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Sammanslagen resultaträkning

Belopp i Tkr Not
2020-01-01  

- 2020-12-31
2019-01-01 

 - 2019-12-31
2018-01-01 

 - 2018-12-31

Nettoomsättning 2 92 722 99 811 104 698

Aktiverat arbete för egen räkning 7 184 5 111 3 474

Övriga rörelseintätker 125 2 7

Summa intäkter 100 031 104 924 108 179

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -15 911 -15 240 -13 839

Övriga externa kostnader 3 -19 817 -24 397 -18 838

Personalkostnader 4 -65 571 -62 835 -59 418

Av- och nedskrivning av materiella och

immateriella anläggningskostnader -2 523 -851 -174

Övriga rörelsekostnader -6 -3 -27

Rörelseresultat -3 797 1 598 15 883

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 300 102 110

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -427 -170 -159

Resultat efter finansiella poster -3 924 1 530 15 834

Resultat före skatt -3 924 1 530 15 834

Skatt på årets resultat 7 -342 -379 -3 570

Årets resultat -4 266 1 151 12 264

Resultaträkning

Räkenskaper
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Sammanslagen balansräkning
Belopp i Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 8 38 162 28 225 10 079

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 9 184 268 392

184 268 392

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 10 140 - -

140

Summa anläggningstillgångar 38 486 28 493 10 471

Omsätttningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 17 527 18 067 21 726

Fordringar närstående 109 1 230 66

Tillgodohavande på konto närstående 19 209 9 876 37 435

Aktuella skattefordran 123 2 183

Övriga fordringar 222 2 131 1 889

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 1 756 2 546 2 004

38 823 33 973 65 303

Summa omsättningstillgångar 38 823 33 973 65 303

SUMMA TILLGÅNGAR 77 309 62 466 75 774

Balansräkning
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Belopp i Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 2 325 2 325 2 325

Reservfond 10 10 6 259

Fond för utvecklingsutgifter 38 162 28 225 10 079

40 497 30 560 18 662

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust -9 849 -1 063 -305

Årets resultat -4 266 1 151 12 264

-14 115 88 11 959

Summa eget kapital 26 382 30 648 30 622

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 272 187 183

272 187 183

Långfristiga skulder

Övriga skulder 12 1 613

1 613

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 922 4 462 4 574

Skulder till närstående 13 299 2 437 17 325

Aktuell skatteskuld 389

Övriga skulder 6 103 4 086 4 721

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 25 328 20 646 18 349

49 042 31 631 44 969

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 77 309 62 466 75 774

Balansräkning
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Sammanslagen kassaflödesanalys

Belopp i Tkr Not
2020-01-01  

- 2020-12-31
2019-01-01 

 - 2019-12-31
2018-01-01 

 - 2018-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -3 924 1 530 15 834

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 14 2 523 851 174

-1 401 2 381 16 008

Betald inkomstskatt 255 1 991 -1 829

Kassaflöd från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital

-1 146 4 372 14 179

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 4 360 1 711 -6 306

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 17 022 -13 338 17 912

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 236 -7 255 25 785

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -329

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -12 376 -18 873 -7 398

Finansiella anläggningstillgångar -140

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 516 -18 873 -7 726

Finansieringsverksamheten

Lämnad utdelning/koncernbidrag -1 431 -15 600

Upptagna lån 1 613

Kassflöde från finansieringsverksamheten 1 613 -1 431 -15 600

Årets kassaflöde 9 333 -27 559 2 459

Likvida medel vid årets början 9 876 37 435 34 976

Likvida medel vid årets slut 15 19 209 9 876 37 435

Likvida medel
Följande komponententer ingår i likvida medel: 
Kassa och bank 
Tillgodohavande på koncernkonto hos närstående

 

Kassaflödesanalys
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Noter

Sammanslagen redovisning av eget kapital
2018-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i Tkr Aktiekapital Reservfond

Fond för  
utvecklings-

kostnader
Balanserat 

resultat Årets resultat
Summa  

eget kapital

Vid årets början 2 325 6 259 2 681 14 606 4 655 30 526

Omföring till fond för  
utvecklingskostnader

7 398 -7 398 0

Omföring föregående års vinst 4 655 -4 655 0

Transaktioner med ägare -15 600 -15 600

Skatteeffekt transaktioner med 
ägare

3 432 3 432

Årets resultat 12 264 12 264

Vid årets slut 2 325 6 259 10 079 -305 12 264 30 622

2019-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i Tkr Aktiekapital Reservfond

