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Styrelsen och verkställande direktören för Qbrick AB (publ) avger följande årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat 
särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
 
Med Qbrick kan företag och organisationer enkelt 
skapa och streama interaktiv video i form av till 
exempel liveshopping, digitala event, 
livesändningar etc. Över 100 företagskunder 
använder idag plattformen varav 
Regeringskansliet, Swedbank, Danske Bank och 
Stadium är några utav dem. Idag dominerar 
streamade videoklipp internettrafiken globalt och 
år 2022 förväntas videoinnehåll stå för 82 procent 
av all trafik. 
 
Qbrick grundades 1999 och förvärvades 2011 av 
franska TDF då bolaget även bytte namn till Arkena 
AB. 2016 köpte den EQT-ägda internetleverantören 
IP-Only Arkena AB och namnändrade då till IP-Only 
Qbrick. 2018 förvärvades bolaget av den nuvarande 
ägarkonstellationen. 

Under första delen av 2019 integrerades den då 
nyligen förvärvade bolagsgruppen Campoli 
Sweden AB som inkluderade Ucast Sweden AB och 
Vidcom Sweden AB. Förvärvet syftade primärt på 
Ucast som hade utvecklat ett onlineverktyg för 
redigering av video. Verksamheterna i Qbrick och 
Ucast har slagits ihop och tjänsterna erbjuds via 
Qbrick AB (publ). Förvärvet av Campoli 
genomfördes i syfte att stärka kunderbjudandet 
med ett komplett redigeringsverktyg. 
 
Detta var ett led i strategin att förflytta sig uppåt i 
värdekedjan och ta till vara på och öka vikten av 
lönsamma delar med högre marginal och 
därigenom migrera från volymprodukter och 
tjänster med låg marginal men med stora krav på 
kapitalinvesteringar. 

 
 
Användning av video över tid 
 

 
Källa: wyzowl.com/video-marketing-statistics). 
 
Qbrick bedömer att den starkaste drivkraften framöver väntas bli fortsatt ökande efterfrågan på så kallad 
”engaging video” som innefattar bland annat videoshopping och interaktiv video. I Asien har detta segment 
uppvisat en mycket stark utveckling och bedömningen är att en liknande utveckling kommer att upplevas i 
Europa inom en snar framtid. Video som marknadsföringsverktyg har under de senaste åren sett en snabb 
utveckling. Antalet företag som använder video i sin marknadsföring har ökat med över 40 procent sedan 2016. 
(Källa: wyzowl.com/video-marketing-statistics). 
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Markets and Markets bedömer att storleken på den 
globala marknaden för s.k. ”enterprise video” 
kommer öka från USD 16,4 miljarder 2020 till USD 
25,6 miljarder 2025, vilket motsvarar en 
genomsnittlig årlig tillväxt om 9,3 procent. 
Videokommunikation är idag standard i många 
företagskommunikationsplaner och utgör ett viktigt 
verktyg för både kommunikation internt och externt. 
Intresset för interaktiv video fortsätter öka 
internationellt med flera noterbara storaffärer 
under året. I januari annonserade amerikanska 

mobiljätten T-Mobileförvärvet av Octopus 
Interactive som bland annat ligger bakom den 
interaktiva videon i Uber och Lyfts bilar i USA. Även 
sociala mediejätten LinkedIn rör sig mot interaktiv 
video med lanseringen av sin nya event-plattform 
där man kommer lista, hosta och marknadsföra 
interaktiva virtuella liveevent. Även om man börjar 
med att lansera en audioversion av tjänsten väntas 
en interaktiv videoversion lanseras redan under 
våren. 

  
För att utveckla Bolaget och attrahera externt kapital beslutade bolagets ägare att notera Bolagets aktie. Första 
handelsdag var den 16 juni 2021. Vid noteringstillfället ägde närmare 500 aktieägare 42 153 606 aktier i Bolaget. 
Qbrick hade 1 715 aktieägare per den 15 februari 2022. Bolagets aktie handlas på NGM Nordic SME under 
kortnamnet QBRICK och med ISIN-kod SE0015962105. 
 
Företaget har sitt säte i Stockholm. 
 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
 

 
 
 
 
Under året förstärkte vi vår marknadsposition 
ytterligare och kundbasen växte med 49 procent. 
Kundbasens tillväxt är det viktigaste beviset för att 
vår modell fungerar och att vi är på rätt väg. Fjärde 
kvartalets intäkter växte med 13 procent jämfört 
med tredje kvartalet, men var lägre än fjärde 
kvartalet föregående år till följd av skiftet från ett 
fåtal större kunder till vår nya, bredare SaaS-
modell, och ett antal större videoproduktioner 
under Q4 2020.Vi har under året medvetet ökat 
kostnadsbasen för att förstärka 
marknadspositionen och förädla produkten. Det är 

förklaringen till den ökade rörelseförlusten jämfört 
med föregående år, i kvartalet såväl som för helåret 
2021. Den genomförda kapitalanskaffningen inför 
börsnoteringen i juni visade att det finns ett stort 
intresse för Qbrick och den marknad vi verkar på. Vi 
visade även att vår egen interaktiva videotjänst 
skapar ett unikt värde och engagerar människor, 
genom att genomföra världens första Live IPO som 
fulltecknades på mindre än 24-timmar. Under året 
har vi tydliggjort vår strategi och stärkt 
organisationen för att stödja vår tillväxtresa. Vi har 
byggt en stark och väl fungerande organisation, 

Ett bevis på att marknaden värdesätter 
våra tjänster är det ökade förtroende vi 
fått av stora kunder inom både privat 
och offentlig verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Fagerlund 
VD, Qbrick 
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förbättrat produkten i många avseenden och såg i 
kvartalet ett stadigt ökande antal kunder. Som 
tidigare kommunicerats innehåller jämförbara 
siffror under 2020 ett större kundavtal som har 

fasats ut på grund av låg övergripande lönsamhet, 
vilket påverkar jämförelsen för helåret 2021 jämfört 
med 2020. 

