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4 Koncernpresentation CLX Communications AB

CLX i korthet
Under de senaste åren har mobiltelefonen förändrat 
beteendet för hur människor tar beslut och för hur företag 
interagerar med sina kunder. Genom att använda CLX:s 
tjänster kan företag över hela världen kommunicera med 
sina kunder och anställda via mobiltelefonen.

Vi erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster som 
gör att företag på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt 
kan integrera meddelande (SMS)-, röstapplikations- och 
mobildatatjänster i sin verksamhet. Våra kunder gör detta 
för att förbättra sina kundrelationer eller för att effektivisera 
sina interna processer. Våra kommunikationstjänster 
används för kritisk information varje sekund året runt av till 
exempel banker, flygbolag, sjukvården och ledande globala 
Internetföretag.

De tjänster som CLX erbjuder används bland annat 
inom sjukvården för patientpåminnelser via SMS, på 
annonsmarknaden för att erbjuda anonymiserade 
virtuella telefonnummer och inom datakommunikation för 
uppkopplade hemlarm.

Vår marknad håller på att förändras i grunden

Företagskommunikation som förut krävde stora investeringar 
finns nu tillgänglig i molnet vilket gör att alla företag kan 
integrera SMS-, röst- och mobildatatjänster i sin verksamhet. 
Detta är möjligt genom att erbjuda standardiserade 
webbaserade gränssnitt i molnet. Företag kan enkelt 
integrera sina affärssystem mot gränssnitten för att använda 
kommunikation till mobiltelefonen som en integrerad del av 
sina affärsprocesser. 

CLX - Internet of Things (IoT)

CLX utvecklar för närvarande ett erbjudande för mobil 
datakonnektivitet för sakernas Internet (IoT). Prognoser 
pekar på att inom en inte allt för lång framtid kan det finnas 
fler uppkopplade saker i mobilnätverken än mobiltelefoner. 
Detta är en marknad som CLX tror sig ha mycket goda 
förutsättningar att vara framgångsrik på. 

CLX finns på en global marknad och har mer än 90 % av 
sin försäljning utanför Sverige. De största marknaderna 
för bolaget är Europa och USA men företaget finns även 
etablerat i delar av Asien.

 Intäkter Tillväxt senaste året EBITDA Försäljning utanför Sverige Global närvaro genom Medelantal anställda  

 844 MSEK 39% 93 MSEK >90 % 14 kontor 138
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Två starka affärsenheter

CLX har två affärsenheter: Företagsdivisionen och 
Operatörsdivisionen. Båda divisionerna baserar 
verksamheten på företagets egenutvecklade 
kommunikationsplattform men har olika kundgrupper och 
affärsmodeller. 

Tillsammans skapar affärsenheterna synergieffekter 
som ger kostnadsfördelar, vilket i sin tur ger en stark 
marknadsposition.

Företagsdivisionen säljer molnbaserade 
kommunikationstjänster till företag som använder dem 
för att kommunicera med sina kunder och anställda via 
mobiltelefonen eller uppkopplade saker i mobilnätverken. 
Affärsmodellen är transaktionsdriven och företagen betalar 
för den mängd transaktioner som de använder.

CLX Operatörsdivision har en egenutvecklad 
mjukvaruplattform som säljs till mobiloperatörer. 
Operatörsdivisionens affärsmodell har utvecklats från en 
traditionell licens- och supportmodell till en s.k. Managed 
Services och Platform-as-a-Service (PaaS) modell.  Detta 
innebär att andelen återkommande intäkter ökar.

 
Tillväxt under lönsamhet

CLX har sedan starten haft en stabil organisk tillväxt och varit 
lönsamt och omsatte under räkenskapsåret 2014/15 844 
MSEK. Företaget har under resans gång gjort tre förvärv.

 Intäkter Tillväxt senaste året EBITDA Försäljning utanför Sverige Global närvaro genom Medelantal anställda  

 844 MSEK 39% 93 MSEK >90 % 14 kontor 138
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VD har ordet
Det finansiella året 2014/15 var ett mycket bra och 
händelserikt år för CLX.  Det blev ett nytt rekordår både 
vad avser intäkter och rörelseresultat. Företaget har sedan 
det grundades 2008 haft en snabb organisk tillväxt vilket 
kompletterats med tre viktiga förvärv: Symsoft 2009, 
Voltari 2014 och Caleo Technologies 2015. CLX affär har låg 
kapitalbindning och den snabba expansionen har kunnat 
finansieras med egna medel.

Den snabba förändringstakten mot molnbaserade 
kommunikationslösningar gynnar ett agilt företag som CLX. 
Under året tog vi viktiga steg för att lansera nya tjänster 
inom utvalda tillväxtområden och för att bygga en stabil 
grund för fortsatt tillväxt.

CLX:s Företagsdivision
Vi har under året investerat i att utöka våra erbjudanden 
till företagsmarknaden för att ta till vara på de 
affärsmöjligheter som sakernas Internet, Internet of 
Things (IoT), erbjuder. Vi är övertygade om att denna 
marknad kommer att växa kraftigt kommande år och CLX 
är unikt positionerat tack vare vår gedigna kompetens, 
vår avancerade kommunikationsplattform och våra 
existerande operatörs- och kundrelationer. Investeringarna 
inom IoT kan genomföras på ett mycket kostnadseffektivt 
sätt. Vi tror att den låga kommunikationskostnad per 
uppkopplad enhet som vi avser erbjuda och vårt omfattande 
nätverk av operatörsrelationer kommer att vara stora 
konkurrensfördelar för CLX på denna marknad. 

Vår strategi att arbeta nära våra leverantörer, dvs 
mobiloperatörerna, har varit framgångsrik. CLX har under 
året fått flera utmärkelser från mobiloperatörer. CLX 
utnämndes bland annat till Platinum Partner av Vodafone 
i Storbritannien, den högsta nivån i deras partnerprogram. 
Den oberoende analysfirman ROCCO Research som under 
våren intervjuat 179 mobiloperatörer utnämnde CLX till 
global ledare inom mobila meddelandetjänster för företag.

 

Även återkopplingen i årets kundenkät var väldigt positiv. 
Våra kunder ser oss som en pålitlig partner och beskriver 
relationen med CLX som långsiktig och strategisk.  Våra 
kunder uppskattar att vi fortsätter utöka produktportföljen 
och vårt globala nätverk av operatörsrelationer.

Företagsdivisionen expanderade organiskt till flera nya 
marknader.  Vi lanserade framgångsrikt vår verksamhet i 
Frankrike i maj 2015, vilket redan efter ett års investering 
bidrar positivt till verksamheten. Turkiet ligger i denna stund 
(augusti 2015) i startgroparna för att lanseras lokalt. 

 
Vår satsning i Nordamerika utvecklas väl och vi börjar 
se resultat av integrationen av förvärvet av Voltari, som 
slutfördes i augusti 2014. Detta förvärv ger CLX direktavtal 
med flertalet nordamerikanska mobiloperatörer, däribland 
AT&T och Verizon, vilket förbättrar vår marknadsposition i 
både USA och Kanada. CLX har många kunder i Nordamerika 
som använder våra molnbaserade kommunikationslösningar 
för internationell trafik. Vi kan nu även erbjuda befintliga och 
nya kunder en konkurrenskraftig nationell lösning.

Lanseringar av nya tjänster, geografisk expansion samt 
kostnader av engångskaraktär för integration av Voltari-
förvärvet har gjort att resultatet inte har ökat i samma 
takt som intäkterna under året. För att bli en stor global 
spelare på denna snabbt växande marknad och nå 
skalbarhetsfördelar på lång sikt har Företagsdivisionen 
prioriterat tillväxt.

Johan Hedberg
VD, CLX Communications

“CLX was one of the Tier One providers in this 
year’s A2P SMS Messaging Vendor Performance 
report, but as a leader in over half of the  
Leadership and Performance KPIs in the  
Research, they were also rated by Operators  
the highest overall vendor.”

Jason Bryan, CEO of ROCCO Research

“Our relationship with CLX continues to grow 
from strength to strength and we are pleased 
to recognise their consistent service with a Gold 
Standard award.”

Jason Ree, Director of New Business, EE (Storbrittanien)
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CLX:s Operatörsdivision
CLX Operatörsdivision har en egenutvecklad 
mjukvaruplattform som säljs till mobiloperatörer. 
Operatörsdivisionens affärsmodell har utvecklats från en 
traditionell licens- och supportmodell till en s.k. Managed 
Services och PaaS modell.  Detta innebär att andelen 
återkommande intäkter ökar.

Efter att under ett antal år främst fokuserat på lönsamhet i 
Operatörsdivisionen har vi under året startat ett program för 
att åter skapa tillväxt. Nyinvesteringar görs främst inom tre 
områden:

1. Affärsstödssystem för mobiloperatörer: Genom 
förvärvet av Caleo Technologies har CLX produktportfölj 
kompletterats. Vi har nu möjlighet att erbjuda våra 
kunder helhetslösningar inom området, något som vi 
bedömer kommer att öka i betydelse kommande år. 

2. Säkerhetslösningar: Behovet för mobiloperatörer att 
skydda sina nätverk från olika typer av intrång har ökat. 
CLX har utvecklat ett antal lösningar för att adressera 
denna marknad. Dessa lösningar har dessutom visat sig 
fungera bra som instegsaffärer för att skaffa nya kunder.

3. Virtuella operatörer: Operatörsdivisionen är en 
ledande leverantör av kommunikationslösningar till 
virtuella operatörer. Samma tekniska plattformsbehov 
finns även hos IoT-företag för att hantera sina 
uppkopplade saker. Utöver att ta marknadsandelar 
på den växande marknaden för virtuella operatörer 
ser vi IoT som ett nytt spännande tillämpningsområde 
för våra plattformslösningar. Vi tror att CLX kommer 
att vara konkurrenskraftigt inom detta område och 
att förutsättningarna finns för en snabb tillväxt de 
kommande åren. 

Vår egenutvecklade mjukvara är motorn i båda våra 
divisioner. Nyinvesteringar i vår kommunikationsplattform 
används av både Företags- och Operatörsdivisionerna. 
Att kunna använda en gemensam teknisk plattform ger 
CLX synergieffekter och kostnadsfördelar som är svåra att 
replikera för konkurrenter. Förutom tekniska synergier har vi 
också marknadssynergier mellan divisionerna. Detta utgör 
grunden för ett av våra ledord – kostnadseffektivitet.

Vägen framåt
Vårt finansiella år har varit händelserikt för bolaget. 
Vi har uppnått samtliga våra finansiella mål. Årets 
rörelseintäkter överskred väsentligt vårt tillväxtmål, drivet 
främst av kärnområdet inom Företagsdivisionen, mobila 
meddelandetjänster (A2P Messaging). Vi ser att marknaden 
för detta område fortsätter att växa, och att CLX fortsätter 
ta marknadsandelar. Vi kommer fortsätta att titta på 
kompletterande förvärv för att stödja valda tillväxtområden 
eller för att stärka vår geografiska närvaro och vår kärnaffär.

Vi har en stark finansiell ställning som tillåter oss att 
satsa på kärnverksamheten men även att exekvera vår 
tillväxtstrategi samtidigt som vi levererar avkastning till 
aktieägarna. Kombinationen av hög tillväxt i vår kärnaffär 
tillsammans med nya lovande utvecklingsområden, speciellt 
inom IoT, utgör en väldigt god grund för CLX fortsatt positiva 
utveckling.

Johan Hedberg 
VD och koncernchef

SMS möjliggör kommunikation vid naturkatastrofer
I april 2015 inträffade en kraftig jordbävning i Nepal där tusentals dödades och ännu fler 
skadades. Jordbävningen orsakade också stora materiella skador. När naturkatastrofer skadat 
kommunikations-infrastruktur har man ofta kunnat fortsätta att kommunicera med SMS, och CLX 
har vid ett antal tillfällen bistått hjälporganisationer med SMS-baserade kommunikationslösningar.  
I Nepal satte CLX upp en SMS-baserad kommunikationslösning för att hjälpa invånarna att 
återknyta kontakten med familj och nära vänner.
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Marknad, affärsmodell och  
finansiell ställning
Marknad
CLX verkar på marknaden för molnbaserade 
kommunikationsplattformar, s.k. Cloud Communications 
Platforms.

Skiftet i att sälja mjukvara till företag som Software-as-a-
Service (SaaS) modeller, istället för licenser, har varit stark. 
Övergången drivs av flera faktorer som låg startkostnad, 
pay-per-use affärsmodeller, skalbarhet, kontinuerliga 
uppdateringar som tillåter företag att snabbare anpassa sig 
till förändringar i marknaden och bli mer effektiva.

Det finns nu förutsättningar för att samma skifte ska kunna 
ske inom företagskommunikation. Traditionella lösningar 
har ofta höga startkostnader för hårdvara och långa och 
dyra kontrakt med operatörer. Dessa lösningar kräver 
också specialistkunskaper som sällan finns tillgängliga inom 
företaget. Sådana lösningar kan också ha begränsningar 
i skalbarhet, både vad gäller kapacitet och internationell 
räckvidd.

Molnbaserade kommunikationsplattformar löser många av 
dessa problem.

 X Låga eller inga startavgifter
 X Pay-as-you-go modell i vilken kunder betalar den 

kommunikation de använder i realtid
 X Standardiserade webbaserade protokoll, så kallade 

API:er för integration till kommunikationsplattformen 
i molnet tillåter agil utvecklingsmetodik (iterativ 
utvecklingsmodell)

 X Förenkling av värdekedjan då endast ett kontrakt 
och en affärsrelation behövs för att skapa en 
kommunikationslösning.

Genom att barriärerna blir mindre erbjuder molnbaserade 
kommunikationsplattformar en helt ny kundgrupp 
tillgänglighet till kommunikationslösningar. Traditionella 
kommunikationslösningar ersätts också i allt snabbare takt 
med molnbaserade lösningar.

Affärsmodell
CLX bedriver sin verksamhet genom två divisioner 
som kompletterar varandra: Företagsdivisionen och 
Operatörsdivisionen. CLX:s Företagsdivision erbjuder företag 
molnbaserade tjänster och mobilkonnektivitetstjänster 
för kommunikation, däribland A2P-meddelanden, 
röstapplikationer, och mobilkonnektivitet för IoT. 
Företagsdivisionens tjänster nyttjas av kunder genom 
en uppkoppling över Internet till dess API:er. Företagen 

betalar för dessa tjänster enligt en ”Pay-as-you-go” modell 
(per SMS eller per röstminut, och efter CLX:s lansering av 
mobilkonnektivitetstjänster for IoT per megabyte data), och 
därigenom skapar CLX intäkter vid varje transaktion som 
hanteras.

CLX:s Operatörsdivision erbjuder mobiloperatörer och 
virtuella operatörer (MVNO:er) dess egenutvecklade 
mjukvaruplattform. Plattformen levereras traditionellt till 
kunderna för installation och integration i deras nätverk. 
Kunderna betalar då generellt en licensavgift för mjukvaran 
samt för den kostnad som CLX har för installation och 
integration av plattformen. Driften av plattformen sköter 
kundens egen driftorganisation men support för ev problem 
tillhandahålls av CLX och för detta får man en löpande 
supportintäkt. I takt med att CLX kundbas har växt har även 
de löpande supportintäkterna inom Operatörsdivisionen 
ökat. 

På senare år har intresset för att köpa CLX mjukvara som 
en tjänst ökat. CLX har därför sedan ett par år succesivt 
utvecklat ett PaaS-erbjudande vilket innebär att CLX tar 
investeringen i hårdvara och eventuella tredjepartsprodukter 
och licenser (som kunden annars normalt betalar för) 
och därefter även ansvarar för den löpande driften och 
supporten av systemet. Intäktsmodellen blir i detta fall 
generellt en ersättning för systemetablering och integration 
med kundens nätverk. Därefter betalar kunden för drift av 
lösningen som då även inkluderar ersättning för mjukvaran. 
PaaS-leverans genererar generellt lägre initiala intäkter än 
vid traditionell leverans för installation i kundens nätverk, 
däremot är de löpande intäkterna över tiden högre. 
Operatörsdivisionens intäkter har de senaste åren succesivt 
ändrats från att vara av engångskaraktär till att en allt större 
andel repetitiva intäkter erhållits från support och PaaS.