Fond för  
utvecklings-

kostnader
Balanserat 

resultat Årets resultat
Summa  

eget kapital

Vid årets början 2 325 6 259 10 079 -305 12 264 30 622

Ianspråktagande av reservfond -6 249 6 249 0

Omföring till fond för utvecklings-
kostnader

18 146 -18 146 0

Omföring föregående års vinst 12 264 -12 264 0

Transaktioner med ägare -1 431 -1 431

Skatteeffekt transaktioner med 
ägare

306 306

Årets resultat 1 151 1 151

Vid årets slut 2 325 10 28 225 -1 063 1 151 30 648

2020-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i Tkr Aktiekapital Reservfond

Fond för  
utvecklings-

kostnader
Balanserat 

resultat Årets resultat
Summa  

eget kapital

Vid årets början 2 325 10 28 225 -1 063 1 151 30 648

Omföring till fond för  
utvecklingskostnader

9 937 -9 937 0

Omföring föregående års vinst 1 151 -1 151 0

Årets resultat -4 266 -4 266

Vid årets slut 2 325 10 38 162 -9 849 -4 266 26 382
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Not 1   Redovisningsprinciper

ALLMÄN INFORMATION OCH VÄSENTLIGA  
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Allmän information
Moderföretag för koncernen är Brilliant Future AB,  
org nr 556392-3332, med säte i Stockholm.

Grund för upprättande av redovisningen
De finansiella rapporterna är upprättade enligt en kombination av 
metoden för sammanslagna finansiella rapporter och legal konsoli-
dering enligt kapitel 19, Rörelseförvärv och goodwill i BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Brilliant Future-koncernen skapades genom Brilliant Future ABs 
förvärv av Brilliant Future Sverige AB från Wise Group AB i januari 
2021. Från och med tidpunkten för det legala förvärvet per 1 januari 
2021 är Koncernens finansiella rapporter konsoliderade.

Eftersom Brilliant Future AB inte tidigare har upprättat vare sig 
koncernredovisning eller sammanslagna finansiella rapporter för de 
samgående bolagen är dessa rapporter de första finansiella rappor-
terna för Koncernen som upprättas enligt BFNAR 2012:1.

De sammanslagna finansiella rapporterna är avsedda att presentera 
Koncernens historiska finansiella information. Ett viktigt krav för 
upprättande av dessa sammanslagna finansiella rapporter är att 
alla enheter står under samma bestämmande inflytande (common 
control) genom Wise Group ABs ägarskap och därmed ingår som 
dotterbolag i Wise Group-koncernen.

Eftersom förvärv inom common control är ett oreglerat område 
inom K3 (och IFRS) brukar förvärvade nettotillgångar i förvärvarens 
koncernredovisning redovisas till antingen verkliga värden eller till 
säljarens redovisade värden på nettotillgångarna i dotterbolaget. 
Värden kan hämtas från dotterbolagets redovisade värden på net-
totillgångarna i juridisk person eller från säljarens koncernmässigt 
redovisade värde på nettotillgångarna i bolaget. Brilliant Future AB 
har i sin koncernredovisning valt att redovisa förvärvade nettotill-
gångar till Brilliant Future Sverige ABs redovisade värden på netto-
tillgångarna, efter anpassning till Brilliant Future ABs redovisnings-
principer.  Vid övertag av redovisade värden kan köparen även välja 
att även överta historik i form av jämförelsetal för de förvärvade 
dotterbolagen. Brilliant Future AB har i sin koncernredovisning valt 
att överta historik i form av jämförelsetal för det förvärvade dot-
terbolaget Brilliant Future AB.

Brilliant Future AB erhöll aktierna i Brilliant Future Sverige AB som 
aktieägartillskott den 1 januari 2021 för 90 tkr men har redovisat 
aktierna till ett värde motsvarande substansvärdet på Brilliant 
Future Sverige ABs nettotillgångar. Omedelbart efter förvärvet 
kvittades/eftergavs betalning för aktierna av säljaren, Wise Group 
AB, genom ett aktieägartillskott på samma belopp. 