  
Våra kunder efterfrågar hög datasäkerhet och tillgänglighetsanpassad video och på detta område har vi 
löpande utökat funktionaliteten under året. Ett bevis på att marknaden värdesätter våra tjänster är det ökade 
förtroende vi fått av stora kunder inom både privat och offentlig verksamhet. Under 2021 tecknade vi förnyade 
och utökade avtal med kunder som Nordlo/Regeringskansliet, Stortinget i Norge och Danske Bank men även nya 
kunder som Ropo Capital och Storebrand. Det är glädjande att denna positiva trend fortsätter in i 2022 då vi 
vann ytterligare en upphandling av videotjänster för Norges Regering i februari i år.
  
Fördelar med interaktiv video 
 

 
Källa: https://www.demandmetric.com/content/interactive-video-benchmark-report 
 
 
Marknaden för den här typen av tjänster är fortfarande inne i ett tidigt skede men potentialen är enorm vilket 
inte minst bekräftas av stora transaktioner i marknaden med bl.a. LinkedIns investering i den interaktiva 
upplevelseplattformen Hopin. Vi lägger nu betydande resurser på produktutveckling för att tillgodose 
kundefterfrågan, höja värdet i vår affär och förstärka produkten inom vissa tillämpningar. Vi har under kvartalet 
arbetat för att tillgängliggöra ytterligare funktionalitet i vårt baserbjudande för interaktiv video och arbetet 
fortsätter under 2022. Det handlar dels om att förenkla processen för kunderna att skapa interaktiv video men 
också om att möjliggöra större engagemang bland tittarna genom utökad 
”Call To Action”-funktionalitet i deras video. Utöver detta kommer vi under året att lansera ytterligare 
funktionalitet i Qbricks videoshoppingerbjudande som stöttar e-handlarnas fortsatta satsning på försäljning 
online.
 
Vi planerar också att lansera ett erbjudande inom 
området ”interaktiv bolagskommunikation” där vi 
ser en stor potential för bland annat den typen av 
interaktiva kvartalsrapporter som vi själva 
använder oss av. Qbrick har en spännande position 
på en marknad som växer och utvecklas mycket 

snabbt. Genom kapitalanskaffningen och 
börsintroduktionen, en tydligare strategi, en 
förbättrad produkt och stora organisatoriska 
förbättringar har vi under det gångna året skapat 
förutsättningar för en stark tillväxt och på sikt också 
lönsamhet i Qbrick. 

 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 
Den 10 januari 2022 fick Qbrick AB ett preliminärt tilldelningsbeslut i en upphandling som utförts av Malmö Stad. 
Tilldelningsbeslutet gäller bolagets interaktiva videoplattform samt relaterad videoproduktion. Den 21 januari 
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2022 överklagades tilldelningsbeslutet. Malmö Stad har dragit tillbaka sitt tilldelningsbeslut och kommer 
återkomma i frågan inom kort. Den 12 januari 2022 vann Qbrick AB en upphandling med det kommunala bolaget 
Stockholm Parkering avseende användandet av bolagets videoplattform och distribution av video för intern och 
extern kommunikation. Avtalet gäller initialt 24 månader. Den 2 februari 2022 vann Qbrick en upphandling för 
Norges regering som avser en videolösning för både livesändningar och inspelningar. Avtalet gäller en period på 
upp till fyra år. 
 

 
 

Ägarförhållanden 
 
Bolagets 10 största ägare innehar 63% av både kapital och röster enligt följande tabell: 
 
 

Ägare Antal aktier Andel kapital och röster 

Tor-Björn Bengtsson (privat och genom bolag) 5 354 076 12,70% 
Jesper Slettenmark (privat och genom bolag) 5 022 483 11,91 % 
Jörgen Svanlind (privat och genom bolag) 4 885 000 11,59% 
Stefan Hultberg (privat och genom bolag) 4 848 606 11,50% 
Tom Rössel 1 304 343 3,09% 
Acervo AB 1 197 000 2,84% 
National Sweden Holding AB 1 027 342 2,44% 
Artax Invest AB 1 000 008 2,37% 
Exirgruppen AB 999 999 2,37% 
Avanza Pension 738 244 1,75% 
Summa 10 största ägare 26 377 101 62,57% 
Övriga 15 776 505 37,43 % 
Totalt 42 153 606 100% 
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 Flerårsöversikt (Tkr) 
 

Koncernen 2021 2020 2019 

Nettoomsättning 26 335 28 388 34 233 
Resultat efter finansiella poster -14 188 -180 -6 799 
Balansomslutning 65 868 35 670 29 874 
Soliditet (%) 85,0 72,0 75,0 
    