Finansiella mål
 X Tillväxt: CLX målsättning är att uppnå en organisk 

intäktstillväxt om minst 20 % per år på medellång till 
lång sikt.

 X Lönsamhet: CLX målsättning är en EBIT-marginal på 
omkring 10 %.

 X Kapitalstruktur: CLX kapitalstruktur skall möjliggöra en 
hög grad av finansiell flexibilitet och möjliggöra förvärv. 
CLX:s mål är en högsta nettoskuldsättning om 2 x 
EBITDA för de senaste föregående 12 månaderna.

 X Utdelningspolicy: CLX målsättning är att dela ut minst 30 
% av årets resultat. CLX finansiella ställning, kassaflöden, 
förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter kommer att 
beaktas av styrelsen när styrelsen föreslår att CLX skall 
betala utdelning.
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Finansiella nyckeltal
Räkenskapsåren som avslutades 
den 30 juni 2015, 2014 och 2013

 2014/15 2013/14 2012/13 
MSEK (12 mån) (12 mån) (17 mån)
Intäkter 844 606 4791

Bruttoresultat 252 233 226
Bruttomarginal 30% 38% 47%
EBITDA 93 78 642

EBITDA-marginal 11% 12% 13%3

Rörelseresultat (EBIT) 89 76 63
Rörelsemarginal 11% 13% 13%
Resultat efter skatt 53 33 17
Resultat per aktie (SEK) efter utspädning4 53,08 33,32 17,23
Kassaflöde för perioden 95 -5 47
Nettoskuld 10 246 278
Nettoskuld/EBITDA 0,1 3,2 4,3

Intäkter
Intäkter ökade med 39 % till 844 MSEK (606 MSEK). 
Företagsdivisionen ökade med 49 % till 712 MSEK (477 
MSEK) som ett resultat av en betydande ökning av befintliga 
företagskunders trafikvolymer samt trafikvolymer från nya 
kunder. Operatörsdivisionen ökade med 2 % till 155 MSEK 
(151 MSEK), framför allt på grund av en ökning i antalet 
kunder. 

Bruttoresultat och bruttomarginal
Bruttoresultat ökade med 8 % till 252 MSEK (233 MSEK), 
drivet av försäljningstillväxten. Bruttomarginalen för 
perioden minskade till 30 % under räkenskapsåret 2014/15 
från 38 % under 2013/14 som ett resultat av den starka 
tillväxten i Företagsdivisionen, där bruttomarginalen är lägre 
än i Operatörsdivisionen.

Rörelseresultat och rörelsemarginal
Rörelseresultatet ökade med 16 % till 89 MSEK (76 MSEK), 
drivet av försäljningstillväxten. Rörelsemarginalen för 
perioden minskade till 11 % under räkenskapsåret 2014/15 
från 13 % under 2013/14.

Resultat efter skatt och resultat per aktie 
(SEK) före utspädning

Årets resultat ökade med 59 % till 53 MSEK (33 MSEK) under 
räkenskapsåret 2014/15. Resultat per aktie före utspädning 
uppgick till 53,20 kronor (33,32 kronor).

1 12 månader: 416 MSEK
2 12 månader: 60 MSEK
3 12 månader: 14 %
4 Baserat på vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier efter utspädning som per 2014/2015 uppgår till 1 001 111 och för 2013/2014 respektive 
2012/2013 till 1 000 000  aktier
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Finansiell ställning

MSEK 30 juni 2015 30 juni 2014 30 juni 2013

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 66 55 50
Materiella anläggningstillgångar 5 2 2
Finansiella anläggningstillgångar 2 0 0
Uppskjuten skattefordran 0 4 1

Summa anläggningstillgångar 73 61 53

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar 190 192 167
Likvida medel 71 56 61

Summa omsättningstillgångar 261 248 228
Summa tillgångar 334 309 281

Eget kapital och skulder
Eget kapital 41 -128 -162
Långfristiga skulder 94 309 346
Kortfristiga skulder 199 128 97

Summa eget kapital och skulder 334 309 281

 
Den finansiella ställningen har under året stärkts genom 
en nyemission där huvudägaren CLX Networks Holding AB 
tecknande 81 081 preferensaktier mot betalning genom 
kvittning av CLX Networks Holding ABs fordran på CLX 
Communications AB.

Nettoskuld

MSEK 30 juni 2015 30 juni 2014 30 juni 2013

Finansiella skulder
Långfristiga räntebärande skulder 81 302 339
Kortfristiga räntebärande skulder 0 0 0
Summa finansiella skulder 81 302 339

Finansiella tillgångar
Likvida medel 71 56 61
Summa finansiella tillgångar 71 56 61
Nettoskuld 10 246 278

Nettoskuld
Nettoskulden för CLX innefattar lång- och kortfristiga 
räntebärande skulder som reducerats med likvida medel. Per 
den 30 juni 2015 uppgick CLX:s nettoskuld till 10 MSEK (246).

Nettoskuld/EBITDA
Nettoskuld/EBITDA för CLX uppgick till 0,1 per 30 juni 2015 
(3,1). 
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Likvida medel
Totalt uppgick likvida medel till 71 MSEK per den 30 juni 
2015 (56 MSEK).

Kassaflöde

 2014/15 2013/14 2012/13 
MSEK (12 mån) (12 mån) (17 mån)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 95 -5 47
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 13 14
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -70 -13 0
Årets kassaflöde 15 -5 61

Likvida medel vid årets början 56 61 0
Kursdifferenser i likvida medel 0 0 0
Likvida medel vid årets slut 71 56 61

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 
100 MSEK under 2014/15 till 95 MSEK (-5 MSEK). Ökningen 
var främst ett resultat av fördelaktiga förändringar i 
rörelsekapitalet, primärt en ökning i rörelseskulder. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten minskade med 
23 MSEK under 2014/15 till -10 MSEK (13 MSEK). Minskning 
var främst ett resultat av att under föregående räkenskapsår 
erhölls återbetalning av lån till moderföretag om 20 MSEK. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten minskade 
med 57 MSEK under 2014/15 till -70 MSEK (-13 MSEK). 
Minskningen var främst ett resultat av en större 
återbetalning av ett lån till CLX:s ägare. Minskningen 
motverkades av en kapitaltillförsel från ägare samt 
nyupplåning från kreditinstitut. 

Årets kassaflöde
Årets kassaflöde ökade med 20 MSEK under 2014/15 till 15 
MSEK (-5 MSEK).

Rörelsekapital

 2014/15 2013/14 2012/13 
MSEK (12 mån) (12 mån) (17 mån)
Rörelsekapital 62 120 131
Rörelsekapital/intäkter (%) 7 20 27



12 Koncernpresentation CLX Communications AB

Översikt affärsdivisioner
CLXs verksamhet är uppdelad i två affärsdivisioner: 
Företagsdivisionen och Operatörsdivisionen. 
Företagsdivisionen erbjuder molnbaserade 
kommunikationstjänster medan Operatörsdivisionen 
erbjuder mobiloperatörer och MVNO:er koncernens 
mjukvaruplattform och tjänster relaterade till plattformen.

Det finns stora synergieffekter mellan de två divisionerna:

 X Mjukvaruplattformen som Operatörsdivisionen erbjuder 
används av Företagsdivisionen för att tillhandahålla 
kommunikationstjänster till företag. Detta ger upphov 
till stora skalfördelar inom forskning och utveckling, 
support och i verksamheten i övrigt.

 X Operatörsdivision har cirka 70 mobiloperatörer som 
kunder. De använder mjukvaruplattformen i sin 
verksamhet. Detta underlättar för företagsdivisionen 
att skapa relationer med mobiloperatörer för att 
upphandla kapacitet för kommunikationslösningar 
till företag. Dessa relationer är centrala för att kunna 
bygga ett högkvalitativt erbjudande av molnbaserade 
kommunikationstjänster riktade till företag.
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 2014/15 2013/14 2012/13 
Intäkter (12 mån) (12 mån) (12 mån)
Företagsdivisionen 712 477 287
Operatörsdivisionen 155 151 145
Koncerngemensamt och elimineringar -23 -22 -16
Koncernen 844 606 416

 2014/15 2013/14 2012/13 
Bruttoresultat (12 mån) (12 mån) (12 mån)
Företagsdivisionen 133 120 81
Operatörsdivisionen 138 131 127
Koncerngemensamt och elimineringar -19 -18 -15
Koncernen 252 233 193

 2014/15 2013/14 2012/13 
EBITDA (12 mån) (12 mån) (12 mån) 
Företagsdivisionen 54 55 43
Operatörsdivisionen 45 23 18
Koncerngemensamt och elimineringar -6 0 0
Koncernen 93 78 60

Intäkter

Företags- 
divisionen

82 %

Operatörs- 
divisionen

18 %

EBITDA

Operatörs- 
divisionen

45%

Företags- 
divisionen

55%
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Företagsdivisionen
Introduktion
Företagsdivisionen erbjuder molnbaserade 
kommunikationstjänster. Våra kunder ansluter sina 
applikationer och system till CLX:s kommunikationsplattform 
för att kommunicera med sina kunder, anställda och 
uppkopplade saker globalt. Detta är möjligt genom att 
erbjuda standardiserade webbaserade gränssnitt i molnet, 
s.k. APIer. Företag kan enkelt integrera sina affärssystem 
mot gränssnitten för att använda kommunikation till 
mobiltelefonen som en del av sina affärsprocesser.  I motsats 
till traditionella kommunikationstjänsteleverantörer till 
företag så erbjuder CLX flera fördelar:

 X CLX har ett skalbart och globalt kommunikationsnätverk 
som erbjuder ett kostnadseffektivt och högkvalitativt 
sätt för företag att nå mobiltelefoner och uppkopplade 
saker.

 X För att använda CLX:s molntjänster behövs ingen 
telekom- eller specialistkunskap. APIerna för att 
integrera mot CLX bygger på standardiserade, web-
baserade protokoll. Detta ger kunder möjlighet att 
snabbt lansera och förbättra sina tjänster.

 X Kunder betalar endast för den kapacitet de utnyttjar i en 
pay-as-you-go-modell.

 X Säkerhetsnivån är hög för att kunna möta krav från till 
exempel banker.

Tjänsteerbjudanden
 X A2P-meddelandetjänsten: A2P-meddelanden möjliggör 

för företag att automatiskt skicka individualiserade 
meddelanden till mobilabonnenter och uppkopplade 
saker  runt om i världen (Utgående SMS). CLX levererar 
också en interaktiv tjänst med virtuella telefonnummer i 
över 40 länder som låter företag ta emot SMS och i vissa 
fall röstsamtal på samma nummer (Inkommande SMS).

 X Röstapplikationer: Röstapplikationstjänster innefattar 
Utgående Röst och Inkommande Röst, genom vilka 
företag automatiskt kan utföra telefonsamtal till fast- 
och mobilnummer globalt.

 X Mobildatatjänster för IoT-konnektivitet: Konnektivitet 
för saker är en tjänst som befinner sig i ett framskridet 
utvecklingsstadium och tester hos kunder planeras till 
slutet av 2015. Bolaget räknar med att en kommersiell 
lansering kommer ske under 2016. CLX:s lösningar 
för mobil konnektivitet kommer erbjuda företag att 
hantera uppkopplade saker på ett intelligent sätt. 
Tjänsten kommer tillåta kunder att byta operatör utan 
att byta SIM-kort med hjälp av en så kallad embedded 
SIM-lösning. Exempel på denna typ av saker är 
uppkopplade fordon, el- och vattenmätare, trafikljus och 
byggnadssensorer.

För att kunna erbjuda kommunikationstjänster till sina 
kunder har CLX kopplat sin kommunikationsplattform till 
mobiloperatörer i hela världen. CLX strävar efter att etablera 
avtal och direktanslutningar med alla större mobiloperatörer 
i världen och har därför ett flertal anställda som fokuserar på 
att utveckla och ingå avtal med mobiloperatörer.
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Kundbas och försäljning
Företagsdivisionen fokuserar på företag i hela världen och 
i alla branscher som genererar stora trafikvolymer runt om 
i världen. Företagsdivisionens kundbas har växt snabbt och 
består nu av fler än 550 företagskunder, däribland flera 
marknadsledande företag i många branscher, såsom bank-, 
teknologi- och transportföretag. Bland kunderna finns 
globala företag såsom Microsoft och Air Canada liksom 
snabbväxande teknologibolag såsom Truecaller och Boku.

Företagsdivisionen har en global försäljningsorganisation 
för direktförsäljning. Det finns även ett partnerprogram 
som breddar räckvidden i bolagets försäljning och 
marknadsföring.

Marknad

Marknaden för molnbaserade kommunikationstjänster för 
företag drivs främst av tre viktiga faktorer:

1. ökande antal smarta mobiltelefoner och ökande mobil 
datatrafik,

2. affärskritiska tjänster flyttas till molnet och 

3. befintliga och nya användningsområden utvecklas inom 
molnbaserad kommunikation för företag. 

Marknaden för A2P-meddelandetjänster är en väletablerad 
global marknad, som enligt IDC har uppskattats generera 
intäkter om cirka 23,4 miljarder USD under år 2014. 
Marknaden för Röstapplikationer via molnbaserade 
plattformar är en ny men snabbväxande marknad som 
enligt IDC förväntas uppgå till 100 miljoner USD under 
2014. Estimat för marknaden för mobil konnektivitet 
för sakernas Internet (IoT) saknas men CLX bedömer 
marknadspotentialen som betydande.

Intäkter
Intäkter ökade med 49 % under 2014/15 till 712 MSEK 
(477). Tillväxten drevs av en betydande ökning av befintliga 
företagskunders trafikvolymer samt trafikvolymer från 
nya kunder. Ökningen i trafikvolym från befintliga kunder 
var en följd av den allmänna tillväxten i marknaden för 
molnbaserad företagskommunikation samt framgångsrik 
lansering och merförsäljning av nya tjänster. Därutöver 
fortsätter CLX att vinna marknadsandelar.

Bruttoresultat och bruttomarginal
Bruttoresultatet i Företagsdivisionen ökade med 11 % 
under 2014/15 till 133 MSEK (120). Ökning beror på 
omsättningstillväxten. Bruttomarginalen minskade till 19 % 
under perioden (25 %) som ett resultat av en hög tillväxt i 
trafik i marknader med lägre bruttomarginaler.

EBITDA och EBITDA-marginal
Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) 
i Företagsdivisionen minskade med 1 % under 2014/15 
till 54 MSEK (55). Minskningen beror främst på ökade 
rörelsekostnader i divisionen. De ökade kostnaderna är 
primärt relaterade till den utökade säljorganisationen.

 

Intäkter, Företagsdivisionen EBITDA, Företagsdivisionen
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Operatörsdivisionen
Introduktion
Inom Operatörsdivisionen erbjuder CLX mobiloperatörer 
och virtuella operatörer (MVNO:er) koncernens 
mjukvaruplattform och tjänster relaterade till plattformen. 
Varumärket Symsoft används i försäljningen av mjukvara till 
mobiloperatörer.

De viktigaste komponenterna och funktionerna i 
mjukvaruplattformen kan delas upp i följande kategorier:

 X Affärsstödssystem: Ett system för affärsstöd och 
kundhantering som förser mobiloperatörer med 
en mängd komponenter och de möjligheter som 
de behöver för att hantera kundtjänst, fakturering 
och kampanjer, samt information som ger insikt i 
abonnenternas beteenden.

 X Mervärdeskapande tjänster: CLX erbjuder en integrerad 
lösning för flera mervärdesskapande tjänster, baserade 
på sin mjukvaruplattform.  Alla meddelandetjänster, 
inklusive SMS, MMS och röstbrevlåda, liksom ett brett 
spektrum av samtalsfullbordandetjänster, såsom ”Call 
me”, ”Call-back Roaming”, ”Collect Call”, ”Missed Call 
Alerts” och ”Interactive Voice Response” stöds.

