
Finansiell information till  
informationsmemorandum
Med anledning av det informationsmemorandum som Qbrick AB (556579–1380) tagit fram som 
underlag för den kapitalanskaffning som genomförs i samband med notering av bolagets aktie på 
NGM Nordic SME har bolaget upprättat följande koncernredovisning. Koncernredovisningen har 
övergripande granskats av bolagets revisor vars yttrande lämnats i detta dokument. Den finan-
siella ainformationen består av koncernens och moderbolagets balansräkning och resultaträkning 
samt koncernens kassaflödesanalys och förändring i eget kapital för de aktuella perioderna. För 
kommentarer till den finansiella informationen se bolagets informationsmemorandum.

 31 mars 2021

Nyckeltal Jan–mar 
2021

Jan–mar 
2020

Helår  
2020

Helår  
2019

Bruttomarginal 77,25 % 69,68 % 79,35 % 75,55 %
Rörelsemarginal neg. neg. 4,68 % 6,27 %
EBITDA 12,71 % 3,88 % 15,99 % 12,89 %
Soliditet 72,53 % 70,12 % 71,89 % 74,70 %
EBITDA/Eget Kapital 5,01 % 1,68 % 23,31 % 24,74 %

Poster av engångskaraktär
Noteringskostnad inkluderad i övriga  
externa kostnader, kSEK 840 0 0 0
Justerat Rörelseresultat, kSEK  254 –1 135  1 751  2 687 
Justerad Rörelsemarginal 3,37 %  neg. 4,68 % 6,27 %
Justerad EBITDA 27,80 % 3,88 % 15,99 % 12,89%
Justerad EBITDA/Eget Kapital 8,37 % 1,68 % 23,31 % 24,74 %



kSEK
Jan–mar 

2021
Jan–mar 

2020
Helår  
2020

Helår  
2019

Nettoomsättning   7 536  6 679  28 388  34 233 
Aktiverat arbete för egen räkning  2 327  2 377  9 035  7 673 
Övriga rörelseintäkter  7 –4 –43  916 

Summa rörelseintäkter  9 870  9 052  37 379  42 822 
  
Produktionskostnader –1 436 –1 775 –5 862 –8 369 
Övriga externa kostnader –2 518 –2 819 –10 481 –12 767 
Personalkostnader –4 661 –4 107 –15 058 –16 167 
Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar –1 841 –1 486 –4 227 –2 833 

Summa rörelsekostnader –10 456 –10 187 –35 628 –40 136 
  
RÖRELSERESULTAT –586 –1 135  1 751  2 687 

Resultat från andelar i koncernföretag - - –1 823 –9 171 

Räntekostnader och liknande kostnader –21 –5 –108 –315 

Summa finansiella poster –21 –5 –1 931 –9 486 
  
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER –607 –1 140 –180 –6 799 
  
RESULTAT FÖRE SKATT –607 –1 140 –180 –6 799 
  
Övriga skatter –8 –1 - -

ÅRETS RESULTAT –615 –1 141 –180 –6 799 
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KONCERNENS

Resultaträkning



kSEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar  21 827  19 078  21 341  18 199 
Maskiner och inventarier  6  193  5  191 
Finansiella anläggningstillgångar  69  57  54  58 

Summa anläggningstillgångar  21 902  19 328  21 400  18 448 

Kundfordringar  5 967  3 966  3 537  3 369 
Övriga kortfristiga fordringar  2 240  1 925  2 276  1 757 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 593  3 139  2 180  3 294 

Summa  varulager och kortsiktiga fordringar  9 801  9 029  7 992  8 420 

Kassa och bank  2 819  1 369  6 278  3 006 
Summa omsättningstillgångar  12 620  10 399  14 270  11 426 