 
 

Moderbolaget 2021 2020 2019 

Nettoomsättning 25 880 28 586 32 572 
Resultat efter finansiella poster -13 428 -802 1 778 
Balansomslutning 62 766 38 972 35 093 
Soliditet (%) 88,1 67,6 63,7 
    

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 
 
 
Qbrick har försäljning och verksamhet i samtliga 
nordiska länder via helägda dotterföretag i 
respektive land. Antalet kunder har ökat med 49 
procent under 2021 i förhållande till kvarvarande 
kunder från 2020. Sett till helåret 2021, minskade 
omsättningen med 7,2 procent och uppgick till 26,3 
MSEK (28,4). I den minskade omsättningen ligger 
några förändringar som bör beaktas. De två 
avslutade kundernas omsättning föregående år var 
signifikant i tillägg till att kronan har förstärkts mot 
fakturerade valutor i Finland och Danmark under 

året vilket gör föregående år till en utmanande 
jämförelseperiod. Qbrick har fortsatt att investera i 
förstärkning av organisationen efter bolagets 
notering på NGM SME. Under helåret 2021 uppgick 
rörelseresultatet till -12,7MSEK (1,8) och minskningen 
beror framför allt på kostnader kopplat till bolagets 
notering men även ökade kostnader för att stärka 
organisationen och en ökad marknadsbearbetning 
för både organisk och förvärvad tillväxt. 
Rörelseresultatet justerat för engångskostnader 
kopplat till noteringen uppgick till -9,1 MSEK (1,8)

 
Eget kapital uppgick vid utgången av perioden till 56,2 MSEK (25,6). Detta återspeglar främst att bolagetsägare 
tillskjutit aktiekapital genom nyemissioner om 50,1 MSEK som genomfördes vid tre tillfällen under 2021. 
 
 

Förändring av eget kapital 
 

 
Koncernen Aktie- 

kapital 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Annat eget kapital 
inkl. årets resultat 

Totalt 

Belopp vid årets ingång 647 19 538 5 457 25 642 

Disposition enligt beslut av årets 
årsstämma: 

    

Nyemission 196 49 874  50 070 
Förändrad koncernstruktur  1 206 -1 206 0 
Emissionskostnader  -5 262  -5 262 
Omräkningsdifferens   -100 -100 
Årets resultat   -14 188 -14 188 
Belopp vid årets utgång 843 65 356 -10 037 56 162 
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Moderbolaget Aktie- 
kapital 

Fond för 
utveckling 

sutg. 

Reserv- 
fond 

Överkurs- 
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 

Belopp vid årets 
ingång 

647 18 290 2 583 4 377 1 251 -802 26 346 

Disposition enligt 
beslut av årets 
årsstämma: 

       

Balanseras i ny 
räkning 

    
-4 377 

 
3 575 

 
802 

 
0 

Nyemission 196   49 874   50 070 
Fond för 
utvecklingsutgifter 

  
2 454 

   
-2 454 

  
0 

Emissionskostnader    -5 262   -5 262 
Årets resultat      -13 428 -13 428 
Belopp vid årets 
utgång 

 
843 

 
20 744 

 
2 583 

 
44 612 

 
2 372 

 
-13 428 

 
57 726 

Enligt Årl 7:2 upprättas inte koncernredovisning för Campoli (100% ägare av Vidcom och Ucast) med anledning 
av att samtliga bolag konsolideras i Qbrick AB (publ). 
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Förslag till vinstdisposition 
 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
 

Fri överkursfond 44 611 951 
Balanserad vinst 2 372 097 
Årets förlust -13 427 876 
 33 556 172 
Disponeras så att i ny räkning överföres 33 556 172 
 33 556 172 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
  

Koncernens resultaträkning (Tkr) 
 

 
 
 

Not 

 
 

2021-01-01 
-2021-12-31 

 
 

2020-01-01 
-2020-12-31 

Nettoomsättning  26 335 28 388 

Aktiverat arbete för egen räkning  8 849 9 035 
Övriga rörelseintäkter  245 -44 

  35 429 37 379 
Rörelsens kostnader    
Produktionskostnader  -6 017 -5 862 
Övriga externa kostnader 2 -17 048 -10 481 
Personalkostnader 3 -18 242 -15 058 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

  
-6 396 

 
-4 227 

Övriga rörelsekostnader  -468 0 
  -48 171 -35 628 
Rörelseresultat  -12 742 1 751 
    
Resultat från finansiella poster    
Resultat från andelar i koncernföretag 4 -1 373 -1 823 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -73 -108 
  -1 446 -1 931 
Resultat efter finansiella poster  -14 188 -180 
Resultat före skatt  -14 188 -180 
Årets resultat  -14 188 -180 
Hänförligt till moderföretagets aktieägare  -14 188 -180 
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Koncernens balansräkning (Tkr) 
 

 
 
 

Not 

 
 
 

2021-12-31 

 
 
 

2020-12-31 
Tillgångar    

    