 X Säkerhetslösningar: CLX:s Säkerhetslösningar 
säkerställer tjänsters tillgänglighet, skyddar slutkundens 
personliga integritet och användarupplevelse, 
samt säkerställer mobiloperatörers intäkter och 
regelefterlevnad.

 X MVNO-lösningar: Mjukvarukomponenter från CLX:s 
kommunikationsplattform kan tillsammans erbjudas 
som en komplett och integrerad lösning. Detta möjliggör 
ett komplett tjänsteerbjudande med de funktioner som 
MVNO:er och mindre mobiloperatörer behöver för att 
kunna driva sina verksamheter.

Den vanligaste affärsmodellen för operatörsdivisionen är i 
dagsläget en traditionell mjukvarulicens- och supportmodell. 
I allt större omfattning erbjuder Operatörsdivisionen också 
dess kommunikationsplattform som en så kallad Platform-as-
as-Service-tjänst (PaaS). PaaS betyder att plattformen driftas 
av CLX och kan användas av flera kunder, vilket innebär att 
CLX kan erbjuda en kostnadseffektiv lösning till marknaden.

Kundbas och försäljning
Mjukvaruplattformen används för närvarande av fler än 
70 mobiloperatörer i deras respektive verksamheter, som 
tillsammans har fler än 175 miljoner mobilabonnenter. 
Exempel på Operatörsdivisionens kunder är större 
mobiloperatörer, som till exempel TeliaSonera, Vodafone, 
Telefónica, America Móvil, Millicom, Tele2 och Tre.

CLX har traditionellt fokuserat på att leverera till 
etablerade mobiloperatörer med god förståelse för 
telekommunikation. Därutöver kompletterar CLX:s nu sin 
produkt- och serviceportfölj för att bättre svara upp mot nya 
marknadsaktörer och MVNO:er. Dessa har behov av en bred 
och integrerad lösning som levererar en tjänst innefattande 
alla de nyckelfunktioner som krävs för att kunna driva 
verksamheten. Ett exempel på kunder inom detta område är 
Virgin Mobile.

CLX:s Operatörsdivision har en internationell 
försäljningsorganistion med stor bransch-, 
telekommunikation- och Interneterfarenhet. De flesta 
kunder nås direkt av CLX:s säljteam, men allt oftare också via 
indirekta försäljningskanaler.
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CLX:s Kommunikationsplattform

Röst Meddelanden Mobil Data

Affärsstöds-
system

Mervärdes-
skapande
tjänster

Säkerhets-
lösningar

MVNO-
lösningar

Marknad
Marknaden för mjukvara och tjänster till mobiloperatörer är 
en mogen och välutvecklad marknad. Under de senaste åren 
har marknaden påverkats av viktiga trender:

 X Operatörer konsoliderar antalet mjukvaruleverantörer 
de använder för att öka sin effektivitet

 X en ökning av antalet MVNO:er och nya marknadsaktörer 
som etableras

 X ett allt större fokus på säkerhet.

Marknaden för mjukvaruleverantörer till mobiloperatörer 
är i hög grad fragmenterad. CLX:s konkurrenter på denna 
marknad innefattar en lång rad aktörer, från små, nischade 
tjänsteleverantörer till stora företag som Ericsson och 
Huawei.

Intäkter
Intäkter ökade med 2 % under 2014/15 till 155 MSEK (151). 
Ökning beror främst på en ökning i antalet kunder.

Bruttoresultat och bruttomarginal
Bruttoresultatet i Operatörsdivisionen ökade med  
5 % under 2014/15 till 138 MSEK (131). Ökningen drivs 
av försäljningstillväxten men även av den förbättrade 
bruttomarginalen, som  ökade till 89 % under perioden  
(87 %).

EBITDA och EBITDA-marginal
Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar i 
Operatörsdivisionen ökade med 93 % till 45 MSEK (23) 
under 2014/15. Ökningen beror främst på att de senaste 
årens arbete med att öka de repetitiva intäkterna börjat slå 
igenom i ökad rörelsemarginal men även på att flera nya 
kunder vunnits och på fortsatt kostnadseffektiv verksamhet. 
Divisionens EBITDA-resultat har även påverkats positivt 
med cirka 10 MSEK som ett resultat av en återföring av en 
avskriven kundfordran som belastade bolagets EBITDA med 
motsvarande belopp föregående räkenskapsår. EBITDA-
marginalen ökade till 29 % under perioden (15 %). 

Intäkter, Operatörsdivisionen EBITDA, Operatörsdivisionen
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Medarbetare och  
företagskultur
CLX medarbetare och företagets kultur är en viktig 
förutsättning för bolagets framgång. CLX har medarbetare i 
fem världsdelar och en bred representation av medarbetare 
med olika bakgrund. Bolaget arbetar med partners och 
kunder över hela världen. Internationell förståelse, öppenhet 
och respekt är grunden till att bygga en stark företagskultur.

CLX värdesätter djup expertis och bolaget delar gärna sin 
kunskap och expertis både internt medarbetare emellan, 
och externt till bolagets kunder och partners. Att arbeta 
tillsammans föder kreativitet och leder till ömsesidig 
inspiration, vilket utvecklar nya affärsmöjligheter.

Bolaget har en gedigen rekryteringsprocess och använder 
sig både av egna nätverk och extern expertis för att 
attrahera talanger. CLX väljer medarbetare med omsorg. 
Verksamheten baseras på att var och en bidrar och ansvarar 
för sitt eget arbete, därför är det viktigt att rekrytera 
motiverade medarbetare med potential att växa inom 
bolaget. 

CLX har medarbetare i fem världsdelar och en bred 
representation av medarbetare med olika bakgrund. CLX 

anser att olikheter kan ge konkurrensfördelar. Att blanda 
olika bakgrunder, kompetenser, erfarenheter, talanger, 
kvalifikationer och personligheter i en inkluderande 
organisation hjälper till att förstå hela marknadens behov. 

Bolaget kommer att fortsätta att växa och rekrytera inom 
verksamhetens tillväxtområden.

CLX företagsvärderingar

1. Be the Trusted Partner - Erbjud lösningar proaktivt, 
överträffa alltid kundens förväntningar.

2. Its One Global Network - Tänk globalt och agera lokalt. 
Vi är en del av ett globalt nätverk.

3. Embrace and Drive Change - Agera agilt, flexibelt och 
snabbt. Tänk framåt och driv förändring.

4. Listen and Learn - Var öppen, ödmjuk och ta in 
erfarenheter för att skapa ständigt förbättring. Kaizen!

5. Be Cost-Conscious - Var smart, agera smart. Driv 
värdeskapande med en kultur av kostnadseffektivitet.

6. Empower Others - Dela kunskap och ge vägledning 
till andra för att föda kreativitet. Vi växer och lyckas 
tillsammans.

Anställda per land

UtbildningUtbildningsnivå
Annat

Sverige

USA
Storbrittanien

Förenade Arabemiraten

Kanada

Andra akademiska studier

Ekonomi

Teknik/programvaruutveckling

Doktorsexamen

Masterexamen
Kandidatexamen

Annat



 Koncernpresentation CLX Communications AB 19

CLX Communications organisationsstruktur
CLX verkar genom två affärsområden: Företagsdivisionen 
och Operatörsdivisionen, som stöds av centrala funktioner 
innefattande ekonomiavdelning med tillhörande 
personalavdelning, och företagsutvecklingsavdelningen med 
tillhörande marknadsavdelning.

Den verkställande ledningen består av verkställande direktör, 
finanschef tillika vice verkställande direktör, Bolags- och 

Affärsutvecklingschef, chef för Företagsdivisionen och chef 
för Operatörsdivisionen.

Diagrammen nedan illustrerar CLX:s koncern- och 
organisationsstruktur.

Legal struktur

66,67%

51%

CLX Communications AB

CLX Networks AB Symsoft AB

Caleo Technologies AB

CLX Networks 
South Africa 

(PTY) Ltd

CLX Networks 
Nigeria Ltd

CLX Networks 
Italy SRL

CLX Networks 
Inc.

CLX Networks 
Canada Inc.

CLX Networks 
UK Ltd

CLX Networks 
Singapore PTE. 

Ltd

CLX Networks 
Telekomikasyon 

Hizmetler Ltd
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Organisationsstruktur

Verkställande direktör 
Johan Hedberg

Bolags- och  
affärs- 

utvecklingschef 
Kjell Arvidsson

HR
Chef  

Företagsdivisionen 
Robert Gerstmann

Chef  
Operatörsdivisionen 

Johan Rosendahl

Finanschef 
Odd Bolin

CMO COO

Director of  
Operations 

Canada

VP Operator  
Relationships

VP Sales  
EMEA & APAC

VP Sales 
USA

BSS

CTO

VP Customer  
Services

VP Global Sales

VP Product  
Management

VP R&DDel av  
ledningsgruppen
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Ledning
Namn Befattning Anställd 

sedan
Bakgrund

Johan Hedberg Verkställande direktör 2008 Mer än 15 års erfarenhet från industrin, med 
erfarenhet från Ericsson och mBlox

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm.

Kjell Arvidsson Bolags- och 
affärsutvecklingschef

2008 Mer än 25 års erfarenhet från industrin, med 
erfarenhet från Ericsson och TeliaSonera

Utbildning: Marknadsekonom, IHM Business 
School samt studier i ekonomi vid Uppsala 
universitet och Stockholms universitet.

Odd Bolin Finanschef 2015 Flera års erfarenhet som CFO från G5 
Entertainment och Cybercom

Utbildning: Civilingenjörsexamen och 
doktorsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm.

Robert Gerstmann Chef för Företagsdivisionen 2008 Mer än 15 års erfarenhet från industrin, med 
erfarenhet från mBlox och Netgiro/Digital River

Utbildning: Civilingenjör, Tekniska Högskolan i 
Linköping.

Johan Rosendahl Chef för Operatörsdivisionen 2015 Mer än 20 års erfarenhet från industrin, med 
erfarenhet från Netsize Internet Payment 
Exchange

Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet.

Aktien
Per den 30 juni 2015 uppgick aktiekapitalet i CLX 
Communications AB till 54 054,05 kronor, fördelat på 
totalt 1 081 081 aktier med ett kvotvärde om 0,05 kronor. 
CLX Communications ABs aktiekapital utgörs av 1 000 000 
stamaktier och 81 081 preferensaktier. Varje aktie har 
samma röstvärde.

Största aktieägarna per den 30 juni 
2015

Aktieägare Antal aktier  Ägarandel
CLX Networks Holdings AB 1 051 681  97,28%
Personal 29 400  2,72%
Summa 1 081 081  100,00%
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för CLX 
Communications AB med organisationsnummer 556882-
8908 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning 
för moderbolagets och koncernens verksamhet under 
räkenskapsåret 1 juli 2014 till 30 juni 2015. I tabeller 
anges alla belopp om inget annat sägs i tusental kronor 
(kSEK). Benämningar som ”CLX”, ”företaget”, ”gruppen” 
och liknande betecknar i samtliga fall moderbolaget, CLX 
Communications AB, och dess dotterföretag.

CLX Communications AB grundades (under namnet Seitse 
1 Holding AB) den 1 februari 2012, och beslutade därefter 
att förlänga det första räkenskapsåret till den 30 juni 2013. 
Följaktligen är den historiska finansiella informationen 
för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2013 inte 
direkt jämförbar med den reviderade historiska finansiella 
informationen för räkenskapsåren som slutade den 30 
juni 2015 och 2014. För att möjliggöra en jämförelse av 
företagets resultat för räkenskapsåret som slutade den 
30 juni 2014 har företaget tagit fram utvald reviderad 
historisk finansiell information för segmenten för den 
tolvmånadersperiod som slutade den 30 juni 2013.

Verksamhet
CLX är en ledande leverantör av molnbaserade 
kommunikationstjänster och lösningar till företag och 
mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster 
gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och 
kostnadseffektivt kommunicera globalt med personer 
och uppkopplade saker. CLX:s lösningar möjliggör 
affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila 
meddelandetjänster (SMS), rösttjänster och mobila 
konnektivitetstjänster för IoT.

Varje år hanterar CLX tjänster och produkter många 
miljarder meddelanden, telefonsamtal och datasessioner 
globalt. CLX möjliggör för företag att kommunicera med 
personer och sakernas internet, Internet-of-Things (IoT).

CLX Operatörsdivision utvecklar mjukvarulösningar till 
mobiloperatörer som gör det möjligt för dem att erbjuda 
moderna kommunikationstjänster för privatpersoner 
och företag. CLX mjukvara erbjuds både som produkt 
och som tjänst. För virtuella mobiloperatörer erbjuder 
CLX en komplett tjänsteplattform så att dessa operatörer 
uteslutande kan fokusera på marknadserbjudanden och 
kundrelationer.

CLX Företagsdivision tillhandahåller molnbaserade 
kommunikationstjänster till företag. Genom CLX avtal 
med ledande globala mobiloperatörer ges företag access 
till nästan samtliga av världens sju och en halv miljard 
mobiltelefonanvändare samt en mängd nätverksanslutna 
saker.

Redovisningsprinciper
Detta är CLX Communications ABs första 
koncernårsredovisning. Koncernens redovisning har 
upprättats i enlighet med av EU godkända International 
Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från 
IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Vidare tillämpar 
koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner.

Från och med den 1 juli 2014 tillämpar moderföretaget 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
Årsredovisningslagen. Tidigare har moderföretaget 
tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (“K3”) och 
Årsredovisningslagen. För ytterligare information, se not 1 
för moderföretaget.



 CLX Communications AB Årsredovisning 2014/2015 23

Organisation
CLX Communications AB med huvudkontor i Kista är 
moderbolag i CLX-koncernen. Gruppen har dotterbolag 
i Sverige, USA, Kanada, Storbritannien, Italien, Turkiet, 
Sydafrika, Nigeria och Singapore. De största dotterbolagen 
är CLX Networks AB och Symsoft AB. Dessa äger i sin tur 
övriga dotterbolag. CLX Networks AB med dotterbolag 
utgör koncernens Företagsdivision, medan Symsoft med 
dotterbolag utgör Operatörsdivisionen.

66,67%

51%

CLX Communications AB 
Org nr 556882-8908

CLX Networks AB 
Org nr 556747-5495

Symsoft AB 
Org nr 556353-1333

Caleo Technologies AB 
Org nr 556627-0780

CLX Networks 
South Africa 

(PTY) Ltd

CLX Networks 
Nigeria Ltd

CLX Networks 
Italy SRL

CLX Networks 
Inc.

CLX Networks 
Canada Inc.

CLX Networks 
UK Ltd

CLX Networks 
Singapore PTE. 

Ltd

CLX Networks 
Telekomikasyon 

Hizmetler Ltd
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Aktiviteter under 2014/15
CLX lanserade under året en strategi för att ta del av den 
snabbt växande mobildatamarknaden. Dessa satsningar 
gäller både tjänster till företag och plattformar till företag 
och mobiloperatörer för det uppkopplade samhället (IoT, 
’Internet of Things’). Lansering av erbjudandet beräknas ske 
under 2016.

Företagsdivisionen startade under året verksamhet i 
Frankrike, ett joint venture för att bearbeta den turkiska 
marknaden samt ett initiativ för att bearbeta utvalda 
marknader i Latinamerika.

Under räkenskapsåret har två mindre förvärv av strategisk 
karaktär genomförts. Under hösten 2014 slutfördes ett så 
kallat inkråmsförvärv från Voltari Inc. i USA och Kanada. 
CLX fick via detta förvärv tillgång till kompetent personal, 
strategiskt viktiga operatörskontrakt i Nordamerika samt 
befintliga kunder. I förvärvet ingick även en mjukvara som nu 
integreras i koncernens erbjudande mot företagsektorn. 