Summa Tillgångar  34 522  29 726  35 670  29 874 

Eget kapital 25 652 21 984 25 822 29 115 
Årets Resultat –615 –1 139 –180 –6 799 

Summa eget kapital 25 038 20 845 25 642 22 315 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och 
leverantörer 2 419 3 760 3 207 2 639 
Skatteskulder 1 - 466 418 
Moms och särskilda punktskatter 572 290 1 768 484 
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 317 644 1 046 702 
Övriga kortfristiga skulder 3 259 585 926 269 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 915 3 602 2 615 3 046 

Summa kortfristiga skulder 9 484 8 881 10 028 7 558 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 522 29 726 35 670 29 874 

KONCERNENS

Balansräkning
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kSEK
Jan–mar 

2021
Jan–mar 

2020
Helår  
2020

Helår  
2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster –607 –1 140 –180 –6 799 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  1 836  1 167 6 005  12 004 
Betald inkomstskatt –8 –1  –3 –40 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapitalet  1 221  26  5 822  5 165 

Förändringar av rörelsefordringar –1 808 –610 –427 –1 223 
Förändringar av rörelseskulder –544  1 323  2 470  2 247 

Kassaflöde från den löpande verksamheten –1 132  740  7 864  6 189 

Investeringsverksamheten
Utvecklingsutgifter avseende immateriella  
anläggningstillgångar –2 327 –2 377 –9 035 –7 673 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 327 –2 377 –9 035 –7 673 

Finansieringsverksamheten
Nyemission  -    -    4 443  -   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -    -    4 443  -   

Periodens kassaflöde –3 459 –1 637  3 272 –1 485 
Likvida medel vid periodens början  6 278  3 006  3 006  4 491 

Likvida medel vid periodens slut (Kassa)  2 819  1 369  6 278  3 006 

KONCERNENS

Kassaflödesanalys

QBRICK  4  Q1 2021



KONCERNENS

Förändringar i eget kapital

kSEK Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserat 

resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2019  582  15 161  13 190  28 933 
Årets resultat –6 799 –6 799 
Ack. omräkningsdifferens i eget kapital  181 

Utgående balans 31 december 2019  582  15 161  6 572  22 315 

Ingående balans 1 januari 2020  582  15 161  6 572  22 315 
Årets resultat –180 –180 
Nyemission  65  4 377  4 442 
Ack. omräkningsdifferens i eget kapital –935 –935 

Utgående balans 31 december 2020  647  19 538 5 457 25 642

Ingående balans 1 januari 2021  647  19 538  5 457  25 642 
Årets resultat –615 –615 
Ack. omräkningsdifferens i eget kapital  10  10 

Utgående balans 31 mars 2021  647  19 538  4 853  25 038 
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KONCERNENS

Eget kapital och skuldsättning

kSEK 2021-03-31

Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet  108 
Blancokrediter

Summa kortfristiga räntebärande skulder  108 

Långfristiga skulder
Mot säkerhet
Blancokrediter

Summa långfristiga räntebärande skulder

Eget kapital
Aktiekapital  647 
Övrigt tillskjutet kapital  19 538 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat  4 853 

Summa eget kapital  25 038 

SUMMA EGET KAPITAL OCH RÄNTEBÄRANDE SKULDER  25 146 

Nettoskuldsättning (räntebärande och icke-räntebärande skulder)
kSEK 2021-03-31

A. Kassa
B. Likvida medel  2 819 
C. Lätt realiserbara värdepapper
D. Summa likviditet (A)+(B)+ ( C)  2 819 
E. Kortfristiga fordringar  6 267 
F. Kortfristiga bankskulder
G. Kortfristig del av långfristig skuld
H. Andra kortfristiga skulder  4 988 
I. Summa kortfristig skuldsättning (F)+(G)+(H)  4 988 
J. Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) –4 098 
K. Långfristiga banklån
L. Emitterade obligationer / konvertibla lån
M. Andra långfristiga lån

N. Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)  -   

O. Nettoskuldsättning (J)+(N) –4 098 
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kSEK
Jan–mar 

2021
Jan–mar 

2020
Helår  
2020

Helår  
2019

Nettoomsättning   2 669  1 740  28 586  32 572 
Aktiverat arbete för egen räkning  2 327  2 377  9 035  7 232 
Övriga rörelseintäkter  6 –4 –43 –45 