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 

 
5 

 
22 421 

 
21 341 

  22 421 21 341 
    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer 6 4 5 
  4 5 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga fordringar 7 773 54 
  773 54 
Summa anläggningstillgångar  23 198 21 400 
    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m.m    
Förskott till leverantörer  29 0 
  29 0 
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  3 581 3 537 
Övriga fordringar  2 440 2 276 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 407 2 179 
  7 428 7 992 
    
Kassa och bank 8 35 213 6 278 
Summa omsättningstillgångar  42 670 14 270 
    
Summa tillgångar  65 868 35 670 
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Koncernens balansräkning (Tkr) 
 

 
 
 

Not 

 
 
 

2021-12-31 

 
 
 

2020-12-31 
Eget kapital och skulder    

    

Eget kapital    

    

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare    

Aktiekapital  843 647 
Övrigt tillskjutet kapital  65 356 19 538 
Annat eget kapital inklusive årets resultat  -10 037 5 457 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  56 162 25 642 
    
Summa eget kapital  56 162 25 642 
    
Kortfristiga skulder    
    
Förskott från kunder  43 0 
Leverantörsskulder  3 120 3 207 
Aktuella skatteskulder  0 466 
Övriga skulder  2 579 3 740 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 964 2 615 
  9 706 10 028 
    
Summa eget kapital och skulder  65 868 35 670 
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Koncernens kassaflödesanalys 
(Tkr) 
 

 
 
 

Not 

 
 

2021-01-01 
-2021-12-31 

 
 

2020-01-01 
-2020-12-31 

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  -14 188 -180 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 9 7 992 5 849 
Betald skatt  -466 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

  
-6 662 

 
5 669 

    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring kundfordringar  -44 -142 
Förändring av kortfristiga fordringar  -833 -18 
Förändring leverantörsskulder  -87 1 622 
Förändring av kortfristiga skulder  -2 107 733 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -9 733 7 864 
    
Investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -8 849 -9 035 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -719 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -9 568 -9 035 
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission  48 236 4 443 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  48 236 4 443 
    
Årets kassaflöde  28 935 3 272 
    
Likvida medel vid årets början    
Likvida medel vid årets början  6 278 3 006 
Likvida medel vid årets slut  35 213 6 278 
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Moderbolagets resultaträkning 
(Tkr) 
 

 
 
 

Not 

 
 

2021-01-01 
-2021-12-31 

 
 

2020-01-01 
-2020-12-31 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning  25 881 28 587 
Aktiverat arbete för egen räkning  8 849 9 035 
Övriga rörelseintäkter  224 0 
  34 954 37 622 
    
Rörelsens kostnader    
Produktionskostnader  -12 228 -12 522 
Övriga externa kostnader 2 -14 451 -8 801 
Personalkostnader 3 -14 815 -12 431 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

  
-6 395 

 
-4 409 

Övriga rörelsekostnader  -472 -198 
  -48 361 -38 361 
Rörelseresultat  -13 407 -739 
    
Resultat från finansiella poster    
Räntekostnader och liknande resultatposter  -21 -63 
  -21 -63 
Resultat efter finansiella poster  -13 428 -802 
    
Resultat före skatt  -13 428 -802 
Årets resultat  -13 428 -802 
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Moderbolagets balansräkning 
(Tkr) 
 

 
 
 

Not 

 
 
 

2021-12-31 

 
 
 

2020-12-31 

Tillgångar    

    

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 

 
5 

 
20 744 

 
18 290 

  20 744 18 290 
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 10,11 9 083 9 083 
Fordringar hos koncernföretag 12 2 965 2 605 
Andra långfristiga fordringar 7 734 0 
  12 782 11 688 
Summa anläggningstillgångar  33 526 29 978 
    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  1 290 1 348 
Fordringar hos koncernföretag  2 722 0 
Aktuella skattefordringar  636 694 
Övriga fordringar  87 0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 104 2 083 
  5 839 4 125 
    
Kassa och bank 8 26 124 4 868 
Summa omsättningstillgångar  31 963 8 993 
    
Summa tillgångar  65 489 38 971 
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Moderbolagets balansräkning 
(Tkr) 
 

 
 
 

Not 

 
 
 

2021-12-31 

 
 
 

2020-12-31 

Eget kapital och skulder    

    

Eget kapital 12   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  843 647 

Reservfond  2 583 2 583 

Fond för utvecklingsutgifter  20 744 18 290 

  24 170 21 520 

    

Fritt eget kapital    

Fri överkursfond  44 612 4 377 

Balanserad vinst eller förlust  2 372 1 251 

Årets resultat  -13 428 -802 

  33 556 4 826 

Summa eget kapital  57 726 26 346 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  2 588 3 772 

Skulder till koncernföretag  1 659 5 324 

Övriga skulder  358 1 703 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 158 1 826 

Summa kortfristiga skulder  7 763 12 625 

    

Summa eget kapital och skulder  65 489 38 971 
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Moderbolagets kassaflödesanalys 
(Tkr) 
 

 
 
 

Not 

 
 

2021-01-01 
-2021-12-31 

 
 

2020-01-01 
-2020-12-31 

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  -13 428 -802 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 9 6 408 4 607 
Betald skatt  58 845 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

  
-6 962 

 
4 650 

    
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet    
Förändring av kundfordringar  58 -142 
Förändring av kortfristiga fordringar  -1 829 959 
Förändring av leverantörsskulder  -1 184 1 622 
Förändring av kortfristiga skulder  -8 201 641 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -18 118 7 730 
    
Investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -8 849 -9 035 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -8 849 -9 035 
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission  48 236 4 443 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  48 236 4 443 
    
Årets kassaflöde  21 269 3 138 
    
Likvida medel vid årets början    
Likvida medel vid årets början  4 868 1 928 
    
Kursdifferens i likvida medel    
Kursdifferens i likvida medel  -13 -198 
    
Likvida medel vid årets slut  26 124 4 868 
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Tilläggsupplysningar och noter 
Tkr 
 

Not 1: Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen 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. 
 