I januari förvärvades en majoritetspost i Caleo Technologies 
AB i Göteborg. Caleo Technologies AB levererar lösningar 
inom Business Support Systems (BSS) till kabel- mobil- 
fastnäts- och bredbandsoperatörer. Genom detta förvärv 
kan nu CLX erbjuda totallösningar inom billing och charging. 
Förvärven bidrog inte i någon väsentlig omfattning till 
försäljningstillväxten under denna period.

En omorganisation genomfördes i mars 2015 där en 
ny ledningsgrupp bildades. Johan Hedberg utsågs 
till koncernchef och VD. Han var tidigare ansvarig för 
Företagsdivisionen. Robert Gerstmann utnämndes till 
ny ansvarig för Företagsdivisionen. Han var tidigare 
försäljningschef i samma division. Johan Rosendahl 
utnämndes till ansvarig för Operatörsdivisionen. Johan 
är en extern rekrytering. Kjell Arvidsson utnämndes till 
affärsutvecklingsansvarig. Han var tidigare ansvarig för 
Operatörsdivisionen. Den 1 juni utsågs Odd Bolin till CFO. 
Även han är en extern rekrytering.

På den extra bolagsstämman den 21 maj valdes 
Charlotta Falvin, Helena Nordman-Knutson samt Johan 
Stuart till nya styrelseledamöter. Erik Fröberg valdes till 
styrelseordförande. Jonas Fredriksson och Kjell Arvidsson 
omvaldes som styrelseledamöter. Samtidigt lämnade Robert 
Gerstmann, Kristian Männik, Henrik Sandell, Johan Hedberg 
och Björn Zethraeus styrelsen.

På den extra bolagsstämman den 17 juni beslutades om 
en nyemission där huvudägaren CLX Networks Holding AB 
tecknande 81 081 preferensaktier mot betalning genom 
kvittning av CLX Networks Holding ABs fordran på CLX 
Communications AB om 150 000 000 kronor. Genom 
nyemissionen ökade aktiekapitalet med 4 054,05 kronor till 
totalt 54 054,05 kronor.

Viktiga händelser efter 
räkenskapsårets slut
Efter balansdagen har bolaget ändrat namn från Seitse 1 
Holding AB till CLX Communications AB.

Efter balansdagen har en extra bolagsstämma i bolaget den 
31 augusti 2015 beslutat om en fondemission som ökade 
bolagets aktiekapital med 3 189 188,95 SEK till 3 243 243 
SEK, och om en uppdelning av aktier, varvid varje aktie 
delades upp i 30, vilket ökade antalet aktier i Bolaget till 
32 432 430, varav 30 000 000 stamaktier och 2 432 430 
preferensaktier.

Inga andra väsentliga händelser har skett efter 
räkenskapsårets utgång.
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Intäkter och resultat

     2012-02-01–  
  2014-07-01– 2013-07-01–  2013-06-30 
CLX Communications (MSEK)  2015-06-30 2014-06-30 Förändring (17 mån) Förändring
Intäkter  844 606 39% 479 27%
Bruttoresultat  252 233 8% 226 3%
Bruttomarginal  30% 38%  47% 
EBITDA  93 78 19% 64 22%
Rörelseresultat  89 76 16% 63 22%
Rörelsemarginal  11% 13%  13% 
Resultat efter skatt  53 33 59% 17 93%
Nettomarginal  6% 5%  4% 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 95 -5 n.a. 47 n.a.
Fritt kassaflöde  85 8 n.a. 61 n.a.
Balansomslutning  334 309 8% 281 10%
Eget kapital  41 -128 n.a. -162 -21%
Nettoskuld  10 246 -96% 278 -12%
Soliditet  12% -42%  -58% 
Rörelsekapital  62 120 -48% 131 -9%
Avkastning på rörelsekapital  97% 61%  48% 
Sysselsatt kapital  122 173 -29% 177 -2%
Avkastning på sysselsatt kapital  61% 44%  36% 
Medeltal antal utestående aktier (1000)  1001 1000  1000 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK  53,08 33,32 59% 17,23 93%
Eget kapital per aktie, SEK  33,83 -128,35 -130% -161,70 -21%
Medeltal antal anställda  138 126 10% 107 18%

Intäkter
Koncernens intäkter växte under räkenskapsåret 2014/15 
med 39% till 844 MSEK (606, 2012/13, 17 månader: 479) 
jämfört med motsvarande period föregående år.

Tillväxten under året beror främst på organisk tillväxt inom 
Företagsdivisionen. Den underliggande tillväxten hos våra 
befintliga kunder har varit stark och vi har även adderat nya 
kunder som har bidragit positivt.

Bruttoresultat
Koncernens bruttoresultat växte under räkenskapsåret 
2014/15 med 8% till 252 MSEK (233, 2012/13, 17 månader: 
226) jämfört med motsvarande period föregående år. 
Bruttomarginalen minskade från 38% till 30% (2012/13, 17 
månader: 47%).

Utvecklingen av bruttoresultatet under året förklaras av att 
bolaget i vissa marknader primärt har fokuserat på tillväxt 
och att ta marknadsandelar. Bolaget prioriterar tillväxt för att 
nå globala skalfördelar både på kund och produktsidan för 
att framöver kunna optimera bruttomarginalen.

Eftersom Företagsdivisionen har lägre bruttomarginal 
än Operatörsdivisionen men växer snabbare påverkas 
koncernens bruttomarginal negativt även av detta.

Rörelseresultat

Koncernens rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar 
(EBITDA) växte under räkenskapsåret 2014/15 med 19% 
till 93 MSEK (78, 2012/13, 17 månader: 64) jämfört med 
motsvarande period föregående år.

Koncernens rörelseresultat växte under räkenskapsåret 
2014/15 med 16% till 89 MSEK (76, 2012/13, 17 månader: 
63) jämfört med motsvarande period föregående år.

Årets resultat
Årets resultat växte under räkenskapsåret 2014/15 med 59% 
till 53 MSEK (33, 2012/13, 17 månader: 17) jämfört med 
motsvarande period föregående år, bland annat som ett 
resultat av omvärdering av omsättningstillgångar i utländsk 
valuta samt lägre finansiella kostnader. Koncernen har under 
året omförhandlat och amorterat ner lån med cirka 220 
MSEK vilket påverkat finansnettot positivt.
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Företagsdivisionen

  2014-07-01– 2013-07-01–  2012-07-01– 
Företagsdivisionen (MSEK)  2015-06-30 2014-06-30 Förändring 2013-06-30 Förändring
Intäkter  712 477 49% 287 66%
Bruttoresultat  133 120 11% 81 48%
Bruttomarginal  19% 25%  28%
EBITDA  54 55 -1% 43 29%
EBITDA-marginal  8% 12%  15%

Intäkter
Företagsdivisionen har fortsatt att utvecklas väl under året 
och växer kraftigt. Intäkterna ökade med 49%, till 712 MSEK 
(477, 2012/13, 12 månader: 287) jämfört med föregående 
år. 

Tillväxten beror huvudsakligen på organisk tillväxt, vilken 
drivs främst av följande faktorer:

 X Våra befintliga kunder växer sina affärer med oss 

 X CLX har expanderat geografiskt och etablerat nya 
försäljningskontor.

 X CLX lanserar nya tjänster till befintliga kunder och till 
nya kunder.

 X CLX återförsäljarstrategi har mognat under året och 
ett antal verktyg finns nu tillgängliga för att stödja 
en kanalstrategi. Vi har under året inlett en aktiv 
rekrytering av återförsäljare och två betydande partners 
har under året börjat som återförsäljare av CLX tjänster.

Resultatutveckling
Under året har bruttoresultatet ökat med 11% till 133 MSEK 
(120, 2012/13, 12 månader: 81) jämfört med  föregående 
år. Bruttomarginalen har minskat till 19% (25%, 2012/13, 12 
månader: 28%). Minskningen förklaras dels av fokus på att 
öka marknadsandelarna på nya marknader, ökade kostnader 
genom satsningar på nya produkter (röst och data) samt en 
något ogynnsam valutamix med ökade inköpskostnader i 
GBP och USD.

EBITDA har minskat till 54 MSEK (55, 2012/13, 12 månader: 
43) under året jämfört med  föregående år. EBITDA-
marginalen har minskat till 8% (12%, 2012/13, 12 månader, 
15 månader: 15%).

Viktiga händelser
Under året slutfördes integrationen av Voltari vilket 
medförde direktkopplingar till flera stora amerikanska 
operatörer, bl a Verizon och AT&T. Expansionen på den 
nordamerikanska marknaden är ett prioriterat område 
för CLX framöver. Vi betraktar potentialen som stor, då 
det i Nordamerika redan finns ett flertal kunder som 
använder CLX för internationell trafik. Målsättningen är 
att dessa kunder börjar använda CLX lösningar även för 
nordamerikansk trafik.

Integrationen till ett flertal nya franska operatörer slutfördes 
också under året, vilket förväntas bidra positivt till 
verksamheten framöver. 

Bolaget har under slutet av året fortsatt att ha många 
dialoger med potentiella kunder inom området “Mobile data 
– Internet of things” och kommer att påbörja tester med 
kunder inom kort. Intresset från kunder att få tillgång till 
CLX lösningar och genomföra tester är stort. Investeringarna 
inom detta område fortlöper enligt plan.
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Operatörsdivisionen

  2014-07-01– 2013-07-01–  2012-07-01– 
Operatörsdivisionen (MSEK)  2015-06-30 2014-06-30 Förändring 2013-06-30 Förändring
Intäkter  155 151 2% 145 4%
Bruttoresultat  138 131 5% 127 3%
Bruttomarginal  89% 87%  88%
EBITDA  45 23 93% 18 32%
EBITDA-marginal  29% 15%  12%

Intäkter
Under året har intäkterna i Operatörsdivisionen ökat med 
2% till 155 MSEK (151, 2012/13, 12 månader: 145) jämfört 
med föregående år. 

Inom divisionen arbetas aktivt med att lansera ett Platform-
as-a-Service-erbjudande (PaaS) och etablera detta i 
marknaden. Vi ser att efterfrågan på ett sådant erbjudande 
ökar både från operatörer men främst från företag, som inte 
själva är operatörer, men som behöver tillgång till CLX teknik 
som en del av sitt erbjudande.

Intäkterna från denna PaaS-verksamhet är av repetitiv 
karaktär, vilket är positivt för utvecklingen av affären. 
Inom Operatörsdivisionen har CLX under en längre tid 
målmedvetet och framgångsrikt arbetat med att öka de 
repetitiva intäkterna.

Resultatutveckling
Under året har bruttoresultatet ökat till 138 MSEK (131, 
2012/13, 12 månader: 127) jämfört med  föregående år. 
Ökningen förklaras huvudsakligen av en bra produktmix där 
vi haft en hög andel återkommande intäkter (support och 
trafikbaserade intäkter) och licensuppgraderingar.  Inom 
divisionen är en stor andel av intäkterna i USD och EUR men 
kostnader i SEK och här har valutautvecklingen varit positiv.

Ett kontinuerligt effektiviseringsarbete har även lett till en 
kostnadsminskning i divisionen vilket nu ger ett direkt utslag 
i ökat resultat.

EBITDA har ökat till 45 MSEK (23, 2012/13, 12 månader: 18) 
under året jämfört med  föregående år. EBITDA-marginalen 
har ökat till 29% (15%, 2012/13, 12 månader: 12%).  EBITDA 
2014/15 inkluderar en återvunnen kundförlust om 10 
MSEK. Reservering för denna kundförlust gjordes under 
räkenskapsåren 2012/13 och 2013/14.

Viktiga händelser
Integrationen av Caleo Technologies AB fortlöper enligt plan. 

CLX har beslutat att göra en investering på ca 15 MSEK 
för att vidareutveckla PaaS-erbjudandet ytterligare. 
Denna investering inkluderar ett nytt NOC (Network 
Operations Center) i Polen. Bolaget har många dialoger 
inom detta, för CLX nya område. Denna satsning har starka 
synergier med lanseringen av bolagets IoT-erbjudande 
inom Företagsdivisionen. Investeringarna togs delvis 
under räkenskapsårets fjärde kvartal, men huvuddelen av 
investeringarna görs under kommande räkenskapsår.  Ett 
första kundkontrakt baserat på detta erbjudande har redan 
tecknats.
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Koncernens likviditet och finansiella 
ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten under året 
uppgick till 95 MSEK (-5, 2012/13, 17 månader: 47). 
Ökningen av kassaflödet är främst hänförligt till att bolaget 
arbetat med att minska sina kundfordringar samt en ökning 
av resultatet för perioden.

Vid utgången av perioden hade koncernen 71 MSEK i 
kassan (56, 2012/13, 17 månader: 61) samt en outnyttjad 
checkräkningskredit på 100 MSEK.

Forskning och utveckling
CLX utvecklar programvara inom flera delar av sin 
verksamhet. Den huvudsakliga utvecklingen sker inom 
Operatörsdivisionen vars plattform är installerad hos många 
mobiloperatörer globalt. Plattformen är även basen för 
Företagsdivisionens molnbaserade kommunikationstjänst. 
Större delen av utvecklingen sker på utvecklingsavdelningen 
i Kista men därutöver finns utvecklingscentra i Sverige och 
Kanada.

Utvecklingsresurserna har stärkts under året genom förvärv 
(Caleo Technologies AB och Voltari, Inc.) men även genom 
nyrekrytering i Sverige. 

Viktig utveckling som pågår är satsningen inom IoT samt 
integration av Caleos BSS-produkt med CLX-plattformen.  

Utvecklingsarbetet aktiveras i enlighet med tillämpliga 
redovisningsregler, och skrivs av över 3 år. Under året har 3 
MSEK (4, 2012/13, 17 månader: 6) aktiverats.

Totala utgifter för forskning och utveckling som 
kostnadsförts under året uppgår till 31 MSEK (28, 2012/13, 
17 månader: 38).

Medarbetare
Koncernen sysselsatte under perioden i medeltal 138 
personer (126, 2012/13, 17 månader: 107). 14% av de 
anställda är kvinnor. Medelåldern på de anställda är 39 år.

Aktiekapital och  
ägarstruktur
Aktien
Per den 30 juni 2015 uppgick aktiekapitalet i CLX 
Communications AB till 54 054,05 kronor, fördelat på 
totalt 1 081 081 aktier med ett kvotvärde om 0,05 kronor. 
CLX Communications ABs aktiekapital utgörs av 1 000 000 
stamaktier och 81 081 preferensaktier. Varje aktie har 
samma röstvärde.

Aktiekapitalets historik
CLX Communications AB bildades den 1 februari 2012 med ett 
aktiekapital om 50 000 kronor fördelat på 50 000 aktier.

Den 23 februari 2012 genomfördes en aktiesplit varefter totalt 
antal aktier ökade till 1 000 000.

Den 17 juni 2015 beslutades om en nyemission där 
huvudägaren CLX Networks Holding AB tecknande 81 081 
preferensaktier mot betalning genom kvittning av CLX 
Networks Holding ABs fordran på CLX Communications 
AB om 150 000 000 kronor. Genom nyemissionen ökade 
aktiekapitalet med 4 054,05 kronor till totalt 54 054,05 kronor.

Preferensaktier har företräde framför stamaktier att motta 
medel vid utdelning, eller liknande, intill dess 150 000 000 
kronor, plus en årlig uppräkningsfaktor om tre (3) %, har 
utbetalats på preferensaktierna. Utdelningar därefter fördelas 
lika på samtliga stamaktier.

Innan eller vid en eventuell marknadsnotering av aktierna i 
CLX Communications AB så kommer samtliga preferensaktier 
att omvandlas till stamaktier, innebärande att samtliga aktier i 
bolaget har samma rätt till utdelning. 