Summa rörelseintäkter  5 002  4 113  37 578  39 759 
  
Produktionskostnader –1 590 –1 881 –12 522 –14 030 
Övriga externa kostnader –2 219 –2 454 –8 840 –10 104 
Personalkostnader –3 780 –3 278 –11 956 –11 015 
Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar –1 424 –1 080 –4 409 –2 829 

Summa rörelsekostnader –9 012 –8 694 –37 728 –37 978 
  
RÖRELSERESULTAT –4 010 –4 581 –150  1 781 

Räntekostnader och liknande kostnader –6 –0 –63 –17 

Summa finansiella poster –6 –0 –217 –17 
  
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER –4 017 –4 581 –367  1 764 
  
RESULTAT FÖRE SKATT –4 017 –4 581 –367  1 764 
  
ÅRETS RESULTAT –4 017 –4 581 –367  1 764 
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MODERBOLAGETS

Resultaträkning
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kSEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar  19 194  14 776  18 290  13 479 
Maskiner och inventarier  -    185  -    185 
Finansiella anläggningstillgångar  9 083  9 083  9 083  9 083 

Summa anläggningstillgångar  28 277  24 044  27 373  22 748 

Fordringar hos koncernföretag  2 605  4 710  2 605  4 630 
Kundfordringar  5 712  832  1 348  1 206 
Övriga kortfristiga fordringar  1 947  1 862  1 767  1 654 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 548  2 751  2 083  2 928 

Summa  varulager och kortsiktiga fordringar  11 812  10 154  7 804  10 418 

Kassa och bank  1 571  155  4 868  1 928 
Summa omsättningstillgångar  13 383  10 309  12 672  12 345 

Summa Tillgångar  41 660  34 353  40 045  35 093 

Eget kapital  26 781  22 707  27 148  20 943 
Årets Resultat –4 017 –4 581 –367  1 764 

Summa eget kapital  22 764  18 125  26 781  22 707 

Långfristiga skulder  -    -    -    -   

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder  
och leverantörer  5 462  3 315  3 772  2 150 
Moms och särskilda punktskatter  305  0  1 303  2 
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag  419  420  400  436 
Övriga kortfristiga skulder  9 804  8 950  5 324  6 972 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 907  3 543  2 464  2 826 

Summa kortfristiga skulder  18 896  16 228  13 264  12 386 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  41 660  34 353  40 045  35 093 

MODERBOLAGETS

Balansräkning



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 för-
valta och marknadsföra existerande erbjudande 
till kund samt utveckla nya kunderbjudande.

EBITDA-marginal • Rörelsemarginal med 
återläggning av bolagets avskrivningar divide-
rat med nettoomsättningen. Nyckeltalet beskri-
ver hur mycket av varje fakturerad krona som 
blir kvar efter att kassapåverkande kostnader 
är betalda.

EBITDA / Eget Kapital • Rörelseresultatet 
exklusive avskrivningar dividerat med eget 
kapital. Nyckeltalet beskriver den kassapåver-
kande avkastningen på eget kapital.

Poster av engångskaraktär • Poster av 
engångskaraktär, såsom tilläggsköpeskillingar,  
förvärvskostnader, kostnader i samband 
med omfinansiering, sponsorkostnader och 
noteringskostnader. Exkludering av poster av 
engångskaraktär ökar jämförbarheten av resul-
tatet mellan perioder. 

Rörelsemarginal • Bruttomarginal minus 
rörelsekostnader (såsom externa kostnader, 
kostnader för personal och avskrivningar) 
dividerat med nettoomsättningen. Nyckeltalet 
beskriver hur mycket av varje fakturerad krona 
som blir kvar efter att bolagets samtliga kost-
nader för att driva rörelsen är betalda.

