernen innehar 
tillräckligt med likvida medel. Koncernens likvida medel 
uppgick på balansdagen till 23 814 (2 271) tkr. Bolaget 
har efter räkenskapsårets utgång erhållit teckningssedlar, 
avsiktsförklaringar och garantiåtagande om ett belopp på 
ca 43 mkr. För de kommande tolv månader är prognosen 
att likviditeten kommer att vara tillräcklig för att säkerställa 
fortsatt drift.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nyemission
Briox genomförde under året en nyemission om totalt 
ca 51 mkr. Emissionen bestod av tre delar: 
• En kvittningsemission av brygglån
• En riktad emission till, för bolaget, strategiskt

viktiga investerare

• En företrädesemission till bolagets befintliga ägare

Såväl den riktade emissionen som företrädesemissionen 
fick ett stort gensvar. Företrädesemissionen övertecknades 
med cirka 38 procent.

Lansering av nya produktpaket
Under året genomfördes ett omfattande förändringsarbete 
som innefattade bolagets produkterbjudande och prissätt-
ning. Efter att tidigare erbjuda moduler (användarlicenser) 
bland vilka användarna väljer själva, påbörjades i juni 
en övergång till fyra fördefinierade produktpaket; ett för 
redovisningsbyrån och tre för företag som hanteras i Briox. 
Med denna förändring blir det enklare att matcha rätt 
produkterbjudande mot olika behov, vilket i sin tur gör det 
lättare för byrån att bjuda in sina kunder till Briox.

Förstärkt styrelse
Styrelsen förstärktes med två erfarna ledamöter; Mikael 
Lindblom och Martin Jönsson. 

Mikael Lindblom har en gedigen bakgrund i att bygga 
framgångsrika tillväxtbolag såsom bland annat Medius AB 
och Einride AB. Mikael har ett flertal styrelseuppdrag, där-
ibland Litium AB, SweGreen AB och Lindblom Invest AB.

Martin Jönsson är fastighetsentreprenör samt ägare till 
ett flertal större hotell. Han har tidigare suttit i Briox sty-
relse under 2016-2018 och är en av bolagets större ägare. 
Martin har ett flertal styrelseuppdrag, bland annat i PMJ 
Fastigheter AB.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Beslut om nyemission
Styrelsen har beslutat föreslå att årsstämman den 6 maj 
2022 beslutar om en nyemission om totalt cirka 43 mkr. 
Emissionen består av två delar:
• En riktad nyemission till en, för bolaget, strategiskt

viktig investerare
• En företrädesemission till bolagets befintliga ägare

Motivet till emissionerna är att säkerställa rörelsekapital 
för Briox fortsatta satsning på lösningar för mikroföretagare 
samt möjligheten att få in en ny aktiv storägare i bolaget.
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Emissionen är säkerställd till 100% genom 
teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar samt 
garantiåtaganden. 

Förslag till förändringar i styrelsen
Aktieägarna föreslår till årsstämman den 6 maj 2022 omval 
av Johan Rutgersson, Helena Westin, Daniel de Sousa, 
Martin Jönsson och Mikael Lindblom samt nyval av  
Erik Hammarberg. Aktieägarna föreslår vidare att Erik 
Hammarberg väljs till styrelsens ordförande.

Erik Hammarberg är Senior Vice President of Strategy & 
Growth på Medius AB. Han har en bred erfarenhet av M&A 
och strategisk planering, med särskilt fokus på tillväxt och 
återkommande intäkter. Erik har agerat rådgivare åt fler-
talet innovativa och snabbväxande bolag som bland annat 
Einride AB, SweGreen AB och Funmed AB.
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2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning (tkr) 6 169 4 460 4 054 3 095 1 593

Rörelseresultat (tkr) -19 658 -23 076 -20 163 -14 365 -16 494

Avkastning på eget kapital (%) -74% -92% -66% -67% -116%

Avkastning på totalt kapital (%) -41% -71% -48% -49% -71%

Balansomslutning (tkr) 47 514 22 791 41 972 29 025 23 337

Soliditet (%) 88% 60% 88% 85% 83%

Antal anställda 27 27 20 13 12

Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar
* Jämförelsetalen för 2018, efter övergång från IFRS till K3, har inte räknats om.