Största aktieägarna per den 30 juni 
2015

Aktieägare Antal aktier  Ägarandel
CLX Networks Holdings AB 1 051 681  97,28%
Personal 29 400  2,72%
Summa 1 081 081  100,00%
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Miljö
CLX kärnverksamhet, utveckling av programvara samt 
hantering av digitala transaktioner, har en mycket begränsad 
miljöpåverkan. CLX påverkar i första hand miljön genom 
resor samt drift och nedmontering av hårdvara. Även om 
ingen formell policy eller mål finns, syftar företaget till att 
minimera dessa effekter genom att så långt möjligt ersätta 
resande med Internetbaserad kommunikation, och med 
hjälp av resor som skapar minsta möjliga miljöpåverkan (t.ex. 
tåg). Företaget har också som ambition att skicka föråldrad 
hårdvara för korrekt återvinning.

Risker och riskhantering
CLX är utsatt för ett antal risker som kan påverka koncernens 
resultat och finansiella ställning. CLX utvärderar, identifierar 
och hanterar kontinuerligt bolagets risker. Riskerna som 
bedöms vara mest betydande för bolaget beskrivs nedan.

Risker hänförliga till Bolaget, dess 
verksamhet och branschen

Makroekonomiska faktorer
CLX är verksamt inom flera marknader runt om i världen. 
På grund härav påverkas CLX, liksom andra företag, av den 
allmänna ekonomiska, finansiella och politiska utvecklingen 
på internationell nivå.

Driftsavbrott och dylikt
CLX förlitar sig på sina tekniska system och sin infrastruktur i 
leveransen av tjänster och lösningar till sina kunder. Bolagets 
verksamhet kan hindras av en skada eller avbrott i Bolagets 
tekniska system, infrastruktur och mjukvara samt påverkas 
av ett fel i kunds, mobiloperatörs eller tjänsteleverantörs 
nätverk, system, infrastruktur, mjukvara eller hårdvara. 
Detta kan medföra förlust av intäkter samt befintliga och 
potentiella kunder, vilket kan medföra väsentligt negativ 
inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och 
rörelseresultat. 

Tekniska brister
De tjänster och lösningar som CLX levererar till sina kunder 
är till sin natur komplexa och kan innehålla väsentliga brister 
eller fel. Eventuella brister i funktionalitet eller brister 
som orsakar avbrott i tillgängligheten av CLX:s tjänster och 
lösningar, däribland användarfel, kan leda till förlust av eller 
försenad marknadsacceptans och användning av Bolagets 
tjänster och lösningar. Det kan också leda till garantikrav, 
att kundkrediter måste medges eller till återbetalning av 
förbetalda belopp avseende outnyttjade tjänster, förlust 
av kunder, omläggning av resurser för utveckling och 
kundservice. Slutligen kan sådana brister skada CLX:s 
anseende.

Strategiska partnerskap
CLX:s tjänster och lösningar är beroende av tredje 
parter, särskilt av mobiloperatörer. CLX förlitar sig på 
mobiloperatörers nätverk för telekommunikation för att 
tillhandahålla uppkoppling i olika regioner och länder 
runt om i världen. Om CLX inte lyckas etablera eller 
upprätthålla direkta uppkopplingar till mobiloperatörer, 
eller om mobiloperatörer säger upp sina avtal och relationer 
med CLX kan det medföra att CLX inte lyckas locka till sig 
nya kunder, att befintliga kunder kan uppleva avbrott i 
tjänsteleveranserna och att Bolagets kostnader för inköp av 
nätverkskapacitet från dess mobiloperatörer kan stiga. Dessa 
omständigheter kan ha betydande inverkan på Bolagets 
anseende och lönsamhet och kan medföra väsentligt negativ 
inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och 
rörelseresultat.

Marknadsförändringar
Marknaden för molnbaserad företagskommunikation 
förändras snabbt i takt med tekniska framsteg, 
tillgängligheten till nya eller alternativa tjänster och 
förändrade kundkrav, och kan komma att kräva betydande 
investeringar inom forskning och utveckling. Bolaget är 
beroende av sin förmåga att anpassa sig till denna snabbt 
föränderliga marknad genom att förbättra funktioner och 
pålitligheten i befintliga tjänster och lösningar genom 
utveckling, lansering och marknadsföring av nya funktioner, 
tjänster, lösningar och anpassningar för att svara upp mot 
kunders krav.

Immateriella rättigheter
CLX är beroende av skydd för sina immateriella rättigheter 
såsom upphovsrätt, varumärken och företagshemligheter. 
Sådant skydd fås genom lagstiftning samt avtal, främst 
licens- och sekretessavtal, med kunder, anställda, partners 
och andra parter. Emellertid kan det visa sig att de åtgärder 
som CLX vidtar för att skydda sina immateriella rättigheter 
inte är tillräckliga och inte förhindrar konkurrenter från att 
kopiera eller rekonstruera Bolagets tjänster och lösningar, 
eller oberoende tar fram och marknadsför tjänster och 
lösningar som är likartade eller bättre än Bolagets. Vidare 
skulle tredje part kunna vara framgångsrika med att bestrida, 
motsätta sig, ogiltigförklara eller kringgå de immateriella 
rättigheter som Bolaget använder i verksamheten.

Beroende av nyckelpersoner
CLX är beroende av personer i ledningen och annan 
nyckelpersonal, innefattande en kompetent säljkår och 
mjukvaruutvecklare med detaljkunskap om Bolaget och 
branschen.

Projektförluster
En del av CLX:s omsättning är resultatet av projekt som sätts 
till fast pris. Intäkter från projekt med fast avgift intäktsförs 
med hänvisning till genomförandestadium. För att tillse att 
CLX:s projekt genomförs effektivt och enligt budget förlitar 
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sig Bolaget på expertis för projektstyrning, i synnerhet vad 
gäller prissättningen av projekten, tidsallokering och för 
att uppnå bästa möjliga prestanda. I praktiken kan dålig 
projektstyrning och felkalkylerade kostnader medföra 
väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella 
ställning och rörelseresultat.

Valutarisker
Med valutarisk avses risken att fluktuationer i växlingskurser 
ska få negativ inverkan på CLX:s kassaflöde, resultat- och 
balansräkning. Bolagets redovisningsvaluta är svenska 
kronor. CLX:s globala verksamhet medför betydande 
kassaflöden i andra valutor än svenska kronor. Således kan 
fluktuationer i växlingskurserna medföra väsentligt negativ 
inverkan på CLX:s verksamhet, finansiella ställning och 
rörelseresultat. För ytterligare information se not 4.

Skattemässiga risker
CLX verkar genom dotterbolag i ett flertal länder. 
Transaktioner mellan koncernbolag sker i enlighet med 
CLX:s policy för internprissättning och i enlighet med CLX:s 
uppfattning eller tolkning av tillämplig skattelagstiftning, 
beskattningsavtal, andra skatteregler och relevanta 
skattemyndigheters krav. CLX:s skattemässiga ställning, både 
vad gäller tidigare och innevarande år, kan förändras på 
grund av berörd skattemyndighets beslut eller som följd av 
förändring i lagar, traktat och andra regler. Dessa beslut eller 
förändringar, vilka eventuellt kan ha retroaktiv verkan, kan 
medföra väsentligt negativ inverkan på CLX:s verksamhet, 
finansiella ställning och rörelseresultat.

Utdelningspolicy och  
finansiella mål
CLX målsättning är att uppnå en organisk intäktstillväxt om 
minst 20 % per år på medellång till lång sikt.

CLX målsättning är en EBIT-marginal på omkring 10 %.

CLX målsättning är att dela ut minst 30% av nettovinsten. 
Dock kommer CLX finansiella ställning, kassaflöde, 
förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter att beaktas.

CLX kapitalstruktur skall möjliggöra en hög grad av finansiell 
flexibilitet och möjliggöra förvärv. CLX målsättning är en 
högsta nettoskuldsättning uppgående till 2 gånger EBITDA 
för de senaste 12 månaderna.

Riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare
Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande 
befattningshavare ska spegla CLX behov av att rekrytera och 
motivera kvalificerade medarbetare genom ersättningspaket 
som upplevs som rättvisa och på en konkurrenskraftig nivå.

Ersättningen skall bestå av följande komponenter:

 X fast grundlön;

 X kortsiktig rörlig ersättning,

 X långsiktig rörlig ersättning;

 X pensionsförmåner; och

 X övriga förmåner och avgångsvederlag.

Grundlön och rörlig ersättning
Den fasta lönen skall återspegla befattning, kvalifikationer, 
erfarenhet och individuella prestationer. Den ska vara 
marknadsmässig.

Rörlig lön skall mätas mot fördefinierade finansiella 
prestationsmål. Icke-finansiella mål kan också användas för 
att stärka fokus på att uppnå koncernens strategiska planer. 
Målen ska vara specifika, tydliga, mätbara och tidsbundna 
och ska fastställas av styrelsen.

Den rörliga ersättningen får inte överstiga 30% av den fasta 
grundlönen för verkställande direktören och 30% av den 
fasta grundlönen för övriga ledande befattningshavare.

Långsiktig rörlig ersättning kan innefatta aktierelaterade 
incitamentsprogram, se nedan.

Pensioner
Pensionsförmånerna för verkställande direktören och 
övriga ledande befattningshavare skall återspegla vanliga 
marknadsmässiga villkor, jämfört med vad som generellt 
gäller för motsvarande befattningshavare i andra företag, 
och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda 
pensionsplaner.

Övriga ersättningar
Övriga förmåner skall i första hand bestå av sjukförsäkring 
och friskvård. Övriga förmåner kan också innehålla allmänt 
accepterade ersättningar i samband med anställning eller 
flytt utomlands av en ledande befattningshavare.
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Aktierelaterade incitamentsprogram
Varje år kommer styrelsen att utvärdera huruvida ett 
långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ska föreslås 
bolagsstämman. Syftet med att erbjuda ett aktierelaterat 
incitamentsprogram är att säkerställa att ledande 
befattningshavares intressen överensstämmer med 
bolagets aktieägare. Individuellt, långsiktigt ägande bland 
nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse 
för verksamheten och dess lönsamhet, öka motivationen 
och samhörighetskänslan med bolaget.

Anställningens upphörande
Om bolaget säger upp den verkställande direktörens 
anställning, skall uppsägningstiden vara högst 6 månader, 
och om VD säger upp anställningen skall uppsägningstiden 
vara 6 månader.

Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller 
en uppsägningstid om 3-6 månader för bolaget och 3-6 
månader för den anställde.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består endast av vissa 
koncernledningsfunktioner. Vid periodens slut var 0 (0, 
2012/13, 17 månader: 0) personer anställda i moderbolaget. 
Medeltalet antal anställda under perioden uppgick till 0 (0, 
2012/13, 17 månader: 0).

 X Omsättningen uppgick till 150 kSEK (0, 2012/13, 17 
månader: 0).

 X Rörelseresultatet uppgick till -6 280 kSEK (-15, 2012/13, 
17 månader: -5).

 X Resultatet efter finansnetto uppgick till -25 782 kSEK (-1 
188, 2012/13, 17 månader: -38 064).

 X Moderbolagets likviditet uppgick per den 30 juni 2015 
till 846 kSEK (80, 2012/13, 17 månader: 95).

 X Investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 0 kSEK (0, 2012/13, 17 
månader: 0).

Vad gäller övrig information om moderbolagets verksamhet, 
ställning och resultat hänvisas till vad som anges i 
förvaltningsberättelsen för koncernen. 

Framtidsutsikter
CLX är väl positionerat för att dra nytta av den 
starka tillväxten i marknaden för molnbaserad 
företagskommunikation. Bolaget verkar inom en 
attraktiv del av marknaden, där man sammankopplar 
företag och mobiloperatörer, och har både företag med 
mobiloperatörer som kunder. CLX flexibla och robusta 
kommunikationsplattform bidrar till att säkerställa att 
bolagets står väl rustat för att möta sina kunders nuvarande 
och framtida kommunikations behov.

CLX lämnar inga prognoser.

Förslag till  
vinstdisposition
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen 
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014/15. Till 
årsstämmans förfogande står följande fritt eget kapital i 
moderbolaget:

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kSEK):
Överkursfond   149 995
Balanserad vinst   28 338
Årets resultat   1 032
Summa   179 365

Styrelsen föreslår att vinstmedlen behandlas så att:
i ny räkning överförs till överkursfond  149 995
i ny räkning överförs   29 370
Summa   179 365



32 CLX Communications AB Årsredovisning 2014/2015

Koncernens resultaträkning

  2014-07-01– 2013-07-01– 2012-02-01– 
  2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 
kSEK Not (12 mån) (12 mån) (17 mån)

Intäkter 5 844 394 605 531 478 510
Övriga rörelseintäkter 6 29 624 13 789 19 230
Aktiverat arbete för egen räkning  3 304 3 824 5 804
    
Kostnad för sålda varor och tjänster  -592 519 -372 637 -252 635
Övriga externa kostnader 7,8 -58 307 -40 441 -44 951
Personalkostnader 9 -124 737 -102 278 -121 138
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  
och immateriella tillgångar 15,16 -4 446 -2 048 -1 181
Övriga rörelsekostnader 6 -8 624 -29 509 -20 911
    
Rörelseresultat  88 689 76 231 62 728
    
Resultat från finansiella poster    

Finansiella intäkter 10 890 640 612
Finansiella kostnader 11 -19 809 -32 801 -38 384

    
Resultat före skatt  69 770 44 070 24 956
    
Skatt på årets resultat 12 -16 835 -10 769 -7 722
    
Årets resultat  52 935 33 301 17 234
    
Hänförligt till:    

Moderföretagets aktieägare  53 198 33 315 17 234
Innehav utan bestämmande inflytande  -263 -14 0

    
Resultat per aktie, kronor 13   

Före utspädning  53,20 33,32 17,23
Efter utspädning  53,08 33,32 17,23
Före utspädning, efter uppdelning av aktien  1,77 1,11 0,57
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Koncernens rapport över  
totalresultatet

  2014-07-01– 2013-07-01– 2012-02-01– 
  2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 
kSEK  (12 mån) (12 mån) (17 mån)

Årets resultat  52 935 33 301 17 234
    
Övrigt totalresultat    

Poster som kan återföras till resultatet:    
Årets omräkningsdifferenser  156 38 -82

Summa poster som kan återföras till resultatet  156 38 -82
    
Årets totalresultat   53 091 33 339 17 152
    
Hänförligt till:    

Moderföretagets aktieägare  53 391 33 353 17 152
Innehav utan bestämmande inflytande  -300 -14 0
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Koncernens balansräkning
Tillgångar

kSEK Not 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30

Anläggningstillgångar    
Immateriella tillgångar 15   

Goodwill  56 799 45 438 44 487
Aktiverade utgifter för produktutveckling  9 101 9 042 5 603

  65 900 54 480 50 090

Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 16 4 698 1 702 1 391

  4 698 1 702 1 391

Finansiella anläggningstillgångar    
Derivatinstrument 18 2 600 0 0

  2 600 0 0

Uppskjutna skattefordringar 12 228 4 435 832

Summa anläggningstillgångar  73 426 60 617 52 313

Omsättningstillgångar    
Varulager  215 43 2 903

  215 43 2 903
Kortfristiga fordringar och övriga fordringar    

Kundfordringar 17 135 317 74 757 50 701
Aktuella skattefordringar  6 191 251 1 763
Derivatinstrument 18 1 210 0 194
Övriga fordringar  7 195 5 896 2 828
Fordringar hos moderföretag  0 38 000 58 248
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 39 645 73 264 50 698

  189 558 192 168 164 432

Likvida medel 20 70 974 55 876 60 968

Summa omsättningstillgångar  260 747 248 087 228 303

Summa tillgångar  334 173 308 704 280 616
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Eget kapital och skulder

kSEK Not 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30

Eget kapital    
Aktiekapital 21 54 50 50
Övrigt tillskjutet kapital 22 174 999 63 003 63 003
Omräkningsreserver 23 71 -122 -160
Omvärderingsreserver 4 -468 0 0
Balanserat resultat inklusive årets resultat  -138 079 -191 277 -224 592

 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets  
aktieägare  36 577 -128 346 -161 699