Soliditet • Det egna kapitalet dividerat med den 
totala balansomslutningen. Nyckeltalet beskri-
ver hur väl bolaget är finansierat med eget kapi-
tal och ger en indikation på aktuell risknivå vid 
större räntefluktuationer om bolaget är finan-
sierat via räntebärande främmande kapital.

Definitioner – nyckeltal

QBRICK  9  Q1 2021

Styrelseordförande Jonas Eriksson
Tel: +46 706 97 62 35
E-post: jonas.eriksson@qbrick.com

VD Fredrik Fagerlund
Tel: +46 765 26 20 38
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com

Kontaktuppgifter



Redovisningsprinciper

Qbricks årsredovisningar har upprättats i 
enlighet BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Fordringar och skul-
der i utländsk valuta har värderats till balans-
dagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas 
i rörelseresultatet medan kursvinster och kurs-
förluster 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 % av 
röstetalet eller på annat sätt har ett bestäm-
mande inflytande. Bestämmande inflytan-
de 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 bestämman-
de 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 förvärvstid-
punkten förelagda tillgångar med tillägg av 
uppkomna och övertagna skulder samt emit-
terade eget kapital instrument, utgifter som 
är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt 
eventuelltilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen 
fastställs det verkliga värdet, med några un-
dantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade 
identifierbara tillgångar och övertagna skulder 
samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse 

värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunk-
ten. Från och med förvärvstidpunkten inklu-
deras i koncernredovisningen det förvärvade 
företagets intäkter och kostnader, identifier-
bara 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 företa-
gets identifierbara nettotillgångar. Goodwill 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuell 
nedskrivning.

Negativ goodwill
Negativ goodwill uppkommer när anskaff-
ningsvärdet vid förvärv av andelar i dotter-
företag understiger det i förvärvsanalysen 
fastställda värdet på det förvärvade företagets 
identifierbara nettotillgångar. Avser uppkom-
men negativ goodwill framtida kostnader eller 
framtida förluster, redovisas negativ goodwill 
som en avsättning i balansräkningen och upp-
löses 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 kvarvaran-
de vägd genomsnittlig nyttjandeperiod för de 
förvärvade identifierbara tillgångarna som är 
avskrivningsbara.
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Till styrelsen i Qbrick AB (556579-1380)

Rapport om sammanställning av finansiell pro-
formainformation som underlag till  
informationsmemorandum
Jag har slutfört mitt bestyrkandeuppdrag att 
rapportera om styrelsens sammanställning 
av finansiell information för Qbrick AB. Den 
finansiella informationen består av balansräk-
ningarna, resultaträkningarna för perioderna 
och en kassaflödesanalys för perioderna som 
återfinns på sidorna 2 till 8, i dokumentet 
Finansiell informationen till informationsme-
morandum som är utfärdat av bolaget. De 
tillämpliga kriterierna som är grunden utifrån 
vilken styrelsen har sammanställt den finan-
siella proformainformationen är angivna i den 
delegerade förordningen (EU) 2019/980.

Den finansiella informationen har samman-
ställts av styrelsen för att illustrera effekten 
av en koncernkonsolidering enligt BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
av företagsgruppen och bolagets finansiella 
ställning, företagsgruppens och bolagets finan-
siella resultat för perioderna januari 2019 till 
mars 2021. Som del av processen har infor-
mation om bolagets finansiella ställning och 
finansiella resultat hämtats av styrelsen från 
bolagets finansiella rapporter för den period 
som slutade 2019-12-31 och 2020-12-31, om 
vilka en revisors rapport har publicerats samt 
från bolagets finansiella rapporter för den 
period som slutade 2020-03-31 och 2021-03-31 
om vilken ingen revisors rapport eller rapport 
om översiktlig granskning har publicerats. 

Styrelsens ansvar för den finansiella  
informationen
Styrelsen är ansvarig för sammanställningen 
av den finansiella informationen i enlighet 
med kraven i den delegerade förordningen 
(EU) 2019/980.