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma 
redovisningsprinciper om inte annat framgår 
nedan. 

 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

 
Pågående tjänsteuppdrag 
Inkomster från uppdrag på löpande räkning 
redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs 
och material levereras eller förbrukas innebärande 
att vinsten från uppdragen avräknas successivt. 
 
Om det inte är sannolikt att betalning kommer att 
erhållas för belopp som redan har redovisats som 
intäkt redovisas det belopp som sannolikt inte 
kommer att erhållas som en kostnad. 
 
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med 
de belopp som fakturerats beställaren under 
samma period. Om de fakturerade beloppen 
överstiger den redovisade intäkten utgör 
mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som 
fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten 
överstiger de fakturerade beloppen utgör 
mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som 
upparbetad men ej fakturerad intäkt. 
 
Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som 
intäkt enligt uppdragens respektive 
färdigställandegrad, så kallad successiv 
vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs 
huvudsakligen genom att jämföra nedlagda 
uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter. 

 
När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga 
uppdragsutgifter i resultaträkningen med 
utgångspunkt från färdigställandegraden av 
aktiviteterna på balansdagen. 
Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt 
endast med ett belopp som motsvarar de 
uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer 
att ersättas av beställaren. Om det är sannolikt att 
de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga 
den totala uppdragsinkomsten från ett uppdrag 
redovisas den befarade förlusten som en kostnad 
omgående i resultaträkningen.  
 
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med 
de belopp som fakturerats beställaren under 
samma period. Om de fakturerade beloppen 
överstiger den redovisade intäkten utgör 
mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som 
fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten 
överstiger de fakturerade beloppen utgör 
mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som 
upparbetad men ej fakturerad intäkt. 
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Koncernredovisning 
Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade 
verksamheters identifierbara tillgångar och skulder 

redovisas till marknadsvärde enligt upprättad 
förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens 
anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet 
av de förväntade nettotillgångarna enligt 
förvärvsanalysen redovisas skillnaden som 
goodwill. 

 
 
Dotterföretag 
Koncernredovisningen omfattar, förutom 
moderföretaget, samtliga företag i vilka 
moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50 % 

av röstetalet eller på annat sätt innehar det 
bestämmande inflytandet och därmed har en rätt 
att utforma företagets finansiella och operativa 
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 

 
 
Transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt 
transaktioner mellan koncernföretag liksom 
orealiserade vinster elimineras i sin helhet. 

Orealiserade förluster elimineras också såvida inte 
transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. 
 
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har 
elimineras i koncernresultaträkningen. 

 
Omräkning av utländska dotterföretag 
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats 
enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i 
balansräkningen har omräknas till balansdagskurs. 

Alla poster i resultaträkningen har omräknats till 
genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser 
som uppkommer redovisas direkt i eget kapital. 

 
 
Goodwill 
Goodwill är den skillnad som uppkommer om 
anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är 
högre än värdet på den förvärvade enhetens 

nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas 
den uppkomna goodwillen som en tillgång i 
balansräkningen. 

 
 
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: 
 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  5 år 
Goodwill      5 år 
 
Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera ekonomiska 
fördelar. 
 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar  5 år 
Inventarier, verktyg och installationer  5 år 
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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. 

 
 
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. 

 
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas 
som omsättningstillgångar till det belopp som 

förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra fordringar.  

 
 
Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas 
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade 
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden 

som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det 
redovisade beloppet och det belopp som ska 
återbetalas. 

 
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas 
och redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt 

föreligger samt då en reglering med ett 
nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring 
av tillgången och reglering av skulden avses ske. 

 
 
Nedskrivningsprövning av finansiella 
anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns 
indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de 
finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning 

sker om värdenedgången bedöms vara bestående 
och prövas individuellt. 
 
Samtliga finansiella instrument värderas och 
redovisas utifrån verkligt värde i enlighet med 
reglerna i kapitel 12 i BFNAR 2012:1 (K3). 

 
 
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. 

 
 
Ersättningar till anställda efter avslutad 
anställning 
I företaget finns endast avgiftsbestämda 
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer 
klassificeras planer där fastställda avgifter betalas 

och det inte finns förpliktelser att betala något 
ytterligare, utöver dessa avgifter. 
 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad under den period de anställda utför de 
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.  
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom 
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 

banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga 
likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre 
månader från anskaffningstidpunkten. 
Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten. 

 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 
men före bokslutsdispositioner och skatter. 

 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutning. 