Innehav utan bestämmande inflytande  4 879 0 0

Summa eget kapital  41 456 -128 346 -161 699

Långfristiga skulder 24   
Skulder till kreditinstitut  79 851 0 0
Skulder till moderföretag  971 301 510 339 186
Övriga långfristiga skulder  5 269 0 0
Derivatinstrument 18 0 737 183
Uppskjutna skatteskulder 12 8 162 6 548 6 015

  94 253 308 795 345 384

Kortfristiga skulder    
Förskott från kunder  9 624 3 633 4 934
Leverantörsskulder  90 455 46 692 27 226
Aktuella skatteskulder  2 707 8 702 9 776
Derivatinstrument 18 415 4 250 1 315
Övriga kortfristiga skulder  3 862 3 637 5 078
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 91 401 61 341 48 602

  198 464 128 255 96 931

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  334 173 308 704 280 616
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Koncernens rapport över  
förändringar i eget kapital

      Balanserat Summa eget 
  Annat  Omvärde- resultat kapital hänförligt Innehav utan Summa 
 Aktie- tillskjutet Omräknings- rings- inklusive till moderföretagets bestämmande eget 
 kapital kapital reserv reserv årets resultat aktieägare inflytande kapital
Ingående balans per 1 februari 2012 50 0 0  0 50 0 50
Årets resultat     17 234 17 234 0 17 234
Övrigt totalresultat:        
  Omräkningsdifferenser   -82   -82 0 -82
Summa övrigt totalresultat   -82  0 -82 0 -82
Summa totalresultat   -82  17 234 17 152 0 17 152
Transaktioner med ägare:         
  Tillskott från moderföretag,
    netto efter skatt (not 22)  63 003   0 63 003 0 63 003
  Förvärv av dotterföretag under  
    common control (not 28)   -78  -241 826 -241 904 0 -241 904
Summa transaktioner med ägare 0 63 003 -78  -241 826 -178 901 0 -178 901
Utgående balans per 30 juni 2013 50 63 003 -160 0 -224 592 -161 699 0 -161 699

      Balanserat Summa eget 
  Annat  Omvärde- resultat kapital hänförligt Innehav utan Summa 
 Aktie- tillskjutet Omräknings- rings- inklusive till moderföretagets bestämmande eget 
 kapital kapital reserv reserv årets resultat aktieägare inflytande kapital
Ingående balans per 1 juli 2013 50 63 003 -160  -224 592 -161 699 0 -161 699
Årets resultat     33 315 33 315 -14 33 301
Övrigt totalresultat:        
  Omräkningsdifferenser   38   38 -1 37
Summa övrigt totalresultat   38  0 38 -1 37
Summa totalresultat   38  33 315 33 353 -15 33 338
Övriga förändringar i eget kapital:         
  Företagsförvärv, innehav utan         
    bestämmande inflytande      0 15 15
Summa övriga förändringar i  
eget kapital 0 0 0  0 0 15 15
Utgående balans per 30 juni 2014 50 63 003 -122 0 -191 277 -128 346 0 -128 346

 
     Balanserat Summa eget 
  Annat  Omvärde- resultat kapital hänförligt Innehav utan Summa 
 Aktie- tillskjutet Omräknings- rings- inklusive till moderföretagets bestämmande eget 
 kapital kapital reserv reserv årets resultat aktieägare inflytande kapital
Ingående balans per 1 juli 2014 50 63 003 -122  -191 277 -128 346 0 -128 346
Årets resultat     53 198 53 198 -263 52 935
Övrigt totalresultat:        
  Omräkningsdifferenser   193   193 -37 156
Summa övrigt totalresultat   193  0 193 -37 156
Summa totalresultat   193  53 198 53 391 -300 53 091
Förändringar i redovisade värden  
på tillgångar och skulder:        
  Säljoption Caleo Technologies AB (not 4)    -468  -468 0 -468
Summa värdeförändringar    -468 0 -468 0 -468
Transaktioner med ägare:         
  Nyemission 4 149 996   0 150 000 0 150 000
  Återbetalning villkorat  
    aktieägartillskott (not 22)  -38 000   0 -38 000 0 -38 000
Summa transaktioner med ägare 4 111 996 0  0 112 000 0 112 000
Övriga förändringar i eget kapital:         
  Företagsförvärv, innehav utan         
  bestämmande inflytande      0 5 179 5 179
Summa övriga förändringar i eget kapital 0 0 0  0 0 5 179 5 179
Utgående balans per 30 juni 2015 54 174 999 71 -468 -138 079 36 577 4 879 41 456
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Koncernens kassaflödesanalys

  2014-07-01– 2013-07-01– 2012-02-01– 
  2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 
kSEK Not (12 mån) (12 mån) (17 mån)

Kassaflöde från den löpande verksamheten    
Rörelseresultat  88 690 76 231 62 728
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:    
    Avskrivningar   4 446 2 048 1 181
    Ökning/minskning för reserv till osäkra kundfordringar -14 350 12 678 2 414
    Derivatinstrument  -7 782 3 683 1 304
    Övrigt  242 -82 249
Erhållen ränta  290 640 611
Erlagd ränta  -19 810 -56 969 -14 198
Betald inkomstskatt  -22 944 -13 411 -16 203
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital  28 782 24 818 38 086
    
Förändringar i rörelsekapital    
    Minskning(+)/ökning(-) av varulager  -172 2 860 -2 216
    Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  -45 062 -36 734 -8 712
    Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar 33 371 -25 496 -9 983
    Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  43 561 19 467 8 047
    Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder  34 459 9 951 21 377
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  94 939 -5 134 46 599
    
Investeringsverksamheten    
    Förvärv av dotterföretag 27 -2 555 0 31 223
    Förvärv av rörelse 27 0 -1 999 0
    Förvärv av immateriella tillgångar  -3 304 -3 824 -5 804
    Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -3 952 -945 -787
    Erhållen återbetalning av lån till moderföretag  0 20 231 0
    Utlåning till moderföretag  0 0 -10 210
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -9 811 13 463 14 422
    
Finansieringsverksamheten    
    Amortering till moderföretag 29 -150 539 -13 490 0
    Nyupplåning  79 851 0 0
    Tillskott från innehav utan bestämmande inflytande  507 15 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -70 181 -13 475 0
    
Årets kassaflöde  14 947 -5 146 61 021
Likvida medel vid årets början  55 876 60 968 50
Kursdifferenser i likvida medel  151 54 -103
    
Likvida medel vid årets slut 20 70 974 55 876 60 968
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Koncernens noter
Not 1 Allmän information
CLX Communications AB med organisationsnummer 
556882-8908 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med 
säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Färögatan 
33, 164 51 Kista. Företaget och dess dotterföretag 
(“koncernens” eller “CLX”) verksamhet omfattar mobil 
meddelandehantering för företag, samt utveckling 
och försäljning av programvara som stödjer sådan 
meddelandehantering. Koncernens sammansättning framgår 
i not 14. 

CLX Communications AB grundades (under namnet Seitse 
1 Holding AB) den 1 februari 2012, och beslutade därefter 
att förlänga det första räkenskapsåret till den 30 juni 2013. 
Följaktligen är den historiska finansiella informationen 
för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2013 inte 
direkt jämförbar med den reviderade historiska finansiella 
informationen för räkenskapsåren som slutade den 30 
juni 2015 och 2014. För att möjliggöra en jämförelse av 
företagets resultat för räkenskapsåret som slutade den 
30 juni 2014 har företaget tagit fram utvald reviderad 
historisk finansiell information för affärsenheterna för den 
tolvmånadersperiod som slutade den 30 juni 2013.

Yttersta moderföretag i den största koncernen där CLX 
Communications ingår är CLX Networks Holding AB, org.nr 
556798-5261 med säte i Kista.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts 
för utfärdande av styrelsen den 1 september 2015. 
Koncernens resultaträkning och balansräkning samt 
moderföretagets resultaträkning och balansräkning blir 
föremål för fastställelse på årsstämman den 7 september 
2015.

Not 2 Väsentliga redovisningsprinciper  
Detta är CLX Communications ABs första 
koncernårsredovisning. Koncernredovisningen för CLX har 
upprättats i enlighet med de av EU godkända International 
Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från 
IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Vidare tillämpar 
koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner.

I koncernredovisningen har värdering av poster skett till 
anskaffningsvärde, utom då det gäller vissa finansiella 
instrument värderade till verkligt värde. Nedan beskrivs de 
väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats.

Nya och ändrade standarder och tolkningar 
som ännu ej trätt ikraft
De nya och ändrade standarder och tolkningar som givits 
ut men som träder i kraft för räkenskapsår som börjar 
efter den 1 juli 2015 har ännu inte börjat tillämpas av 
koncernen. Nedan beskrivs de nya och ändrade standarder 
och tolkningar som bedöms få påverkan på koncernens 
finansiella rapporter den period de tillämpas för första 
gången.

IFRS 15 Revenue from contracts with customers utfärdades 
den 28 maj 2014 och ska ersätta IAS 18 Intäkter och 
IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 innebär en modell 
för intäktsredovisning för nästan alla inkomster som 
uppkommer genom avtal med kunder, med undantag för 
leasingavtal, finansiella instrument och försäkringsavtal. 
Grundprincipen för intäktsredovising enligt IFRS 15 är att ett 
företag ska redovisa en intäkt på det sätt som återspeglar 
överföringen av den utlovade varan eller tjänsten till 
kunden, till det belopp som företaget förväntar sig rätt att 
erhålla i utbyte mot varan eller tjänsten. En intäkt redovisas 
då kunden erhåller kontroll över varan eller tjänsten. IFRS 15 
är tillämplig för räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 eller 
senare med tidigare tillämpning tillåten. Standarden är ännu 
inte antagen av EU.

IFRS 9 Finansiella instrument utfärdades den 24 juli 2014 
och ska ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning 
och värdering. Standarden är utgiven i faser där den 
version som gavs ut i juli 2014 ersätter alla de tidigare 
versionerna. Standarden innehåller nya krav för klassificering 
och värdering av finansiella instrument, för bortbokning, 
nedskrivning och generella regler för säkringsredovisning. 
Den så kallade makrohedging-delen har lyfts ut till ett eget 
projekt. Standarden är obligatorisk för perioder som börjar 1 
januari 2018 och den är ännu inte antagen av EU.

Företagsledningen har ännu inte genomfört en detaljerad 
analys av effekterna vid tillämpning av IFRS 15 och IFRS 9 
och kan därför inte kvantifiera effekterna. Företagsledningen 
bedömer att övriga nya och ändrade standarder och 
tolkningar som ännu ej har trätt ikraft inte får någon 
väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter när 
de tillämpas för första gången.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget 
CLX Communications AB och de företag över vilka 
moderföretaget har bestämmande inflytande. Ett 
bestämmande inflytande när koncernen exponeras för, 
eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang i ett 
företag och kan använda sitt inflytande över företaget till att 
påverka sin avkastning. Bestämmande inflytande föreligger i 
normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt innehar 
aktier som representerar mer än 50 % av rösterna. 
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Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och 
med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt 
då moderföretaget inte längre har ett bestämmande 
inflytande över dotterföretaget. Redovisningsprinciperna för 
dotterföretag har vid behov justerats för att överensstämma 
med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna 
transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster 
och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har 
eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.

Transaktioner med innehav utan bestämmande  
inflytande

Förändringar i moderföretagets andel i ett dotterföretag 
som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande 
redovisas som egetkapitaltransaktioner (det vill säga som 
transaktioner med koncernens ägare). Eventuell skillnad 
mellan det belopp med vilket innehav utan bestämmande 
inflytande justeras och det verkliga värdet på den erlagda 
eller erhållna ersättningen redovisas direkt i eget kapital och 
fördelas på moderföretagets ägare.

När moderföretaget förlorar bestämmande inflytande 
över ett dotterföretag, beräknas vinsten eller förlusten vid 
avyttringen som skillnaden mellan 
i) summan av det verkliga värdet för den erhållna 
ersättningen och det verkliga värdet av eventuellt 
kvarvarande innehav och  
ii) de tidigare redovisade värdena för dotterföretagets 
tillgångar (inklusive goodwill), och skulder och eventuellt 
innehav utan bestämmande inflytande.

Det verkliga värdet på kvarvarande innehav i det tidigare 
dotterföretaget vid den tidpunkt då det bestämmande 
inflytandet förloras betraktas som det verkliga värdet vid 
det första redovisningstillfället för en finansiell tillgång enligt 
IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
eller, i tillämpliga fall, anskaffningsvärdet vid det första 
redovisningstillfället för en investering i ett intresseföretag 
eller gemensamt styrt företag.

Rörelseförvärv
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. 

Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten, vilket beräknas som summan 
av de verkliga värdena per förvärvstidpunkten för erlagda 
tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt 
emitterade egetkapitalandelar i utbyte mot kontroll över den 
förvärvade rörelsen. Förvärvsrelaterade utgifter redovisas i 
resultaträkningen när de uppkommer.

I köpeskillingen ingår även verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten för de tillgångar eller skulder som är 
följden av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. 
Förändringar i verkligt värde för en villkorad köpeskilling 
som uppkommer på grund av ytterligare information 
som erhållits efter förvärvstidpunkten om fakta och 

förhållanden som förelåg per förvärvstidpunkten, kvalificerar 
som justeringar under värderingsperioden och justeras 
retroaktivt, med motsvarande justering av goodwill. 
Villkorad köpeskilling som klassificeras som eget kapital 
omvärderas inte och efterföljande regleringen redovisas 
inom eget kapital. Alla andra förändringar i det verkliga 
värdet för en villkorad tilläggsköpeskilling redovisas i 
resultatet.

 X De identifierbara förvärvade tillgångarna och 
övertagna skulderna redovisas till verkligt värde per 
förvärvstidpunkten med följande undantag:

 X Uppskjuten skattefordran eller -skuld och skulder eller 
tillgångar hänförliga till det förvärvade företagets avtal 
om ersättning till anställda redovisas och värderas i 
enlighet med IAS 12 Inkomstskatter respektive IAS 19 
Ersättningar till anställda.

 X Skulder eller egetkapitalinstrument hänförliga till det 
förvärvade företagets aktierelaterade tilldelningar eller 
till utbytet av det förvärvade företagets aktierelaterade 
tilldelningar mot förvärvarens aktierelaterade 
värderas vid förvärvstidpunkten i enlighet med IFRS 2 
Aktierelaterade ersättningar.

 X Tillgångar (eller avyttringsgrupp) klassificerade 
som att de innehas för försäljning enligt IFRS 5 
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och 
avvecklade verksamheter värderas i enlighet med den 
standarden.

Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, eventuellt 
innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde 
vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara 
förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill 
i rapporten över finansiell ställning. Om skillnaden är negativ 
redovisas denna som en vinst på ett förvärv till lågt pris 
direkt i resultatet efter omprövning av skillnaden.

För varje rörelseförvärv värderas tidigare innehav utan 
bestämmande inflytande i det förvärvade företaget antingen 
till verkligt värde eller till värdet av den proportionella 
andelen av innehavet utan bestämmande inflytande av det 
förvärvade bolagets identifierbara nettotillgångar.

Överföringen av CLX Networks AB och Symsoft AB 
har redovisats som förvärv av rörelser under samma 
bestämmande inflytande. Förvärv av rörelser under samma 
bestämmande inflytande har i koncernredovisningen 
redovisats retroaktivt från det datum då det yttersta 
moderföretaget, CLX Networks Holding AB, erhöll 
ägandet. Skillnaden mellan den köpeskilling som betalats 
av moderföretaget och de belopp som tillgångar och 
skulder är redovisade till i koncernredovisningen (till 
anskaffningskostnad) har redovisats direkt i eget kapital.
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Goodwill
Goodwill som uppkommer vid upprättande av 
koncernredovisning utgör det belopp varmed köpeskillingen, 
eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i det 
förvärvade företaget samt verkligt värde per förvärvsdagen 
på tidigare eget kapitalandel i det förvärvade företaget, 
överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade 
nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas 
goodwill till anskaffningsvärde och efter det första 
redovisningstillfället värderas den till anskaffningsvärde 
efter avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. 
Vid prövning av nedskrivningsbehov fördelas goodwill på 
de kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade 
av förvärvet. Dessa enheter består av CLX Communications 
ABs dotterbolag CLX Networks AB, Symsoft AB samt Caleo 
AB. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en 
kostnad och återförs inte.