2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning (tkr) 751 616 1 281 2 111 781

Resultat efter finansiella poster (tkr) -20 638 -14 572 -20 008 -13 907 -18 593

Avkastning på eget kapital (%) -57% -49% -64% -64% -127%

Balansomslutning (tkr) 53 952 32 619 40 232 27 914 22 122

Soliditet (%) 93% 69% 90% 89% 84%

Antal anställda 15 15 14 10 12

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel…

Överkursfond 204 162 283

Balanserat resultat -168 193 057

Årets resultat -20 637 878

15 331 348

…disponeras så att det fria egna kapitalet uppgår till

Överkursfond 204 162 283

Balanserat resultat -188 830 935

15 331 348

FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN*

FLERÅRSÖVERSIKT MODERFÖRETAGET*

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
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Not
2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Nettoomsättning 2 6 169 4 460

Aktiverat arbete för egen räkning 10 511 7 885

Övriga rörelseintäkter 268 0

16 948 12 345

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3,4 -9 933 -11 377

Personalkostnader 5 -18 569 -16 123

Avskrivningar och nedskrivningar -8 104 -7 921

-36 606 -35 421

Rörelseresultat -19 658 -23 076

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 4 4

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -816 -43

-812 -38

Resultat efter finansiella poster -20 470 -23 114

Skatt på årets resultat 8 -8 -9

ÅRETS RESULTAT -20 478 -23 123

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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Not 2021-12-31     2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utvecklingskostnader 9 21 137 18 618

21 137 18 618

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 10 55 170

55 170

Summa anläggningstillgångar 21 192 18 788

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 362 927

Övriga fordringar 12 852 608

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 294 197

2 508 1 732

Kassa och bank 14 23 814 2 271

Summa omsättningstillgångar 26 322 4 003

SUMMA TILLGÅNGAR 47 514 22 791

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 15 13 812 40 178

Övrigt tillskjutet kapital 202 559 163 997

Reserver -752 -3 323

Balanserat resultat inklusive årets resultat -173 655 -187 234

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 41 964 13 618

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 8 0

Leverantörsskulder 885 614

Övriga skulder 1787 5 222

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 2870 3 337

5 550 9 173

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 514 22 791

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver
Balanserat 

resultat Totalt

Ingående balans 1 januari 2020 40 179 163 997 -2 664 -164 672 36 840

Transaktioner med ägare

Omräkningsdifferenser 0 0 -660 562 -98

Årets resultat 0 0 0 -23 124 -23 124

Utgående balans 31 december 2020 40 179 163 997 -3 324 -187 234 13 618

Nyemission 9 833 40 898 0 0 50 731

Emissionskostnader 0 -2 336 0 0 -2 336

Nedsättning aktiekapital -36 200 0 0 36 200 0

Återföring av omräkningsreserv 0 0 3 707 -3 707 0

Omräkningsdifferenser 0 0 -1 135 1 564 429

Årets resultat 0 0 0 -20 478 -20 478

Utgående balans 31 december 2021 13 812 202 559 -752 -173 655 41 964

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGNA KAPITAL
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Not
2021-01-01      

-2021-12-31
2020-01-01      

-2020-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat -19 658 -23 076

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 8 104 7 921

Betald ränta -816 -43

Erhållen ränta 4 4

Övriga poster som inte är kassaflödespåverkande           18 -27 -99

-12 393 -15 293

Betald inkomstskatt -8 -9

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -12 401 -15 302

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning kundfordringar -405 204

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -341 123

Ökning/minskning leverantörsskulder 271 56

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -3 894 -14

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 770 -14 933

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 9 -10 511 -7 949

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 511 -7 949

Finansieringsverksamheten

Nyemission, netto efter emissionskostnader 48 824 0

Upptagna lån 19 4 000 4 000

Amortering av skuld 19 -4 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 48 824 4 000

Årets kassaflöde 21 543 -18 882

Likvida medel vid årets början 2 271 21 153

Kursdifferens i likvida medel 0 99

Likvida medel vid årets slut 23 814 2 271

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
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Not
2021-01-01        