 

 
Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av bokslut och tillämpning av 
redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden 
som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 
bedömningen görs. Uppskattningar och 
bedömningar är baserade på historiska 
erfarenheter och ett antal andra faktorer, som 
under rådande omständigheter anses vara rimliga. 
Resultatet av dessa används för att bedöma de 

redovisade värdena på tillgångar och skulder, som 
inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar 
och antaganden ses över regelbundet. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar 
och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig 
justering av redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästa räkenskapsår. 

 
 
Risker 
Risker relaterade till teknisk utveckling 
Qbrick är en aktör som är verksam i branscher med 
en snabb teknologisk utveckling. Förändringar i 
dessa branscher, som ofta karakteriseras av 
snabba produktlanseringar eller förändringar i 
erbjudanden, och framtida teknikutveckling kan 
vara förknippade med stor osäkerhet jämfört med 
bolag verksamma i mer mogna eller stabila 
branscher. Det finns således en risk att utveckling 
av befintlig eller ny teknik kan komma att påverka 
Bolagets förmåga att vidareutveckla sina egna 
tekniska lösningar eller plattformar. Detta skulle 
kunna påverka Bolagets marknadsposition och 
intjäningsförmåga. 
  

För att Bolaget ska förbli konkurrenskraftig behöver 
det följa den teknologiska utvecklingen noga och 
särskilt vid eventuella teknikskiften i branschen. 
Bolaget behöver framöver fortsätta att utveckla sitt 
produkt- och tjänsteutbud i den takt som 
marknaden kräver. Sådan anpassning är 
förknippad med kostnader som kan vara väsentliga 
och påverkas av faktorer som helt eller delvis ligger 
utanför Bolagets kontroll. Det innebär att nivån och 
tidpunkten för framtida rörelsekostnader och 
kapitalbehov kan komma att avvika väsentligt från 
nuvarande uppskattningar. Förmågan att följa den 
tekniska utvecklingen och kostnader hänförliga till 
detta skulle kunna medföra en väsentlig negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. 
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Nyckelpersoner och kvalificerad personal 
Merparten av Qbricks anställda utgör högt 
kvalificerad personal med specialistkunskaper. 
Bolagets framgång bygger på, och är beroende av, 
befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och 
kreativitet samt att i framtiden kunna rekrytera och 
behålla nyckelpersoner. Personer med hög 
kompetens är mycket efterfrågade och Bolaget kan 
tvingas ådra sig avsevärda kostnader för att 
rekrytera och behålla sådana personer. Om Bolaget 
inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad 

personal kan det komma att bli svårt att fullfölja 
Bolagets affärsstrategi. Det skulle även vara till 
Qbricks nackdel om några av dessa nyckelpersoner 
beslöt sig för att starta konkurrerande verksamhet. 
Det finns en risk att Bolaget inte kommer att kunna 
attrahera eller behålla kvalificerad personal på 
tillfredställande villkor på grund av den konkurrens 
som finns från andra bolag i branschen eller 
närstående branscher. Detta skulle i sådana fall 
kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat negativt. 

 
Samarbetspartners, kunder och 
underleverantörer 
Qbrick är beroende av samarbetspartners och har 
etablerat samarbeten och affärsförhållanden med 
etablerade flera olika aktörer på marknaden. 
Bolaget har skriftliga avtal med sina största kunder 

och leverantörer. Om någon av dessa partners 
skulle försättas i en position som försvårar eller 
försenar partnerns åtaganden inom ramen för 
samarbetet eller affärsförhållandet uppkommer risk 
för att Bolagets verksamhet påverkas på ett 
negativt sätt. 

 
Beroende av kunder 
Bolaget har ett antal betydelsefulla kunder inom 
den offentliga och den privata sektorn. Med dessa 
och andra kunder ingås avtal som löper under en 
bestämd tid med möjlighet till förlängning eller 

löpande med på förhand definierade 
uppsägningsvillkor. Om någon av dessa kunder 
skulle välja att inte förlänga eller säga upp sina 
avtal kan det innebära att Qbricks verksamhet, 
resultat och finansiella ställning påverkas negativt. 

 
Konkurrens 
Qbrick verkar inom en bransch som är utsatt för 
konkurrens. Bolagets framtida 
konkurrensmöjligheter är beroende av förmågan 
att upprätthålla en tillräcklig teknisk nivå och 
snabbt reagera på nya marknadsbehov. Qbrick 
konkurrerar med ett antal stora företag som genom 
aggressiv prissättning skulle kunna ta 
marknadsandelar och stärka sina positioner på 
bekostnad av Bolaget. Bolaget kan därigenom 
tvingas göra kostnadskrävande förändringar av 

produkterbjudandet eller prissänkningar för att 
anpassa sig till den nya konkurrenssituationen. En 
ökad konkurrens från andra aktörer på de 
marknader där Qbrick är verksamt kan komma att 
påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt. 
Det finns aktörer med betydligt större resurser än 
Qbrick vilket ökar risken att Bolaget inte kommer ha 
förmåga att uthålligt och effektivt hävda sig i 
konkurrensen, vilket kan komma att påverka 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat negativt. 
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Framtida finansiering  
Qbrick kan tvingas söka ytterligare kapitaltillskott 
för att kunna fortsätta expandera sin verksamhet. 
Tillgången till och förutsättningarna för 
kapitaltillskott påverkas av ett flertal faktorer, 
såsom marknadsvillkor, den generella tillgången på 
kapital, eller extern finansiering. Även störningar 
eller osäkerheter på kredit- och 
kapitalmarknaderna, liksom Bolagets finansiella 
ställning och framtidsutsikter, kan påverka 
tillgången till ytterligare kapital. Finansiering av 
Bolagets verksamhet kan komma från tredje part 
eller befintliga aktieägare genom offentliga eller 
privata finansieringsinitiativ. Det finns en risk för att 
nytt kapital inte kan anskaffas när det behövs, att 
nytt kapital inte kan erhållas på tillfredsställande 
villkor eller att anskaffat kapital inte är tillräckligt för 
att finansiera verksamheten i enlighet med 
fastställda utvecklingsplaner och målsättningar. 
Detta skulle kunna leda till att Bolaget tvingas 
begränsa sin verksamhet eller upphöra med den 
helt. 
  