Segmentsrapportering
Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver 
affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig 
kostnader, vars rörelseresultat exklusive amorteringar och 
avskrivningar (EBITDA) regelbundet granskas av företagets 
högste verkställande beslutsfattare, och för vilken det finns 
fristående finansiell information. Företagets rapportering 
av rörelsesegment överensstämmer men den interna 
rapporteringen till den högste verkställande beslutsfattaren. 
Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion 
som bedömer rörelsesegmentens resultat och beslutar om 
fördelning av resurser. Koncernledningen utgör den högste 
verkställande beslutfattaren. De rapporterbara segmentens 
redovisningsprinciper överensstämmer med de principer 
som tillämpas av koncernen i dess helhet.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för 
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. 
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på 
ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier 
har uppfyllts för var och en av koncernens intäktsslag.

Koncernens intäkter består i huvudsak mobil 
meddelandehantering, försäljning av initiala 
mjukvarulicenser och uppgradering, hårdvara och support.

Försäljning av tjänster

Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning 
redovisas i den period tjänsterna utförs. 

Intäkter från försäljning av tjänster till fast pris redovisas 
med tillämpning av s.k. succesiv vinstavräkning. Det 
innebär att intäkter och kostnader redovisas i förhållande 
till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. 
Färdigställandegraden fastställs genom en beräkning 
av förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för 

utfört arbete på balansdagen och beräknade totala 
uppdragsutgifter. En befarad förlust på ett tjänsteuppdrag 
redovisas omedelbart som en kostnad. När utfallet av ett 
tjänsteuppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
sker intäktsredovisning endast med belopp som motsvarar 
uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att 
ersättas av beställaren. Uppdragsutgifter redovisas som 
kostnader i den period då de uppkommer.

Intäkter från separata supportavtal

Intäkter från separata supportavtal intäktsförs linjärt över 
kontraktsperioden.

Intäkter från separata uppgraderingar av  
mjukvarulicenser

Intäkter från separata uppgraderingar av mjukvarulicenser 
redovisas i samband med leverans. I de fall anpassningar ska 
utföras efter den initiala leveransen redovisas intäkter som 
försäljning av tjänster till fast pris.

Försäljning av varor

Intäkter från försäljning av hårdvara redovisas i samband 
med leverans.

Utdelning och ränteintäkter

Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla 
betalning har fastställts.

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med 
tillämpning av effektivräntemetoden. 

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de 
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet 
av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren 
till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som 
operationella leasingavtal.

Koncernen som leasetagare

Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal 
redovisas som anläggningstillgångar i koncernens 
balansräkning till verkligt värde vid leasingperiodens 
början eller till nuvärdet av minimileasingavgifterna om 
detta är lägre. Motsvarande skuld till leasinggivaren 
redovisas i balansräkningen som finansiell leasingskuld. 
Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering 
av skulden. Räntan fördelas över leasingperioden så att 
varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som 
motsvarar en fast räntesats på den under respektive 
period redovisade skulden. Räntekostnaden redovisas 
direkt i resultaträkningen. Om räntekostnaden är 
direkt hänförlig till anskaffning av en tillgång som med 
nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa 
för avsedd användning eller försäljning, ska räntekostnaden 
istället inräknas i tillgångens anskaffningsvärde i 
enlighet med koncernens principer för lånekostnader 
(se nedan). Anläggningstillgångarna skrivs av under den 
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kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod och 
leasingperioden.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs 
linjärt over leasingperioden, såvida inte ett annat 
systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska 
nytta över tiden.

Utländsk valuta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika 
enheterna i koncernen redovisas i den valuta som används 
i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet 
huvudsakligen bedriver sin verksamhet (funktionell valuta). I 
koncernredovisningen omräknas samtliga belopp till svenska 
kronor (SEK), vilket är moderföretagets funktionella valuta 
och rapportvaluta.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas i respektive enhet 
till enhetens funktionella valuta enligt de valutakurser som 
gäller på transaktionsdagen. Vid varje balansdag räknas 
monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens 
kurs. Icke-monetära poster, som värderas till verkligt värde 
i en utländsk valuta, räknas om till valutakursen den dag då 
det verkliga värdet fastställdes. Icke-monetära poster, som 
värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, 
räknas inte om.

Valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen för den 
period i vilka de uppstår.

Vid upprättande av koncernredovisning omräknas utländska 
dotterföretags tillgångar och skulder till svenska kronor 
enligt balansdagens kurs. Intäkts- och kostnadsposter 
omräknas till periodens genomsnittskurs, om inte 
valutakursen fluktuerat väsentligt under perioden då 
istället transaktionsdagens valutakurs används. Eventuella 
omräkningsdifferenser som uppstår redovisas i övrigt 
totalresultat och överförs till koncernens omräkningsreserv. 
Vid avyttring av ett utländskt dotterföretag redovisas sådana 
omräkningsdifferenser i resultaträkningen som en del av 
realisationsresultatet. 

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer 
vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som 
tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas 
till balansdagens kurs.

Låneutgifter

Låneutgifter som är direkt hänförbara till inköp, uppförande 
eller produktion av en tillgång som med nödvändighet 
tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd 
användning eller försäljning, inräknas i tillgångens 
anskaffningsvärde tills den tidpunkt då tillgången är 
färdigställd för dess avsedda användning eller försäljning. 
Ränteintäkter från tillfällig placering av upplånade medel för 
ovan beskriven tillgång dras av från de låneutgifter som får 
inräknas i tillgångens anskaffningsvärde. Övriga låneutgifter 

redovisas i resultatet i den period de uppkommer.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald 
semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner 
redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och 
andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras 
dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 
pensionsplaner. Koncernen har endast avgiftsbestämda 
pensionsplaner.

Avgiftsbestämda planer

För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda 
avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har 
ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens 
resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna 
intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när 
premier erläggs.

Skatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt.

Aktuell skatt

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet 
för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det 
redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats 
för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader 
samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga 
eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella 
skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per 
balansdagen. 

Uppskjuten skatt  

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader 
mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de 
finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som 
används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten 
skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. 
Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla 
skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna 
skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla 
temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att 
beloppen kan nyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. 
Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar redovisas inte 
om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill eller 
om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den 
första redovisningen av en tillgång eller skuld (som inte är ett 
rörelseförvärv) och som, vid tidpunkten för transaktionen, 
varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga 
temporära skillnader hänförliga till investeringar i 
dotterföretag, utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten 
för återföring av de temporära skillnaderna och det är 
sannolikt att en sådan återföring inte kommer att ske inom 
överskådlig framtid. De uppskjutna skattefordringar som är 
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hänförliga till avdragsgilla temporära skillnader avseende 
sådana investeringar ska bara redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida 
skattepliktiga överskott och det är troligt att ett sådant 
utnyttjande kommer att ske inom överskådlig framtid.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas 
vid varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte 
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott 
kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller 
delvis, mot den uppskjutna skattefordran. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som 
förväntas gälla för den period då tillgången återvinns eller 
skulden regleras, baserat på de skattesatser (och skattelagar) 
som har beslutats eller aviserats per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då 
de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma 
myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera 
skatten med ett nettobelopp.

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller 
intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig 
till transaktioner som redovisats i övrigt totalresultat 
eller direkt mot eget kapital. I sådana fall redovisas även 
skatten i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. 
Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid 
redovisning av rörelseförvärv, ska skatteeffekten redovisas i 
förvärvskalkylen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som 
är direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på 
plats och i skick att användas samt uppskattade utgifter 
för nedmontering och bortforsling av tillgången och 
återställande av plats där den finns. Tillkommande utgifter 
inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat 
tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska 
förmåner som kan hänföras till posten kommer koncernen 
till godo och att anskaffningsvärdet för densamma kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för 
reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter 
redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 
kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt 
minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens 
slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. 
Avskrivning påbörjas är den materiella anläggningstillgången 
kan tas i bruk. Nyttjandeperioden för inventarier har 
bedömts till 5 år.

Bedömda nyttjandeperioder, restvärden och 
avskrivningsmetoder omprövas minst i slutet av varje 
räkenskapsperiod, effekten av eventuella ändringar i 
bedömningar redovisas framåtriktat.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, 
eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den 
vinst eller förlust som uppstår vid utrangering eller avyttring 
av tillgången, utgörs av skillnaden mellan eventuella 
nettointäkten vid avyttringen och dess redovisade värde, 
redovisas i resultatet i den period när tillgången tas bort från 
balansräkningen.

Immateriella tillgångar 
Internt upparbetade immateriella tillgångar –  
Aktiverade utgifter för produktutveckling

Internt upparbetade immateriella tillgångar som härrör från 
koncernens produktutveckling redovisas endast om följande 
villkor är uppfyllda:

 X det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella 
tillgången och använda eller sälja den,

 X företaget avsikt är att färdigställa den immateriella 
tillgången och använda eller sälja den,

 X det finns förutsättningar för att använda eller sälja den 
immateriella tillgången,

 X företaget visar hur den immateriella tillgången kommer 
att generera sannolika framtida ekonomiska fördelar,

 X det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra 
resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda 
eller sälja den immateriella tillgången, och

 X de utgifter som är hänförliga till den immateriella 
tillgången under dess utveckling kan beräknas 
tillförlitligt.

Om det inte är möjligt att redovisa någon internt upparbetad 
immateriell tillgång redovisas utgifterna för utveckling som 
en kostnad i den period de uppkommer. 
 
Efter första redovisningstillfället redovisas internt 
upparbetade immateriella tillgångar till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella ackumulerade nedskrivningar. Bedömd 
nyttjandetid uppgår till 3 år. Bedömda nyttjandeperioder 
och avskrivningsmetoder omprövas minst i slutet av 
varje räkenskapsår, effekten av eventuella ändringar i 
bedömningar redovisas framåtriktat. 
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Anskaffning genom separata förvärv

Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder 
som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning 
sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, 
vilken uppskattas till 3 år. Bedömda nyttjandeperioder 
och avskrivningsmetoder omprövas minst i slutet av 
varje räkenskapsår, effekten av eventuella ändringar i 
bedömningar redovisas framåtriktat.

Anskaffning som en del av ett rörelseförvärv

Immateriella tillgångar som förvärvats i ett företagsförvärv 
identifieras och redovisas separat från goodwill när de 
uppfyller definitionen av en immateriell tillgång och 
deras verkliga värden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Anskaffningsvärdet för sådana immateriella tillgångar utgörs 
av deras verkliga värde vid förvärvstidpunkten. De skrivs av 
över den förväntade nyttjandeperioden vilken uppgår till 3 
år.

Efter det första redovisningstillfället redovisas 
immateriella tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv 
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar 
på samma sätt som separat förvärvade immateriella 
tillgångar.

Nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar exklusive goodwill

Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade 
värdena för materiella och immateriella tillgångar för 
att fastställa om det finns någon indikation på att dessa 
tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas 
tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa 
värdet av eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att 
beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar 
koncernen återvinningsvärdet för den kassagenererande 
enhet till vilken tillgången hör.

Immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder 
och immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga 
för användning ska prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov, eller när det finns en indikation på 
värdeminskning.

Återvinningsvärdet är det högre värdet av det verkliga värdet 
minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 
beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida 
kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt 
som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars 
tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången.

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller 
kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än 
det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på 

tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned 
till återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omedelbart 
kostnadföras i resultaträkningen.

Då en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens 
(den kassagenererande enhetens) redovisade värde till 
det omvärderade återvinningsvärdet, men det förhöjda 
redovisade värdet får inte överskrida det redovisade värde 
som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av 
tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare 
år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i 
resultaträkningen.

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i 
balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets 
avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från 
balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet 
från tillgången upphör, regleras eller när koncernen förlorar 
kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell 
skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade 
förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.

Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det finns 
objektiva indikationer om att en finansiell tillgång eller grupp 
av finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning på grund 
av inträffade händelser. Exempel på sådana händelser är 
väsentligt försämrad finansiell ställning för motparten eller 
utebliven betalning av förfallna belopp. 
 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder som vid den 
efterföljande redovisningen inte värderas till verkligt 
värde via resultaträkningen, redovisas vid den initiala 
redovisningen till verkligt värde med tillägg respektive 
avdrag för transaktionskostnader. Finansiella tillgångar och 
finansiella skulder som vid den efterföljande redovisningen 
värderas till verkligt värde via resultaträkningen, redovisas 
vid den initial redovisningen till verkligt värde. Vid den 
efterföljande redovisningen värderas finansiella instrument 
till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde 
beroende på den initiala klassificeringen enligt IAS 39.

Vid den initiala redovisningen klassificeras ett finansiellt 
instrument i en av följande kategorier:

Finansiella tillgångar:

a) Verkligt värde via resultaträkningen 
b) Lånefordringar och kundfordringar 
c) Investeringar som hålles till förfall 
d) Finansiella tillgångar som kan säljas

Finansiella skulder

a) Verkligt värde via resultaträkningen 
b) Övriga finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde
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Finansiella instrumentens verkliga värde

De finansiella tillgångarnas och finansiella skuldernas 
verkliga värden bestäms enligt följande: 
Det verkliga värdet för finansiella tillgångar och skulder som 
handlas på en aktiv marknad bestäms med hänvisning till 
noterat marknadspris.  
 
Det verkliga värdet på andra finansiella tillgångar och skulder 
bestäms enligt allmänt accepterade värderingsmodeller 
såsom diskontering av framtida kassaflöden och användning 
av information hämtad från aktuella marknadstransaktioner. 
 
För samtliga finansiella tillgångar och skulder bedöms 
det redovisade värdet vara en god approximation av dess 
verkliga värde, om inte annat särskilt anges i efterföljande 
noter.

Upplupet anskaffningsvärde

Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket 
tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag 
för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad 
periodisering enligt effektivräntemetoden av den initiala 
skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp 
att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för 
nedskrivningar.

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering 
av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den 
förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet 
för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden.

Kvittning av finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med 
ett nettobelopp i balansräkningen när det finns en legal 
rätt att kvitta och när avsikt finns att reglera posterna med 
ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och 
reglera skulden.

Likvida medel

Likvida medel inkluderar kassamedel och 
banktillgodohavanden samt andra kortfristiga likvida 
placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter samt 
är föremål för en obetydlig risk för värdeförändringar. 
För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte 
överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 
Kassamedel och banktillgodohavanden kategoriseras 
som ”Lånefordringar och kundfordringar” vilket innebär 
värdering till upplupet anskaffningsvärde. På grund av 
att bankmedel är betalningsbara på anfordran motsvaras 
upplupet anskaffningsvärde av nominellt belopp. Kortfristiga 
placeringar kategoriseras som ”Innehav för handel” och 
värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade 
i resultaträkningen.

Kundfordringar

Kundfordringar kategoriseras som ”Lånefordringar och 
kundfordringar” vilket innebär värdering till upplupet 
anskaffningsvärde. Kundfordringarnas förväntade löptid 
är dock kort, varför redovisning sker till nominellt belopp 
utan diskontering. Avdrag görs för fordringar som bedömts 
som osäkra. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i 
rörelsens kostnader.

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder kategoriseras som ”Övriga 
finansiella skulder” vilket innebär värdering till upplupet 
anskaffningsvärde. Leverantörsskuldernas förväntade löptid 
är dock kort, varför skulden redovisas till nominellt belopp 
utan diskontering.

Skulder till kreditinstitut och andra låneskulder

Räntebärande banklån, checkräkningskrediter och andra lån 
kategoriseras som ”Övriga finansiella skulder” och värderas 
till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. 
Eventuella skillnader mellan erhållet lånebelopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalning eller amortering av 
lån redovisas över lånens löptid.