Brilliant Future ABs redovisade värde på aktierna dotterbolaget 
Brilliant Future Sverige AB hos moderbolaget respektive dotterbo-
lagets redovisade värde på nettotillgångarna i koncernredovisning-
en har redovisats som ett från Wise Group AB erhållet aktieägar-
tillskott i moderbolaget respektive koncernredovisningen eftersom 
något vederlag ej utgått från Brilliant Future AB.

Transaktioner med närstående
Samtliga fordringar och skulder gentemot Wise Group AB och dess 
dotterbolag betraktas som externa fordringar och skulder och pre-
senteras som fordringar och skulder med närstående. 

Transaktioner med aktieägare
Koncernbidrag mellan Wise Group-koncernen och bolagen i Brilliant 
Future-koncernen redovisas som transaktioner med ägare.

Allokering av kostnader
Inom Wise Group-koncernen har det funnits en intern modell för 
kostnadsallokering som innebär att kostnader avseende hyra, IT, 
HR och andra koncerngemensamma funktioner allokeras till och 
debiteras respektive bolag baserat på olika fördelningsnycklar som 
varierar beroende på typ av kostnad. Det innebär att relaterade 
kostnader som avser Brilliant Future-koncernens verksamheter har 
inkluderats i de finansiella rapporterna. Likväl finns andra kostnader 
som inte återspeglas, såsom kostnader för att vara ett börsnoterat 
bolag.

Finansiella kostnader och kapitalstruktur
De i Brilliant Future-koncernen ingående bolagens historiska finan-
siering inom Wise Group-koncernen har varit utgångspunkt för upp-
rättandet av den finansiella historiken. Detta innebär att finansiella 
poster i resultaträkningen baseras på de räntebärande tillgångar 
och skulder som har rapporterats historiskt av Wise Group-koncer-
nen till den del som de varit hänförliga till Brilliant Future-koncer-
nen. Fordringar och skulder samt ränteintäkter och räntekostnader 
gentemot bolag inom Wise Group-koncernen presenteras som 
transaktioner

med närstående i de finansiella rapporterna. Således reflekterar 
inte dessa finansiella rapporter den historiska kapitalstrukturen och 
finansnettot som för en separat, noterad enhet.

Skatter
Redovisade skatter i de finansiella rapporterna baseras på de 
ingående enheternas rapporterade aktuella och uppskjutna skatter. 
Skatteeffekter hänförliga till koncernbidrag som lämnats till eller 
erhållits från enheter inom den kvarvarande Wise Group-koncernen, 
som inte ingår i Brilliant Future-koncernen, redovisas tillsammans 
med den underliggande transaktionen som en transaktion med 
ägare inom eget kapital.

Likvida medel
Brilliant Future-koncernen klassificerar tillgodohavanden på konton 
i Wise Group-koncernens centrala cashpool som ett mellanhavande 
med närstående, se även not 16.

Noter

Noter
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GRUNDLÄGGANDE REDOVISNINGSPRINCIPER 
FÖR KONCERNEN
Allmänna redovisningsprinciper
De finansiella rapporterna är upprättade enligt en kombination av 
metoden för sammanslagna finansiella rapporter och legal konsoli-
dering enligt kapitel 19, Rörelseförvärv och goodwill i BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Värderingsprinciper mm.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Vid redovisning av internt upparbetade immateriella anläggnings-
tillgångar tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter 
som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när 
samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

-  Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anlägg-
ningstillgången så att den kan användas eller säljas.

-  Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgång-
en och att använda eller sälja den.

-  Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella 
anläggningstillgången.

-  Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kom-
mer att generera framtida ekonomiska fördelar.

-  Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och an-
dra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller 
sälja den immateriella anläggningstillgången.

-  De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstill-
gången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. 

Avskrivningar
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med 
ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker 
linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Avskrivningen redovi-
sas som kostnad i resultaträkningen.

Immateriella anläggningstillgångar Nyttjandeperiod

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Balanserade utgifter for utveckling och liknande arbeten 3 - 10 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. I anskaffningsvärdet ingår, i förekommande fall, förutom 
inköpspriset även utgifter direkt hänförliga till förvärvet. 

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod 
eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgång-
ens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar Nyttjandeperiod

Inventarier 5 år

Nedskrivningar – materiella och immateriella  
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att 
en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan 
indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av framtida kassaflöden som 
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt 
när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som 
används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedöm-
ningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. 
En nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för 
beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen 
har förändrats.

Utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balans-
dagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och 
rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som 
finansiella poster.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11, 
Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet. 