-2021-12-31
2020-01-01        

-2020-12-31

Nettoomsättning 751 616

Aktiverat arbete för egen räkning 10 511 7 885

Övriga rörelseintäkter 4 703 1 549

15 964 10 050

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3,4 -11 109 -13 891

Personalkostnader 5 -13 147 -9 861

Avskrivningar och nedskrivningar -8 085 -7 897

-32 341 -31 650

  

Rörelseresultat -16 377 -21 600

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 7 -3 445 7 820

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -816 -792

-4 261 7 028

  

Resultat efter finansiella poster -20 638 -14 572

  

Resultat före skatt -20 638 -14 572

Skatt på årets resultat 8 0 0

ÅRETS RESULTAT -20 638 -14 572

MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING, TKR 
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Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utvecklingskostnader 9 21 137 18 618

21 137 18 618

  

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 10 38 131

38 131

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 9 182 9 182

9 182 9 182

  

Summa anläggningstillgångar 30 357 27 930

  

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Fordringar hos koncernföretag 1 590 3 777

Övriga fordringar 12 340 122

Aktuella skattefordringar 0 26

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 281 191 

2 211 4 116

  

Kassa och bank 14 21 384 573

Summa omsättningstillgångar 23 595 4 689

SUMMA TILLGÅNGAR 53 952 32 619

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, TKR
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Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 15 13 811 40 178

Fond för utvecklingsutgifter 16 21 137 18 618

34 948 58 796

Fritt eget kapital

Fria reserver 35 969 -21 701

Årets resultat -20 638 -14 572

15 331 -36 273

50 279 22 523

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 817 449

Skulder till koncernföretag 142 3 241

Övriga skulder 1 029 4 738

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 1 685 1 668

3 673 10 096

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 53 952 32 619

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, TKR, FORTS.
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I MODERFÖRETAGETS EGNA KAPITAL

Aktie- 
kapital

Fond för 
utvecklings- 

utgifter
Överkurs-

fond
Balanserat

resultat
Årets 

resultat Totalt

Ingående balans 1 januari 2020 40 179 17 922 165 600 -166 600 -20 008 37 093

Disposition enligt beslut av  
bolagsstämman, föreg års resultat -20 008 20 008 0

Fond för utvecklingsutgifter 696 -696 0

Transaktioner med ägare: 0

Årets resultat -14 572 -14 572

Utgående balans 31 december 2020 40 179 18 618 165 600 -187 304 -14 572 22 521

Nyemission 9 833 40 899 50 731

Emissionskostnader -2 336 -2 336

Nedsättning aktiekapital -36 201 36 201 0

Fond för utvecklingsutgifter 2 519 -2 519 0

Årets resultat -20 638 -20 638

Disposition enligt beslut av 
bolagsstämman, föreg års resultat -14 572 14 572 0

Utgående balans 31 december 2021 13 811 21 137 204 163 -168 194 -20 638 50 279
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Not
2021-01-01      

-2021-12-31
2020-01-01      

-2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -16 376 -21 600

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 8 085 7 897

Valutakursförlust 0 -792

Erhållen ränta -816 0

Övriga poster som inte är kassaflödespåverkande 18 -3 446 273

-12 553 -14 222

Betald inkomstskatt 69 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

-12 484 -14 222

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning koncernkundfordringar 2 187 -3 653

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -282 207

Ökning/minskning leverantörsskulder 368 -88

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -6 861 3 044

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 072 -14 712

Investeringsverksamheten

Förvärv av andelar i koncernföretag 11 0 -469

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 9 -10 511 -7 885

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 511 -8 354

Finansieringsverksamheten

Nyemission, netto efter emissionskostnader 48 394 0

Upptagna lån 19 4 000 4 000

Amortering av lån 19 -4 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 48 394 4 000

Årets kassaflöde 20 811 -19 066

Likvida medel vid årets början 573 19 639

Likvida medel vid årets slut 21 384 573

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TKR
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Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen har  
upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554)  
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciper

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvs- 
metoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget 
samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de  
företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har  
ett bestämmande inflytande. I normalfallet avser detta 
företag där moderföretaget innehar mer än 50 % av röst- 
erna. I koncernredovisningen ingår dotterföretagen från 
den dagen koncernen erhåller bestämmande inflytande 
tills den dag det inte längre föreligger. Dotterföretagens 
redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens 
redovisningsprinciper i övrigt.

