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Styrelsen för Qbrick AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
Bolagets verksamhet utgörs av att sälja, marknadsföra, utveckla och förvalta sin ledande helhetslösning 
och koncept för online-video gällande både live- och on-demand. Den egenutvecklade plattformen 
tillhandahåller lättillgängliga och kostnadseffektiva molnbaserade systemtjänster till kunderna. 

Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår 
av de efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. Qbrick bedriver verksamhet i hela Norden 
med dotterbolag i Norge, Danmark och Finland. Samtlig utveckling, drift och förvaltning av system och 
plattformar sker i Sverige. Försäljning och support sker lokalt i de nordiska länderna på respektive språk.

Bolaget har en stabil ekonomi, neutralt kassaflöde samtidigt som försäljningen av bolagets tjänster 
utvecklas positivt. Bolaget har under året investerat kraftfullt i fortsatt teknisk utveckling av plattformen. 
Existerande funktionalitet har förbättrats och nya produkter har färdigställts. Den tekniska utvecklingen 
har i allt väsentligt gjorts inom ramen för bolagets egengenererade kassaflöde och har därför inte krävt 
ytterligare finansiering. Dock har en nyemission gjorts för att säkerställa kapital till den beslutade 
noteringen sommaren 2021. Bolaget arbetar även aktivt med att söka kandidatbolag för M&A för att 
växa omsättningen och tillväxttakten ytterligare.
 
Ägarförhållanden
Bolagets huvudägare är Elivagor AB som äger 65 % av andelarna och rösterna i bolaget.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 28 587 32 572 53 202 50 084 41 517
Resultat efter finansiella poster -802 1 778 -1 934 -2 598 -24 222
Balansomslutning 38 971 35 093 28 204 59 305 39 644
Soliditet (%) 68 65 74 75 56
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Förändring av eget kapital (Tkr)

Aktie-
Fond 

utveckl Reserv-
Överkur

s-
Balansera

t Årets Totalt
kapital utgifter fond fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 582 13 479 2 583 0 4 298 1 764 22 707
Nyemission 65   4 377   4 442
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:     1 764 -1 764 0
Förändring 
utvecklingsfond  4 811   -4 811  0
Årets resultat     -802 -802
Belopp vid årets utgång 647 18 290 2 583 4 377 1 251 -802 26 347

      
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 1 250 590
överkursfond 4 377 029
årets förlust -801 581

4 826 038
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 4 826 038
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
 



Qbrick AB
Org.nr 556579-1380

3 (11)

Resultaträkning
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 

Nettoomsättning 28 587 32 572
Aktiverat arbete för egen räkning 9 035 7 232

37 622 39 804

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader -12 522 -14 030
Övriga externa kostnader -8 801 -10 104
Personalkostnader 2 -12 431 -11 015
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -4 409 -2 829
Övriga rörelsekostnader -198 -45

-38 361 -38 023
Rörelseresultat -739 1 781

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -63 -3

-63 -3
Resultat efter finansiella poster -802 1 778

Resultat före skatt -802 1 778

Skatt på årets resultat 3 0 -14
Årets resultat -802 1 764
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Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 4 18 290 13 479

18 290 13 479

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 0 185
Inventarier, verktyg och installationer 6 0 0

0 185

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 7, 8 9 083 9 083
Fordringar hos koncernföretag 9 2 605 4 630

11 688 13 713
Summa anläggningstillgångar 29 978 27 377

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 348 1 206
Aktuella skattefordringar 694 1 538
Övriga fordringar 0 116
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 083 2 928

4 125 5 788

Kassa och bank 10 4 868 1 928
Summa omsättningstillgångar 8 993 7 716

SUMMA TILLGÅNGAR 38 971 35 093
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Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 11
Bundet eget kapital
Aktiekapital 647 582
Reservfond 2 583 2 583
Fond för utvecklingsutgifter 18 290 13 479

21 520 16 644

Fritt eget kapital
Överkursfond 4 377 0
Balanserad vinst eller förlust 1 251 4 297
Årets resultat -802 1 764

4 826 6 061
Summa eget kapital 26 346 22 705

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 772 2 150
Skulder till koncernföretag 5 324 4 972
Övriga skulder 1 703 2 439
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 826 2 827
Summa kortfristiga skulder 12 625 12 388

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 971 35 093
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 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.
 
Intäktsredovisning
Företagets nettoomsättning omfattar kundrelaterade intäkter från streaming Media-tjänster. Intäkterna 
redovisas till försäljningsvärde, efter avdrag för rabatter, och resultatförs i den period kunden nyttjar 
tjänsten. Förskottsinbetalningar periodiseras över kontraktens löptid.
 