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen 
när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En 
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenli-
ga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. 
Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med 
innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget 
inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen 
fullgjorts eller upphört.  

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Noter
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Noter

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovis-
ningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstill-
gångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovis-
ningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgif-
ter som är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar lånets 
anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden. 
Kortfristiga skulder värderas till anskaffningsvärde. 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som kon-
cernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar innefattar 
bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättningar efter avslutad anställning. Redovisning sker i takt med 
intjänandet.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgifts-
bestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbe-
stämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas 
och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att 
betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassi-
ficeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har inga 
övriga långfristiga ersättningar till anställda. Koncernen har endast 
avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda pla-
ner redovisas som en kostnad under den period de anställda utför 
de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Obetalda avgifter 
redovisas som skuld.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom 
då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt for innevarande räkenskapsår 
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 
redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller 
per balansdagen.

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

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skat-
teskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskju-
ten skatt beräknas utifrån gällande 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 
skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig 
framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anlägg-
ningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som koncernen erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter 
värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag for rabatter. Intäkter från försäljning av 
abonnemang på mjukvarulicenser periodiseras över avtalets löptid. 
Intäkter erhålls i förskott och periodiseras oftast över kommande 12 
månadersperiod. Eftersom nettoomsättning därmed ej reflekterar 
försäljningstakten använder bolaget även ett alternativt nyckeltal 
”Försäljning”.

För att balanser utgifter för eget utvecklingsarbete finns även ett 
intäktskonto för ”Aktiverat arbete för egen räkning”.

Tjänsteuppdrag
lnkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i 
takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. 

För utförda uppdrag till fastpris redovisas inkomsten och de utgif-
ter som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i 
förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen.

Färdigställandegraden fastställs på basis av nedlagda kostnader.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten kommer delvis genom 
externa kostnader som aktiveras direkt och ej passerar resultat- 
räkningen. Vad gäller egen anställd personal som arbetar med  
utvecklingsarbete så redovisas personalkostnaden i resultaträkning-
en och aktiveringen konteras mot ett intäktskonto ”aktiverat arbete 
för egen räkning”.

För att säkerställa att balanserade utgifter för utvecklingsarbete inte 
blir utdelningsbara medel så bokas allt aktiverat utvecklingsarbete 
mot ett eget kapitalkonto ”fond för utvecklingsutgifter”. I takt med 
att de aktiverade värdena skrivs av så återförs motsvarande belopp 
från ”fond för utvecklingsutgifter” till fritt eget kapital.
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Noter

Not 2  Nettoomsättning

Belopp i Tkr
2020-01-01  

- 2020-12-31
2019-01-01  

- 2019-12-31
2018-01-01  

- 2018-12-31

Nettoomsättning 92 722 99 811 104 698

Brilliant Future-koncernens verksamhetsgren som följs upp är försäljning av  kund- och medarbetarundersökningar. Koncernen verkar endast i Sverige. Försälj-
ning till andra länder är försumbar.

Not 3   Arvode och kostnadsersättningar  
till revisorer

Belopp i Tkr
2020-01-01  

- 2020-12-31
2019-01-01  

- 2019-12-31
2018-01-01  

- 2018-12-31

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 91 84 79

Andra uppdrag

91 84 79

Not 4   Anställda och personalkostnader
Medelantal anställda

2020-01-01  
- 2020-12-31

2019-01-01  
- 2019-12-31

2018-01-01  
- 2018-12-31

Män 32 27 24

Kvinnor 49 45 40

Totalt 81 72 64

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Andel kvinnor

Styrelsen 25% 25% 67%

Öviga ledande befattningshavare 63% 60% 100%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

Belopp i Tkr
2020-01-01  

- 2020-12-31
2019-01-01  

- 2019-12-31
2018-01-01  

- 2018-12-31

Styrelse och VD 2 069 319 1 413

Övriga anställda 41 777 42 424 38 843

Summa 43 846 42 743 40 256

Sociala kostnader 19 321 17 562 16 184

(varav pensionskostnader) 1) 3 963 3 345 2 836

1) Av koncernens pensionskostnader avser 182 000 kr (2020),  40 000 kr (2019), 180 000 kr (2018) företagets VD och styrelse.
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Noter