I koncernredovisningen faller koncernföretagens  
bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade 
resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär 
att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens 
balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld  
och eget kapital.

Utländska valutor
När valutasäkring inte tillämpas, värderas monetära  
tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta till balans- 
dagens avistakurs. Transaktioner i utländsk valuta  
omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Intäktsredovisning
Koncernens intäkter består av intäkter kopplat till ett enda 
prestationsåtagande, Software as a Service. Koncernen  
säljer mjukvara som tjänst genom att sköta driften av 
mjukvara som molnbaserade tjänster. Denna tjänst, som 
inkluderar licens, support & underhåll samt drift, erhåller 
kunden löpande under avtalstiden och den intäktsförs  
linjärt över kontraktstiden då kontrollen överförs till  
kunden löpande under avtalstiden. då kontrollen överförs 
till kunden löpande under avtalstiden. intäkter. Detta  
faktureras 1-12 månader i förskott. Koncernens avtals-
skulder redovisas under posten förutbetalda intäkter 
under kortfristiga skulder. Avtalsskulderna per 2021-12-31 
uppgår till 961 tkr (806 tkr). Av de förskottfakturerade 
intäkterna som utgör koncernens avtalsskuld vid ingången 
av räkenskapsåret har samtliga intäktsförts under 2021. 

Leasingavtal
Koncernen som leasetagare
Tillgångar som leasas genom ett finansiellt leasingavtal 
redovisas som en materiell anläggningstillgång samtidigt 
som framtida leasingavgifter redovisas som skuld. Vid det 
första redovisningstillfället redovisas tillgången och skulden 
till nuvärdet av framtida minimileaseavgifter och eventuellt 
restvärde. Vid beräkningen av nuvärdet av minimilease- 
avgifterna används avtalets implicita ränta.

Koncernen är också leasetagare genom så kallade opera- 
tionella leasingavtal då de ekonomiska risker och för- 
delar som är förknippade med tillgången inte har övergått 
till koncernen. Leasingavgifterna, inklusive en eventuell 
första förhöjd hyra, redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar  
som koncernen lämnar till de anställda. Koncernens  
ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester,  
betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad 
anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med 
intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad 
anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras 
planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns  
förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala 
något ytterligare, utöver dessa avgifter. 

I koncernen finns avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter  
för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad  
under den period de anställda utför de tjänster som ligger 
till grund för förpliktelsen.

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER M.M.
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Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då under- 
liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital  
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomst-
skatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas 
utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar  
på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda 
respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder 
samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot upp-
skjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett 
nettobelopp.  Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad 
skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i  
gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen 
lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till  
den del det inte är sannolikt att den underliggande skatte- 
fordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig 
framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finan-
siella anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som 
avsättning.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier skrivs av över fem år.

Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen tillämpar den s.k. aktiveringsmodellen avse- 
ende internt upparbetade immateriella anläggnings- 
tillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som  
uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriell  
anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens  
beräknade nyttjandeperiod, vilken beräknas vara fem år.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med  
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggnings- 
tillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper 
med ränta som avviker från marknadsräntan och har en 
löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskon-
terat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som 
ränteintäkt i resultaträkningen.

Leasingavtal
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal, såväl 
finansiella som operationella, som operationella leasing- 
avtal. 

Låneutgifter
Moderföretaget kostnadsför låneutgifter i resultat- 
räkningen under det räkenskapsår de hänför sig till.

Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar 
redovisas som intäkt, även om utdelningen avser acku-
mulerade vinster innan förvärvstidpunkten. Utdelningen 
redovisas i normalfallet när behörigt organ fattat beslut  
om den och den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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NOT 2 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

Koncernen

Nettoomsättningen fördelar sig på följande länder: 2021 2020

Sverige 0 0

Tyskland 0 10

Finland 5 987 4 354

Estland 122 43

Lettland 43 14

Litauen 17 39

6 169 4 460

NOT 3 ARVODE TILL REVISORERNA
Koncernen Moderföretaget

2021 2020 2021 2020

PWC, Sverige

Revisionsuppdraget 420 322 420 322

Annan revisionsverksamhet - - - -

Skatterådgivning - - - -

420 322 420 322

NOT 4 LEASINGAVTAL - LEASETAGARE
Koncernen Moderföretaget

Operationell leasing 2021 2020 2021 2020

Kostnadsförda leasingavgifter  
avseende operationella leasingavtal 1 159 1 430 659 707

Framtida minimileaseavgifter avseende ej  
uppsägningsbara operationella leasingavtal:

Ska betalas inom 1 år 1 032 1 061 533 533

Ska betalas inom 1-5 år 1 477 972 977 444

Ska betalas senare än 5 år 0 0 0 0

2 509 2 033 1 510 977

Koncernen och moderföretaget har ingått leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal.  
Det avser hyra av lokaler och fordonsleasing.
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NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2021 2020

Medelantalet anställda Män Kvinnor Män Kvinnor

Moderföretaget

Sverige 10 5 8 6

10 5 8 6

Dotterföretaget

Finland 2 2 2 3

Estland 1 1 1 1

Lettland 0 3 0 3

Litauen 0 2 0 2

3 8 3 9

KONCERNEN TOTALT 13 13 11 15

Löner och andra ersättningar Koncernen Moderföretaget

2021 2020 2021 2020

Ersättningar till anställda

Löner och andra ersättningar 15 055 12 829 9 874 7 307

Sociala avgifter 2 874 2 776 2 244 2 007

Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 1 218 991 750 468

Summa 19 147 16 569 12 868 9 782

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 3 126 1 438 3 126 1 438

Övriga ledande befattningshavare 0 0 0 0

Övriga anställda 11 929 9 680 6 748 4 158

Summa 15 055 11 118 9 874 5 596

Sociala och pensionskostnader

Pensionskostnader för styrelse samt verkställande direktör 233 127 233 127

Pensionskostnader övriga anställda 985 864 517 341

Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 874 2 776 2 244 2 007

Summa 4 092 3 767 2 994 2 475

forts. nästa sida
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2021 2020

Könsfördelning bland ledande befattningshavare i koncernen
Antal på  

balansdagen
Varav  

män
Antal på  

balansdagen
Varav  

män

Styrelseledamöter 5 4 4 3

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare 1 1 3 1

6 5 7 4

Uppgifter avser förhållandet på balansdagen.

Löner och ersättningar till  
moderbolagets styrelse och ledning

2020
Grundlön 

Arvode
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions- 

kostnad
Övrig 

ersättning Summa

Johan Rutgersson, styrelsens ordförande 480 0 0 0 0 480

Jens Collskog, styrelseledamot 133 0 0 0 0 133

Helena Westin, styrelseledamot 133 0 0 0 0 133

Daniel de Sousa, styrelseledamot 133 0 0 0 0 133

Lars Karlsson, styrelseledamot under del av året 66 0 0 0 0 66

Fredrik Hyltsten, verkställande direktör under del av året 346 0 20 127 0 493

Summa 1 291 0 20 127 0 1 438

2021
Grundlön 

Arvode
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions- 

kostnad
Övrig 

ersättning Summa

Johan Rutgersson, styrelsens ordförande 480 0 0 0 0 480

Jens Collskog, styrelseledamot 67 0 0 0 0 67

Helena Westin, styrelseledamot 200 0 0 0 0 200

Daniel de Sousa, styrelseledamot 200 0 0 0 0 200

Martin Jönsson, styrelseledamot 133 0 0 0 0 133

Mikael Lindblom, styrelseledamot 133 0 0 0 0 133

Johan Nordqvist, verkställande direktör 1 440 240 0 233 0 1 913

Summa 2 653 240 0 233 0 3 126

forts. föregående sida
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NOT 6 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen Moderföretaget