Mitt oberoende och min kvalitetskontroll
Jag har följt krav på oberoende och andra 
yrkesetiska krav i Sverige, som bygger på 
grundläggande principer om hederlighet, 
objektivitet, professionell kompetens och ved-
erbörlig omsorg, sekretess och professionellt 
uppträdande.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (Interna-
tional Standard on Quality Control) och har 
därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll 
vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och 
rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska 
krav, standarder för yrkesutövningen och till-
lämpliga krav i lagar och andra författningar.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om huruvida den 
finansiella informationen, i alla väsentliga avse-
enden, har sammanställts korrekt av styrelsen 
i enlighet med den delegerade förordningen 
(EU) 2019/980, på de angivna grunderna samt 
att dessa grunder överensstämmer med bola-
gets redovisningsprinciper.

Jag har utfört uppdraget enligt International 
Standard on Assurance Engagements ISAE 
3420 Bestyrkandeuppdrag att rapportera om 
sammanställning av finansiell proformainfor-
mation i ett prospekt, som har utfärdats av 
International Auditing and Assurance Stan-
dards Board. Standarden kräver att revisorn 
planerar och utför åtgärder i syfte att skaffa 
sig rimlig säkerhet om huruvida styrelsen har 
sammanställt, i alla väsentliga avseenden, den 
finansiella informationen i enlighet med den 
delegerade förordningen.

För detta uppdrags syfte, är jag inte ansvarig 
för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter 
eller lämna uttalanden om någon historisk 
information som har använts vid sammanställ-
ningen av den finansiella informationen, inte 
heller har jag under uppdragets gång utfört 
någon revision eller översiktlig granskning av 
den finansiella information som har använts 

Oberoende revisors bestyrkanderapport om 
sammanställning av finansiell information i 
ett informationsmemorandum
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vid sammanställningen av den finansiella 
informationen.

Syftet med samman ställningen av den 
finansiell information i informationsmemoran-
dumet är enbart att illustrera effekten av en 
koncernkonsolidering på bolagets tidigare revi-
derade information för de enskilda bolagen 
och oreviderade information för de enskilda 
bolagen i illustrativt syfte. Därmed kan jag inte 
bestyrka att det faktiska utfallet vid en kon-
cernkonsolidering per de datum som anges 
under Rapport om sammanställning av finansiell 
information i ett informationsmemorandum hade 
blivit som den har presenterats.

Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet läm-
nas med rimlig säkerhet, att rapportera om 
huruvida den finansiella proformainformatio-
nen har sammanställts, i alla väsentliga avse-
enden, med grund i de tillämpliga kriterierna, 
innefattar att utföra åtgärder för att bedöma 
om de tillämpliga kriterier som används av 
styrelsen i sammanställningen av den finan-
siella informationen ger en rimlig grund för 
att presentera de betydande effekter som är 
direkt hänförliga till händelsen eller transaktio-
nen, samt att inhämta tillräckliga och ändamål-
senliga revisionsbevis för att:

•  Konsolideringen har sammanställts korrekt 
på de angivna grunderna.

•  Den finansiella informationen avspeglar den 
korrekta tillämpningen av dessa justeringar 
på den ojusterade finansiella informationen.

•  De angivna grunderna överensstämmer med 
bolagets redovisningsprinciper.

De valda åtgärderna beror på revisorns 
bedömning, med beaktande av hans eller 
hennes förståelse av karaktären på bolaget, 
händelsen eller transaktionen för vilken den 
finansiella informationen har sammanställts, 
och andra relevanta uppdragsförhållanden.

Uppdraget innefattar även att utvärdera den 
övergripande presentationen av den finan-
siella informationen.

Jag anser att de bevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mitt uttalande.

Uttalande
Enligt min uppfattning har den finansiella 
informationen sammanställts, i alla väsentliga 
avseenden, enligt de grunder som anges på s. 
10 och dessa grunder överensstämmer med 
de redovisningsprinciper som tillämpas av 
bolaget.

Stockholm den 18 maj 2021

Per Lindblom
Auktoriserad revisor
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