Not 5   Ränteintäkter och liknande resultatposter

Belopp i Tkr
2020-01-01  

- 2020-12-31
2019-01-01  

- 2019-12-31
2018-01-01  

- 2018-12-31

Ränteintäkter, övriga 13 13 13,5

Övrigt 287 89 96,5

300 102 110

Not 6   Räntekostnader och liknande resultatposter

Belopp i Tkr
2020-01-01  

- 2020-12-31
2019-01-01  

- 2019-12-31
2018-01-01  

- 2018-12-31

Räntekostnader, övriga -12 -9 -18

Övrigt -415 -161 -141

-427 -170 -159

Not 7   Skatter
Skatt redovisad i resultaträkningen

Belopp i Tkr
2020-01-01  

- 2020-12-31
2019-01-01  

- 2019-12-31
2018-01-01  

- 2018-12-31

Aktuell skattekostnad/skatteintäkt -257 -375 -3564

Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt -85 -5 -7

Skatt enligt gällande skattesats -342 -380 -3571

Avstämning effektiv skatt

Belopp i Tkr
2020-01-01  

- 2020-12-31
2019-01-01  

- 2019-12-31
2018-01-01  

- 2018-12-31

Resultat före skatt -3 924 1 530 15 834

Skatt enligt gällande skattesats 840 -327 -3 483

Ej avdragsgilla kostnader -68 -52 -87

Ej aktiverat underskott -1 113

Redovisad effektiv skatt -342 -379 -3 570

Uppskjuten skatteskuld i balansräkningen
Belopp i Tkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Uppskjuten skatteskuld 272 187 183

Förändring netto via resultaträkningen -85 -5 -7

Uppskjuten skatt hänför sig till periodiseringsfond och överavskrivningar
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Not 8  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Belopp i Tkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 28 952 10 079 2 681

Internt utvecklade tillgångar 12 376 18 873 7 398

Vid årets slut 41 328 28 952 10 079

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -727 - -

Årets avskrivning -2 439 -727 -

Vid årets slut -3 166 -727 -

Redovisat värde vid årets slut 38 162 28 225 10 079

Not 9  Inventarier
Belopp i Tkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 106 2 106 2 250

Nyanskaffningar 329

Avyttring och utrangeringar -473

Vid årets slut 2 106 2 106 2 106

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -1 838 -1 714 -2 012

Återförda avskrivningar på avyttring och utrangeringar 472

Årets avskrivning -84 -124 -174

Vid årets slut -1 922 -1 838 -1 714

Redovisat värde vid årets slut 184 268 392

Not 10  Andra långfristiga fordringar
Belopp i Tkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden - - -

Tillkommande fordringar 140 - -

Utgående redovisat värde 140 - -

Långfristiga fordringar avser lämnade depositioner.

Not 11  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Belopp i Tkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 435 1 026 895

Förutbetalda pensions- och försäkringspremier 303 241 246

Förutbetalda abonnemang 554 784 460

Förutbetalda leasingavgifter 2

Övriga förutbetalda kostnader 80 1

Övriga upplupna intäkter 384 495 400

1 756 2 546 2 004

Noter
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Not 12  Långfristiga skulder
Belopp i Tkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Förfaller mellan ett och fem år efter balansdagen:

Lån 1 613 - -

1 613 - -

Not 13  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Belopp i Tkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda intäkter 17 293 12 890 12 084

Upplupna löner 1 308 1 161

Upplupna semesterlöner 2 340 1 741 1 943

Upplupna sociala avgifter inkl löneskatt 2 116 1 443 1 325

Upplupna konsultkostnader/utveckling 1 892 1 528

Övriga poster 379 4 572 308

25 328 20 646 18 349

Not 14  Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

Belopp i Tkr
2020-01-01  

- 2020-12-31
2019-01-01  

- 2019-12-31
2018-01-01  

- 2018-12-31

Avskrivningar 2 523 851 174

Not 15  Likvida medel

Belopp i Tkr
2020-01-01  

- 2020-12-31
2019-01-01  

- 2019-12-31
2018-01-01  

- 2018-12-31

Tillgodohavande på konto närstående 19 209 9 876 37 435

Brilliant Future-koncernen ingår i likviditetsförvaltningen hos Wise Group-koncernen i form av cashpool fram till dagen före avyttrande.

Not 16  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Belopp i Tkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 3 150 3 150 3 150

Summa ställda säkerheter 3 150 3 150 3 150

Noter
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Noter

Not 17  Transaktioner med närstående
Tabellen nedan visar transaktioner mellan Brilliant Future-koncernen och  
bolag inom Wise Group-koncernen under räkenskapsåren 2018-2020.