2021 2020 2021 2020

Ränteintäkter 4 4 0 0

Kursdifferenser 0 0 0 0

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 7 820

4 4 0 7 820

NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Koncernen Moderföretaget

2021 2020 2021 2020

Nedskrivningar av andelar och fordringar i koncernbolag 0 0 -3 445 0

Övriga räntekostnader -816 -43 -816 0

Kursdifferenser 0 0 0 -792

-816 -43 -4 261 -792

NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Koncernen Moderföretaget

2021 2020 2021 2020

Aktuell skatt på årets resultat -8 -9 0 0

Justering avseende tidigare år 0 0 0 0

Summa redovisad skatt -8 -9 0 0

Redovisat resultat före skatt -20 478 -23 114 -20 638 -14 572

Övriga kostnader som inte är avdragsgilla 3 460 -7 812 3 460 -7 812

Avdragsgill kostnad för emission -2 336 0 -2 336 0

Skattemässiga underskott för vilka ingen  
uppskjuten skattefordran redovisats 19 346 30 917 19 514 22 384

Redovisad skatt -8 -9 0 0

Ej aktiverade ackumulerade underskottsavdrag i moderbolaget 
uppgår till 155 345 tkr. Totalt i koncernen uppgår ackumulerade 
underskottsavdrag till 157 733 tkr
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NOT 9 BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER

Koncernen Moderföretaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 89 412 81 527 89 412 81 527

Årets aktivering och inköp 10 511 7 885 10 511 7 885

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 99 923 89 412 99 923 89 412

Ingående avskrivningar -70 793 -62 989 -70 793 -62 989

Årets avskrivningar -7 992 -7 804 -7 992 -7 804

Utgående ackumulerade avskrivningar -78 785 -70 793 -78 785 -70 793

Utgående redovisat värde 21 137 18 618 21 137 18 618

NOT 10 INVENTARIER
Koncernen Moderföretaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 631 590 590 590

Inköp 0 41 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 631 631 590 590

Ingående avskrivningar -461 -367 -460 -367

Årets avskrivningar -115 -94 -93 -93

Utgående ackumulerade avskrivningar -576 -461 -553 -460

Utgående redovisat värde 55 170 38 131

Väsentliga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål.  
Prövning av nedskrivningsbehov för balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. 
Aktiverade utvecklingskostnader skall testas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Enligt test som  
genomförts föreligger inget nedskrivningsbehov för balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. För att bedöma  
tillgångens återvinningsvärde utgår styrelsen från tillgångens nyttjandevärde, dvs framtida kassaflöden. Testen  
bygger på antaganden om framtida kassaflöden från försäljning av abonnemang till bolagets programvara och  
bolaget har historiskt inte nått upp till de uppskattningar och prognoser som legat till grund för de nedskrivnings- 
prövningar som gjorts. Det har lett till att det beräknade värdet på de balanserade utvecklingsarbetena varit högt  
i beräkningarna men att prognoserna sedan inte införlivats. Styrelsens bedömning är ändå att värdet åtminstone  
motsvarat bokfört värde och att något nedskrivningsbehov inte funnits. Under 2021 och i början av 2022 har ett  
antal nya avtal tecknats med nya kunder. Bedömningen är att kassaflödena kommer att förbättras och att de  
prognoser som nu ligger till grund för nedskrivningsprövningen är relevanta. Styrelsens uppfattning är att framtida  
kassaflöden är tillräckliga för att säga att det i dagsläget inte föreligger något nedskrivningsbehov av balanserade  
utvecklingsarbeten.