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. 
Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under 
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20 %

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 33 %
Inventarier, verktyg och installationer 20 %

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
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Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
Koncernförhållanden
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 
3§ upprättas ingen koncernredovisning.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter avskrivningar men före finansiella intäkter och kostnader.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
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Not 2 Medelantalet anställda

2020 2019

Medelantalet anställda 16 15

 
Not 3 Aktuell och uppskjuten skatt

2020 2019

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 0 -14
Totalt redovisad skatt 0 -14

Avstämning av effektiv skatt
2020 2019

  
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt -802 1 778

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 172 21,40 -381
Ej avdragsgilla kostnader  -5  -5
Underskottsavdrag uppkomman under 
året  -166  0
Under året utnyttjande av tidigare års 
underskottsavdrag vars skattevärde ej 
redovisats som tillgång  0  371
Redovisad effektiv skatt  0  -14
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Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 63 700 56 468
Inköp 0 2 617
Internt upparbetade tillgångar 9 035 4 615
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 72 735 63 700

Ingående avskrivningar -50 221 -47 577
Årets avskrivningar -4 224 -2 644
Utgående ackumulerade avskrivningar -54 445 -50 221

Utgående redovisat värde 18 290 13 479

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 553 553
Försäljningar/utrangeringar -553 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 553

Ingående avskrivningar -368 -254
Försäljningar/utrangeringar 553 0
Årets avskrivningar -185 -114
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -368

Utgående redovisat värde 0 185

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 305 305
Försäljningar/utrangeringar -305 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 305

Ingående avskrivningar -305 -233
Försäljningar/utrangeringar 305 0
Årets avskrivningar 0 -72
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -305

Utgående redovisat värde 0 0



Qbrick AB
Org.nr 556579-1380

10 (11)

 
 
Not 7 Andelar i koncernföretag

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 12 935 12 935
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 935 12 935

Ingående nedskrivningar -3 852 -3 852
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 852 -3 852

Utgående redovisat värde 9 083 9 083

 
Not 8 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Antal

andelar
Bokfört

värde
IP-Only Qbrick AS 100% 100% 110 738
IP-Only Qbrick Aps 100% 100% 634 165 1 930
IP-Only Qbrick OY 100% 100% 12 500 2 815
Campoli Sweden AB 100% 100% 256 642 3 600

9 083

 
Not 9 Fordringar hos koncernföretag

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 630 100
Tillkommande fordringar 0 4 530
Avgående fordringar -2 025 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 605 4 630

Utgående redovisat värde 2 605 4 630
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Not 10 Ställda säkerheter

2020-12-31 2019-12-31

  
Företagsinteckning 15 000 15 000

15 000 15 000

 
Not 11 Antal aktier och kvotvärde

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde

Antal A-Aktier 6 471 156 0,1
6 471 156

 
Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Spridningen av Coronaviruset har efter balansdagen inte haft någon väsentlig påverkan på bolagets 
verksamhet. På grund av osäkerheten i framtida politiska beslut och kring människors och företags 
beteende så är det svårt att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten kommande år.
 
 
 
Stockholm 
 
 
 

Jörgen Svanlind Stefan Hultberg
Ordförande

Jesper Slettenmark

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 

Per Lindblom  
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
 
Till bolagsstämman i Qbrick AB

Org.nr 556579-1380

 
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Qbrick AB för räkenskapsåret 2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Qbrick ABs finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Qbrick AB enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den

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 avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten

eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

 
Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Qbrick AB för räkenskapsåret

2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.

Jag är oberoende i förhållande till Qbrick AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt

dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens 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 verksamhetsart,

omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 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 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. 

 
Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att

med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

 

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

 

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

 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

 

 

Stockholm  

 

 

_________________________________ 
Per  Lindblom   

Auktoriserad revisor 
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Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

E-mail invitation sent to jesper.slettenmark@widermind.com
2021-04-09 07:53:54 CEST,

 

BankID authentication by Lars Jesper Slettenmark
SSN 197007040095 
2021-04-09 08:06:37 CEST,

 

Clicked invitation link Lars Jesper Slettenmark
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36,2021-04-09
08:06:44 CEST,IP: 94.234.39.244

 

Document viewed by Lars Jesper Slettenmark
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36,2021-04-09
08:06:44 CEST,IP: 94.234.39.244

 

E-mail invitation sent to per.lindblom@re-allians.se
2021-04-09 08:07:33 CEST,

 

Document signed by Lars Jesper Slettenmark
Birth date: 1970/07/04,2021-04-09 08:07:33 CEST,

 

BankID authentication by PER LINDBLOM
SSN 196711121035 
2021-04-09 08:58:46 CEST,

 

Clicked invitation link PER LINDBLOM
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko,2021-04-09 08:58:54 CEST,IP: 185.45.120.6

 

Document viewed by PER LINDBLOM
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko,2021-04-09 08:58:55 CEST,IP: 185.45.120.6

 

Document signed by PER LINDBLOM
Birth date: 1967/11/12,2021-04-09 08:59:29 CEST,

 