Även villkoren för tillgänglig finansiering kan inverka 
negativt på Bolagets verksamhet eller aktieägarnas 
rättigheter. Om Bolaget väljer att anskaffa 
ytterligare finansiering genom att emittera aktier 
eller aktierelaterade värdepapper blir aktieägare 
som väljer att inte delta drabbade av 
utspädningseffekter. Samtidigt kan eventuell 
skuldfinansiering, om sådan finns tillgänglig för 
Bolaget, innehålla villkor som begränsar Bolagets 
handlingsfrihet i olika avseenden. 
  
Även om Bolaget skulle lyckas säkra ytterligare 
finansiering vid behov finns det en risk att Bolagets 
framtida kapitalbehov skiljer sig från 
koncernledningens beräkningar. De framtida 
kapitalbehoven beror på flera faktorer, däribland 
kostnader för utveckling och kommersialisering av 
produktkandidater, när betalningar mottas och 
storleken på erhållna betalningar. Felberäkningar 
avseende Bolagets framtida kapitalbehov kan 
innebära flera negativa konsekvenser för Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

 
Risker förenade med GDPR 
Qbrick behandlar och lagrar olika typer av 
information och data, och bearbetar till exempel 
personuppgifter relaterade till kunder och 
anställda. EU har antagit förordning 2016/679/EU 
om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter 
(dataskyddsförordningen eller ”GDPR”), som styr 
Bolagets förmåga att samla in, lagra, dela och på 
annat sätt behandla uppgifter om konsumenter. 
Bolagets efterlevnad av GDPR övervakas av 
nationella dataskyddsmyndigheter. Dessa 

myndigheter kan, från tid till annan, granska 
Bolagets dataskyddsrutiner. Det finns en risk att 
Bolaget misslyckas med att efterleva GDPR till följd 
av bland annat inadekvata eller misslyckade 
interna processer, mänskliga fel och fallissemang i 
Bolagets IT-system. Underlåtenhet att följa GDPR 
kan leda till höga ekonomiska viten för Bolaget 
(däribland administrativa sanktionsavgifter på upp 
till 20 miljoner euro eller fyra procent av Bolagets 
totala årsomsättning), vilket skulle kunna leda till 
att Bolaget måste göra avsättningar för att täcka 
sådana kostnader samt skada Bolagets 
marknadsposition och lönsamhet.  
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Risker förknippade rättstvister eller andra 
förfaranden 
Tvister och förfaranden som kan uppstå inom 
ramen för den löpande verksamheten kan leda till 
att Bolaget måste betala skadestånd eller upphöra 
med viss verksamhet. Bolaget kan involveras i 
tvister och riskerar att bli föremål för anspråk i 
processer som rör patent och licenser, 
försäljningssamarbeten eller andra avtal. Dessutom 
kan styrelsemedlemmar, ledande 
befattningshavare, anställda eller koncernbolag bli 

föremål för brottsundersökningar och 
brottmålsprocesser. Sådana tvister, anspråk, 
utredningar och processer kan vara tidskrävande, 
innebära avbrott i den dagliga verksamheten, 
medföra anspråk på stora summor och leda till 
betydande kostnader. Vidare är det ofta svårt att 
förutse utfallet av komplexa tvister, anspråk, 
utredningar och processer. Därmed skulle tvister, 
anspråk, utredningar och processer kunna medföra 
betydande negativ påverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

 
 
Politiska och regulatoriska risker 
Bolagets verksamhet initieras och samordnas i 
Sverige men försäljning bedrivs i olika länder. Risker 
kan uppkomma genom förändringar av 
lagstiftning, beskattning, tullar och avgifter, 
växelkurser och andra villkor som gäller företag 
som är verksamma på internationella marknader. 

Även myndighetsbeslut kan få genomslagskraft på 
Bolagets verksamhet. Bolaget kan även komma att 
påverkas av faktorer förknippade med politisk och 
ekonomisk osäkerhet i andra länder. De ovan 
nämnda faktorerna kan ha negativa konsekvenser 
för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. 

 
 
Kreditrisk 
Kreditrisk definieras som risken att Bolagets 
motparter inte kan uppfylla sina finansiella 
åtaganden gentemot Bolaget. En del av Bolagets 
försäljning sker mot framtida betalning. Sådana 

kundavtal medför en konkret kreditrisk att 
motparterna får problem att fullfölja sina 
åtaganden gentemot Bolaget vilket skulle kunna 
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. 