26
Å

rs
re

d
o

vi
sn

in
g

 2
02

1

NOT 11 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderföretaget

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 10 410 13 243

Årets anskaffningar 0 469

Likvidation av dotterbolag 0 -3 302

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 410 10 410

Ingående nedskrivningar -1 229 -12 078

Årets nedskrivningar 0 0

Nedskrivningar hänförligt till likviderat dotterbolag 0 3 302

Årets återförda nedskrivningar 0 7 547

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 229 -1 229

Utgående redovisat värde 9 182 9 182

Specifikation av andelar i koncernföretag

Namn Org. nr. Säte Resultat
Eget  

kapital

Four Divided by Six AB 556508-8837 Växjö 0 132

Briox Ltd 07471933 Storbritannien 0  -7 423

Briox GmbH HRB 119 277 Tyskland -5 - 17 950

Briox Oy 2440382-4 Finland 365 1 448

Briox Estonia OÜ 14 576 063 Estland 56 84

Briox Latvia SIA 40 203 235 244 Lettland 87 240

Briox Lithuania UAB 305 297 003 Litauen 59 85

Kapitalandel Röstandel
Antal  

andelar
Bokfört värde 

2021-12-31
Bokfört värde 

2020-12-31

Four Divided by Six AB 100% 100% 1 000 103 103

Briox Ltd 100% 100% 100 1 1

Briox GmbH HRB 100% 100% 100 0 0

Briox Oy 100% 100% 100 8 861 8 861

Briox Estonia OÜ 100% 100% 100 28 28

Briox Latvia SIA 100% 100% 100 162 162

Briox Lithuania UAB 100% 100% 100 27 27

9 182 9 182
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NOT 12 ÖVRIGA FORDRINGAR

Koncernen Moderföretaget

2021 2020 2021 2020

Aktuell skattefordran 6 25 0 25

Övriga fordringar 846 582 340 122

852 608 340 148

NOT 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen Moderföretaget

2021 2020 2021 2020

Förutbetalda hyror 171 167 171 167

Övriga poster 123 30 110 24

294 197 281 191

NOT 14 KASSA OCH BANK
Koncernen Moderföretaget

2021 2020 2021 2020

Disponibla banktillgodohavanden 23 814 2 271 21 384 573

23 814 2 271 21 384 573

NOT 15 AKTIEKAPITAL
Totalt antal aktier är 45 464 465 (36 526 248) stycken vid  
periodens utgång med ett kvotvärde på 0,3 (1,1) kr per aktie.

NOT 16 FOND FÖR UTVECKLINGSUTGIFTER
Fond för verkligt värde Moderföretaget

2021 2020

Ingående balans 18 618 17 922

Årets avsättning 2 519 696

Utgående balans 21 137 18 618
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NOT 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderföretaget

2021 2020 2021 2020

Förutbetalda intäkter 960 806 0 0

Upplupna semesterlöner 890 789 890 789

Upplupna sociala avgifter 280 248 280 248

Övriga poster 740 1 494 515 632

2 870 3 337 1 685 1 668

NOT 18 EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE POSTER
Koncernen Moderföretaget

2021 2020 2021 2020

Valutakursdifferenser -27 -99 0 0

Nedskrivning andelar dotterbolag 0 0 -2 394 0

Återföring nedskrivning fordringar dotterbolag 0 0 0 273

Nedskrivning fordringar dotterbolag 0 0 -1 052 0

-27 -99 -3 446 273

NOT 19 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Koncernen 2021 2020

Mellan  
1 och 5 år

Senare 
än 5 år

Summa Mellan  
1 och 5 år

Senare 
än 5 år

Summa

Övriga skulder 0 0 0 4 000 0 4 000

Moderbolaget 2021 2020

Mellan  
1 och 5 år

Senare 
än 5 år

Summa Mellan  
1 och 5 år

Senare 
än 5 år

Summa

Övriga skulder 0 0 0 4 000 0 4 000
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NOT 20 UPPLYSNING OM VISSA TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
SAMT INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

Det har under året inte förekommit några transaktioner med närstående som väsentligt påverkat  
koncernens eller moderbolagets ställning. Försäljning till koncernföretag uppgår till 769 tkr (616 tkr).

NOT 21 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGENS UTGÅNG

Den 6 april 2022 lämnade styrelsen i förslag att genomföra 2 nyemissioner villkorade av ett godkännande från ordi-
narie bolagsstämma. Emissionerna tillför bolaget ca 43 mkr före emissionskostnader. Båda emissionerna är till 100% 
säkerställda genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden.

Syftet med emissionerna är att ytterligare stärka Briox finansiella ställning för den pågående satsningen på mikroföre-
tagare.