Belopp i Tkr
2020-01-01  

- 2020-12-31
2019-01-01  

- 2019-12-31
2018-01-01  

- 2018-12-31

Till/från Wise Group-koncernen

Försäljning 389 546 557

Inköp -4 666 -8 085 -6 371

Debiterade hyreskostnader -3 770 -4 006 -3 452

Räntekostnader - -1 -

Total -8 047 -11 546 -9 266

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 109 1 230 66

Tillgodohavande på konto 19 209 9 876 37 435

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder 13 299 2 437 17 223

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - 102

Eget kapital

Transaktioner med ägare (koncernbidrag netto) - -1 125 -12 168
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Uttalande
Vi har reviderat de sammanslagna finansiella rapporterna för Brilliant 
Future AB (företaget), vilka består av rapporten över sammanslagna 
balansräkningar per den 31 december 2020, 2019 och 2018 samt sam-
manslagna resultaträkningar, förändringar i eget kapital och kassaflö-
desanalyser för dessa år samt noterna till de finansiella rapporterna, 
däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade sammanslagna finansiella  
rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
företagets samanslagna finansiella ställning per den 31 december 
2020, 2019 och 2018 och av dess sammanslagna finansiella resultat 
och kassaflöden för dessa år enligt BFNAR 2012:1 årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing  
(ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna 
i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt 
International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of 
Ethics for Professional Accountants (IFAC-koden) tillsammans med 
de yrkesetiska krav i Sverige som är relevanta för revisionen av de 
sammanslagna finansiella rapporterna och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav och IFAC-koden. Vi anser att 
de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
de sammanslagna finansiella rapporterna
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta finansiella rapporter som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta finansiella rapporter utan väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna är styrelsen och verk-
ställande direktören ansvariga för att bedöma företagets förmåga att 
fortsätta verksamheten och lämna upplysningar, i tillämpliga fall, om 
frågor som rör företagets fortsatta drift samt utgå från antagandet 
om fortsatt drift såvida inte styrelsen och verkställande direktören  
antingen avser att likvidera företaget eller upphöra med verksam-
heten, eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta.

Revisorns ansvar för de finansiella rapporterna
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de 
finansiella rapporterna som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisors rapport som innehåller vårt uttalande. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet när 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 deekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i dessa finansiella rapporter.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

•  Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i de finansiella rapporterna, vare sig de beror på oegentligheter 

eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder med 
anledning av dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för vårt 
uttalande. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en som beror på miss-
tag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

•  Skaffar vi oss en förståelse av den del av företagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåt-
gärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen samt tillhörande upplysningar.

•  Drar vi en slutsats om det riktiga i styrelsens och verkställande 
direktörens användning av antagandet om fortsatt drift och, 
baserat på de inhämtade revisionsbevisen, om det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållan-
den som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor måste vi i revisors rapport fästa 
uppmärksamheten på de relevanta upplysningarna i de finan-
siella rapporterna, eller, om dessa upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbe-
vis som inhämtades fram till datumet för revisors rapport. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att företaget inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

•  Utvärdera den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i de finansiella rapporterna,däribland upplysningar, och 
om de finansiella rapporterna återger de underliggande transak-
tionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi kommunicerar med styrelsen avseende, bland annat, revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierar under revisionen.

Vi ger också styrelsen en utsaga om att vi har följt relevanta yrkese-
tiska krav avseende oberoende, och kommunicerar alla relationer 
och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende 
samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de frågor som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka 
frågor som hade den största betydelsen i revisionen av de finansiella 
rapporterna och därför är de särskilt betydelsefulla områdena. Vi 
beskriver dessa frågor i revisors rapport såvida inte lagar eller andra 
författningar förhindrarupplysning om frågan eller när, i ytterst säll-
synta fall, vi bedömer att en fråga inte ska kommuniceras i revisors 
rapport på grund av att de negativa konsekvenserna av att göra 
det rimligen skulle väntas vara större än allmänintresset av denna 
kommunikation.

Stockholm den 11 maj 2021 
Ernst & Young AB

Linn Haslum Lindgren 
Auktoriserad revisor

Rapport avseende revisionen av de sammanslagna finansiella rapporternaer
Till aktieägarna i Brilliant Future AB, org.nr 556392-3332