 
 
Valutarisk 
Bolaget har såväl inköp som försäljning i utländska 
valutor. Inköp och försäljning sker främst i SEK, NOK 

och EUR. Framtida fluktuationer i valutor kan 
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat negativt. 

 
 
Likviditetsrisker 
Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt 
med likvida medel för Bolaget att kunna fullfölja 
sina betalningsåtaganden. Om tillgången till likvida 

medel försvåras eller påverkas negativt skulle det 
kunna ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

 
Not 2: Arvode till revisorer 
Koncernen 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter.  
 

  2021 2020 

Allians Revision AB    

Revisionsuppdrag  395 79 

  395 79 
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Moderbolaget 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter. 
 

  2021 2020 

Allians Revision AB    
Revisionsuppdrag  328 79 

  328 79 
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Not 3: Medeltalet anställda 
  2021 2020 

Koncernen    

Medelantalet anställda  19 22 
    
Moderbolaget    
Medeltalet anställda  15 16 

 
 

Not 4: Resultat från andelar i koncernföretag 
  2021 2020 

Koncernen    

Avser nedskrivning av IM-tillgång i Ucast.  -1 373 -1 823 
  -1 373 -1 823 

 

 
Not 5: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
 

  2021-12-31 2020-12-31 

Koncernen    

Ingående anskaffningsvärden  81 080 72 045 
Inköp  8 849 9 035 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  89 929 81 080 
    
Ingående avskrivningar  -59 740 -53 847 
Årets avskrivningar  -7 768 -5 893 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -67 508 -59 740 
    
Utgående redovisat värde  22 421 21 340 
    
Moderbolaget    
Ingående anskaffningsvärden  72 735 63 700 
Inköp  8 849 9 035 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  81 584 72 735 
    
Ingående avskrivningar  -54 445 -50 221 
Årets avskrivningar  -6 395 -4 224 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -60 840 -54 445 
    
Utgående redovisat värde  20 744 18 290 
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Not 6: Inventarier, verktyg och installationer 
 

  2021-12-31 2020-12-31 

Koncernen    

Ingående anskaffningsvärden  5  
Inköp   5 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  5 5 
    
Årets avskrivningar  -1  
Utgående ackumulerade avskrivningar  -1  
    
Utgående redovisat värde  4 5 

 
 

Not 7: Andra långfristiga fordringar 
 

  2021-12-31 2020-12-31 

Koncernen    

Ingående anskaffningsvärden  54 54 
Avgående fordringar  -14  
Depositioner  733  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  773 54 
    
Utgående redovisat värde  773 54 
    
Moderbolaget    
Omklassificeringar  734 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  734 0 
    
Utgående redovisat värde  734 0 

Hyresdeposition omklassificerad från förutbetalda kostnader. 
 
 
Not 8: Ställda säkerheter 
 

  2021-12-31 2020-12-31 

Koncernen    

Företagsinteckning  5 950 15 000 
  5 950 15 000 
Moderbolaget    
Företagsinteckning  4 800 15 000 
  4 800 15 000 
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Not 9: Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
 

  2021-12-31 2020-12-31 

Koncernen    

Avskrivningar  6 396 4 227 
Kursdifferenser  223 -201 
Resultat från andelar I koncernföretag  1 373 1 823 
    
Summa justering  7 992 5 849 
    
Moderbolaget    
Avskrivningar  6 395 4 409 
Kursdifferenser  13 198 
    
Summa justering  6 408 4 607 

 
 
Not 10: Andelar i koncernföretag 
 

  2021-12-31 2020-12-31 

Moderbolaget    

Ingående anskaffningsvärden  12 185 12 185 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  12 185 12 185 
    
Ingående nedskrivningar  -3 102 -3 102 
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -3 102 -3 102 
    
Utgående redovisat värde  9 083 9 083 

 
 
Not 11: Specifikation andelar i koncernföretag 
 

Moderbolaget     

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde  
Qbrick AS 100% 100% 743  
Qbrick ApS 100% 100% 1 925  
Qbrick Oy 100% 100% 2 815  
Vidcom Sweden AB 100% 100% 0  
Ucast Sweden AB 100% 100% 0  
Campoli AB 100% 100% 3 600  
   9 083  
     
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat 
Qbrick AS 995252368 Oslo 1 451 -164 
Qbrick ApS 14483683 Köpenhamn 2 731 -128 
Qbrick Oy 2283369-5 Helsingfors 3 413 37 
Vidcom Sweden AB 556867-8964 Stockholm 1 523 -179 
Ucast Sweden AB 559018-8370 Stockholm 292 -179 
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Campoli AB 559061-8970 Stockholm 4 526 -25 

 
 
 
Not 12: Fordringar hos koncernföretag 
 

  2021-12-31 2020-12-31 

Moderbolaget    

Ingående anskaffningsvärden  2 605 4 630 
Tillkommande fordringar  360  
Omklassificeringar   -2 025 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 965 2 605 
    
Utgående redovisat värde  2 965 2 605 

 

 

 
Not 13: Antal aktier och kvotvärde 
 
 

Moderbolaget    

Namn  Antal aktier Kvotvärde 

Antal aktier  42 153 606 0,1 
  42 153 606  
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IR-Kontakt: 
 

Joakim Båge 
ir@qbrick.com 

+46 8 459 90 20 
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