NOT 22 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

NOT 23 NYCKELTALSDEFINITIONER

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel…

Överkursfond 204 162 283

Balanserat resultat -168 193 057

Årets resultat -20 637 878

15 331 348

…disponeras så att det fria egna kapitalet uppgår till

Överkursfond 204 162 283

Balanserat resultat -188 830 935

15 331 348
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Johan Rutgersson
Styrelseordförande

Invald i styrelsen: 2015
Född: 1978
Utbildning: Civilekonom
Bakgrund: Tidigare vd samt ordinarie Styrelseledamot i Briox. Johan var också varit vd för 
Prognosia AB samt arbetat som försäljnings- och marknadschef på SAXO Privatbank och 
E*TRADE Sverige AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i flertalet privata bolag samt styrelseordförande  
i Litium AB.

Oberoende i förhållande till större aktieägare och/eller bolaget: Ja
Antal aktier (privat och/eller via bolag): 313 385 aktier, 1 200 000 optioner

Helena Westin
Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2020
Född: 1961
Utbildning: Pol mag statskunskap och nationalekonomi, magisterexamen i kommunikation 
och ledarskap, IHR
Bakgrund: 30 års erfarenhet av varumärkesbyggande, entreprenörskap och kommunikation 
i positioner på bl.a. Svenska Spel, Paradiset DDB, 3, Aftonbladet/Schibsted och Tre Kronor 
Media AB.
Övriga uppdrag: Senior rådgivare till bl.a. Kivra och Feelgood. Styrelseproffs med uppdrag 
för SVT, Identity Works, Grooo, Komm! Sveriges Kommunikationsbyråer, RFSL Media, 
Insamlingsstiftelsen RFSL samt AIX arkitekter.
Oberoende i förhållande till större aktieägare och/eller bolaget: Ja
Antal aktier (privat och/eller via bolag): 1 125 aktier

Daniel de Sousa
Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2020
Född: 1980
Utbildning: MBA Stockholms Universitet
Bakgrund: +15 års erfarenhet av ledande positioner i mjukvarubolag, varav 10 år som vd 
inom Visma koncernen. År 2015-2019 vd för Visma Spcs, affärssystem för småföretag och 
redovisningsbranschen.
Övriga uppdrag: Vd för Trivec koncernen, ledande europeisk leverantör av kassasystem till 
restaurangmarknaden.
Oberoende i förhållande till större aktieägare och/eller bolaget: Ja
Antal aktier (privat och/eller via bolag): 26 000 aktier
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Martin Jönsson
Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2021
Född: 1975
Bakgrund: Fastighetsentreprenör samt ägare till ett flertal större hotell. Har tidigare suttit 
i Briox styrelse (2016–2018) och är en av bolagets större ägare.
Övriga uppdrag: Innehar flertalet styrelseuppdrag, bland annat i Sonitel och PMJ 
Fastigheter AB. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare och/eller bolaget: Ja
Antal aktier (privat och/eller via bolag): 2 916 914 aktier

Mikael Lindblom
Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2021
Född: 1972
Utbildning: Bachelor of Economics, Linköpings universitet
Bakgrund: Medgrundare och tidigare vd för Medius AB under åren 2006–2017.
Övriga uppdrag: Har flertalet styrelseuppdrag, bland annat i Agricam Aktiebolag,

Funmed AB, Litium AB och SweGreen AB.
Oberoende i förhållande till större aktieägare och/eller bolaget: Ja
Antal aktier (privat och/eller via bolag): 1 027 730 aktier, 600 000 teckningsoptioner
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Växjö den 14 april 2022

Johan Rutgersson
Ordförande

Helena Westin 

Daniel de Sousa

Martin Jönsson

Mikael Lindblom

Johan Nordqvist 
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 april 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad Revisor
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Briox AB (publ), org.nr 556802-6891 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Briox AB (publ) för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 1-6. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 
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Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Briox AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 
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Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Stockholm den 14 april 2022 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Nicklas Kullberg 
Auktoriserad revisor 
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BRIOX AB (PUBL)
Briox 

Södra Järnvägsgatan 4 A
352 29 Växjö

Telefon: +46 470-32 20 00
E-post: info@briox.se

www.briox.se