Derivatinstrument

Koncernen ingår derivattransaktioner med syfte att hantera 
valutarisker. Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning 
och samtliga derivatinstrument kategoriseras 
därför som “Verkligt värde via resultaträkningen” i 
underkategorin “Innehav för handel”. Derivatinstrument 
med positivt verkligt värde redovisas som tillgångar 
på raden “Derivatinstrument”. Derivatinstrument 
med negativt verkligt värde redovisas som skulder på 
raden “Derivatinstrument”. Värdeförändringar från 
derivatinstrument redovisas antingen i finansnettot eller i 
rörelseresultatet beroende på syftet med instrumentet.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde 
och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet beräknas 
genom tillämpning av först in, först ut-metoden (FIFU). 
Nettoförsäljningsvärde är det uppskattade försäljningspriset 
efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande 
och uppskattade kostnader som är nödvändiga för att 
åstadkomma en försäljning.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig 
förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad 
händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.

Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskattningen 
av det belopp som krävs för att reglera den befintliga 
förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker 
och osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en 
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avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar 
som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen, ska det 
redovisade värdet motsvara nuvärdet av dessa utbetalningar.

Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera 
en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska 
gottgörelsen särredovisas som en tillgång i rapport över 
finansiell ställning när det är så gott som säkert att den 
kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och 
beloppet kan beräknas tillförlitligt.

Förlustkontrakt

En avsättning för förlustkontrakt redovisas då de oundvikliga 
utgifterna för att uppfylla kontraktet överstiger de 
förväntade ekonomiska fördelarna.

Not 3 Viktiga uppskattningar och 
bedömningar
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar 
per balansdagen samt de viktigaste bedömningarna som 
företagsledningen har gjort vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper.

Nedskrivningsprövning av goodwill

Vid beräkning av kassagenererande enheters 
återvinningsvärde för bedömning av eventuellt 
nedskrivningsbehov på goodwill, har flera antaganden om 
framtida förhållanden och uppskattningar av parametrar 
gjorts.

En redogörelse av dessa återfinns i not 15. Ledningen 
bedömer dock att det skulle krävas väsentliga förändringar 
i förutsättningarna för att dessa antaganden och 
uppskattningar skulle kunna ha en väsentlig effekt på värdet 
på goodwill.

Redovisning av intäkter till fast pris

CLX tillämpar succesiv vinstavräkning på åtaganden i projekt 
som är av fastpriskaraktär och gör kontinuerligt reserveringar 
för eventuella risker och avvikelser. Dessa bedömningar 
baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som 
bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt 
utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra 
åtaganden görs eller andra förutsättningar föreligger. 
 
Delar av koncernens omsättning härrör från stora och 
komplexa projekt till fast pris. Projekten resultatförs 
successivt i takt med att projekten färdigställs. 
Färdigställandegraden fastställs på basis av utförda tjänster 
per balansdagen i proportion till vad som totalt sett skall 
utföras. Respektive projekts kostnadsmassa utgör grund 
för bedömningen av andel utförda tjänster. I det fall 
felaktig bedömning om färdigställandegrad görs kan detta 
resultera i en felaktig redovisning av koncernens resultat. 

En känslighetsanalys visar att en förändrad bedömning av 
färdigställandegraden om 10 procentenheter kan medföra 
en resultateffekt på +/- 7 056 kSEK för räkenskapsåret 
2014/15 (+/- 4 810 Tkr för räkenskapsåret 2013/14).

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas netto efter reserveringar för 
osäkra kundfordringar. Nettovärdet motsvarar det värde 
som förväntas erhållas. Förväntningarna baseras på 
omständigheter kända vid balansdagen. En ändrad finanseill 
ställning hos en betydande kund kan ge en annan värdering. 
Koncernen följer upp kundernas finansiella stabilitet och 
de förhållanden under vilka de verkar för att uppskatta 
sannolikheten för betalning av enskilda fordringar. Totala 
reserveringen för osäkra fordringar 2015-06-30 uppgick 
till 743 kSEK (15 092 kSEK) eller 0,5% (20,1%) av totala 
kundfordringarna. 
 
Koncernens bedömning är att betalning kommer att erhållas 
för kundfordringar som är förfallna men inte reserverats, 
då kundernas betalningshistorik är god. Värdering av osäkra 
kundfordringar sker månadsvis. Värderingen ska ske utifrån 
risker avseende förfallen andel.
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Not 4 Finansiell riskhantering och 
finansiella instrument
Koncernen är genom sin verksamhet exponerat för olika 
typer av finansiella risker såsom marknads-, likviditets- 
och kreditrisker. Marknadsriskerna består i huvudsak av 
ränterisk och valutarisk. Det är bolagets styrelse som är 
ytterst ansvarig för exponering, hantering och uppföljning 
av koncernens finansiella risker. De ramar som gäller för 
exponering, hantering och uppföljning av de finansiella 
riskerna fastställs av styrelsen i en finanspolicy som revideras 
årligen. Styrelsen har i finanspolicyn delegerat ansvaret för 
den dagliga riskhanteringen till företagets CFO. Styrelsen har 
möjlighet att besluta om tillfälliga avsteg från den fastställda 
finanspolicyn.

Marknadsrisker
Valutarisker

Med valutarisk avses risken att verkligt värde eller framtida 
kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade valutakurser. 
Exponeringen för valutarisk härrör huvudsakligen 
från betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad 
transaktionsexponering samt från omräkning av utländska 
dotterföretags resultaträkningar och balansräkningar till 
koncernens presentationsvaluta som är svenska kronor, så 
kallad omräkningsexponering.

Transaktionsexponering

Transaktionsexponering innebär en risk att resultatet 
påverkas negativt av fluktuationer för ändrade valutakurser 
för de kassaflöden som sker i utländsk valuta. Koncernens 
utflöden består huvudsakligen av EUR, USD, GBP och SEK 
samtidigt som koncernens inflöden huvudsakligen består 
av EUR, USD och GBP. Koncernen är därmed i begränsad 
omfattning påverkad av förändringar i kurserna för dessa 
valutor.

Företagets policy är att löpande säkra max 80% av 
prognostiserade kassaflöden i EUR och USD under de 
närmast kommande 18 månaderna. Enligt företagets 
finanspolicy ska transaktionsexponeringen reduceras 
genom att använda derivatinstrument. Företaget använder 
för närvarande endast terminskontrakt, men har enligt 
finanspolicyn även möjlighet att använda valutaoptioner. 
Valutaterminernas löptid framgår nedan. På balansdagen var 
60% (88%, 2013: 49%) av kassaflödena (12 månader) i EUR, 
samt 0% (7%, 2013: 22%) av kassaflödena (12 månader) i 
USD säkrade. Säkringsredovisning enligt IAS 39 tillämpas ej

Av nedanstående tabell framgår nominella nettobelopp av 
de väsentliga flödena som utgör transaktionsexponering. 
Exponeringen anges baserat på koncernens betalningsflöden 
i de mest betydande valutorna.

Valuta 2014-07-01– 2013-07-01– 2012-02-01– 
(1 000) 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 
   
EUR 34 121 25 089 22 494
USD 3 165 6 072 12 199
GBP -2 809 -2 849 -3 980
   

 
Det bokförda värdet netto på koncernens monetära 
tillgångar och skulder som är föremål för omräkning till SEK 
uppgår på balansdagen till:

Valuta 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 
(1 000)  
EUR 6 250 3 797 3 190
USD 1 240 4 402 2 638
GBP -748 -510 -877

 
Omräkningsexponering

Omräkningsexponering innebär en risk att värdet på 
koncernens nettoinvesteringar i utländsk valuta påverkas 
negativt av förändringar i valutakurser. Koncernen 
konsoliderar nettotillgångarna i SEK på balansdagen. Bolaget 
anser att omräkningsexponeringen inte är materiell, då den 
totalt uppgår till mindre än 3 MSEK.

Under “Känslighetsanalys för marknadsrisker” nedan 
presenteras effekter av ändrade valutakurser gentemot 
svenska kronor för de mest väsentliga utländska valutorna. 

Ränterisker     

Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida 
kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor. 
Koncernen är huvudsakligen exponerad för ränterisk genom 
dess lånefinansiering. Lånen löper med rörlig STIBOR90 
+ 1,25% ränta, vilket innebär att koncernens framtida 
finansiella kostnader påverkas vid ändrade marknadsräntor. 
Koncernen påverkas också av ändrade marknadsräntor som 
en följd av de derivatinstrument som innehas för att säkra 
transaktionsexponeringen (se ovan). Terminskontraktens 
verkliga värde påverkas omedelbart vid förändrade 
marknadsräntor vilket i sin tur påverkar koncernens 
resultaträkning.

Enligt koncernens finanspolicy ska ränterisken inte säkras.

Under “Känslighetsanalys för marknadsrisker” nedan 
presenteras effekter av ändrade marknadsräntor.
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Känslighetsanalys för marknadsrisker

Känslighetsanalysen för valutarisken visar koncernens 
känslighet vid en ökning respektive minskning om 10 
% av SEK gentemot de mest väsentliga valutorna. För 
transaktionsexponeringen visas hur koncernens resultat 
efter skatt hade påverkats vid en förändring av valutakursen. 
Detta inkluderar även utestående monetära fordringar och 
skulder i utländsk valuta på balansdagen inkl.  lån mellan 
koncernbolag där valutaeffekten påverkar koncernens 
resultaträkning. För omräkningsexponeringen visas hur 
koncernens resultat efter skatt samt eget kapital hade 
påverkats vid en förändring av valutakursen.

Känslighetsanalysen för ränterisk visar koncernens 
känslighet vid en ökning respektive minskning om 1 % av 
marknadsräntan. Räntekänsligheten baseras på den effekt 
på resultat efter skatt som en förändring av marknadsräntan 
ger, både vad gäller ränteintäkter och kostnader samt 
orealiserade värdeförändringar på derivat. Då koncernen 

inte redovisar några värdeförändringar i övrigt totalresultat 
eller eget kapital, uppkommer motsvarande effekt i eget 
kapital.

 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 
	 Effekt	på	 Effekt	på	 Effekt	på 
kSEK	 resultat	 resultat	 resultat

Transaktionsexponering
EUR +10% 31 573 23 073 19 700
USD +10% 2 641 4 093 8 190
GBP +10% -3 687 -3 269 -4 078
    

Räntor	 	 	
Finansiella  
    kostnader + 1% -808 -3 015 -3 392
Finansiella  
   intäkter + 1% 0 0 0
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Likviditets- och finansieringsrisk

Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem 
med att möta dess åtagande relaterade till koncernens 
finansiella skulder. Med finansieringsrisk avses risken att 
koncernen inte kan uppbringa tillräcklig finansiering till 
en rimlig kostnad. För att reducera likviditetsrisken och 
finansieringsrisken har koncernen bindande kreditlöften 
uppgående till 100 MSEK.

Löptidsfördelning av kontraktsenliga betalningsåtaganden 
relaterade till koncernens och moderföretagets finansiella 

skulder exkl. derivat presenteras i tabellerna nedan. 
Beloppen i dessa tabeller är inte diskonterade värden och 
de innehåller i förekommande fall även räntebetalningar 
vilket innebär att dessa belopp inte är möjliga att stämma 
av mot de belopp som redovisas i balansräkningarna. 
Räntebetalningar är fastställda utifrån de förutsättningar 
som gäller på balansdagen. Belopp i utländsk valuta är 
omräknade till svenska kronor till balansdagens valutakurser.

Koncernens låneavtal innehåller covenanter, se not 24.

	 	 Inom	 3–12 
2015-06-30	 	 3	månader	 månader	 1–5	år	 Över	5	år	 Totalt
Skulder till kreditinstitut  7 667 22 500 56 333 0 86 500
Skulder till moderföretaget     971 971
Övriga långfristiga skulder     5 269 5 269
Leverantörsskulder  90 455    90 455
Totalt	 	 98	122	 22	500	 56	333	 6	240	 183	195
      

	 	 Inom	 3–12 
2014-06-30	 	 3	månader	 månader	 1–5	år	 Över	5	år	 Totalt
Skulder till moderföretag  7 538 22 613 120 604 301 510 452 265
Leverantörsskulder  46 692    46 692
Totalt	 	 54	230	 22	613	 120	604	 301	510	 498	957

	 	 Inom	 3–12 
2013-06-30	 	 3	månader	 månader	 1–5	år	 Över	5	år	 Totalt
Skulder till moderföretaget  8 480 25 439 135 674 339 186 508 779
Leverantörsskulder  27 226    27 226
Totalt	 	 35	706	 25	439	 135	674	 339	186	 536	005
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Löptidsfördelning av kontraktsenliga betalningsåtaganden 
relaterade till koncernens derivat presenteras i tabellen 
nedan. 
 
Beloppen i dessa tabeller är inte diskonterade värden och 
de innehåller i förekommande fall även räntebetalningar 
vilket innebär att dessa belopp inte är nödvändigtvis är 
möjliga att stämma av mot de belopp som redovisas i 

balansräkningarna. Tabellen baseras på netto in- och 
utflöden för derivat som regleras netto samt brutto in- och 
utflöden för de derivat som ej kan regleras netto.  
 
Räntebetalningar är fastställda utifrån de förutsättningar 
som gäller på balansdagen. Belopp i utländsk valuta är 
omräknade till svenska kronor till balansdagens valutakurser

	 	 Inom	 3–12 
2015-06-30	 	 3	månader	 månader	 1–5	år	 Över	5	år	 Totalt
Valutaterminer  -382 1 079 2 001 0 2 698
Köpoption Caleo Technologies AB     600 600
Totalt	 	 -382	 1	079	 2	001	 600	 3	298

	 	 Inom	 3–12 
2014-06-30	 	 3	månader	 månader	 1–5	år	 Över	5	år	 Totalt
Valutaterminer  -1 539 -2 711 -737 0 -4 987
Totalt	 	 -1	539	 -2	711	 -737	 0	 -4	987

	 	 Inom	 3–12 
2013-06-30	 	 3	månader	 månader	 1–5	år	 Över	5	år	 Totalt
Valutaterminer  -144 -977 -183 0 -1 304
Totalt	 	 -144	 -977	 -183	 0	 -1	304

 

Kredit- och motpartsrisk

Med kreditrisk avses risken för att motparten i en 
transaktion orsakar koncernen en förlust genom att 
inte fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser. Koncernens 
exponering för kreditrisk är huvudsakligen hänförlig till 
kundfordringar. För att begränsa koncernens kreditrisk görs 
en kreditbedömning av varje ny kund. Befintliga kunders 
finansiella situation följs också löpande upp för att på ett 
tidigt stadium identifiera varningssignaler.

Kreditrisk uppkommer också när bolagets överskottslikviditet 
placeras i olika typer av finansiella instrument. 
Överskottslikviditet får enligt finanspolicyn placeras på 
räntebärande bankkonton eller i räntebärande värdepapper.

Kundfordringarna är spridda på ett stort antal kunder 
och ingen kund står för en väsentlig del av de totala 
kundfordringarna. Kundfordringarna är inte heller 

koncentrerade till ett specifikt geografiskt område. 
Koncernen bedömer därmed att koncentrationsriskerna är 
begränsade.

Koncernens maximala exponering för kreditrisk bedöms 
motsvaras av redovisade värden på samtliga finansiella 
tillgångar och framgår av tabellen nedan. 

 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Kundfordringar 135 317 74 757 50 701
Derivatinstrument 3 810 0 194
Fordringar hos moderföretag 0 38 000 58 248
Likvida medel 70 974 55 876 60 968
Maximal	exponering		 210	101	 168	633	 170	111 
för	kreditrisk
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Kategorisering av finansiella instrument
Redovisat värde för finansiella tillgångar och finansiella 
skulder fördelat per värderingskategori i enlighet med IAS 39 
framgår av tabellen nedan.

	 	 	 Verkligt	värde	via	  
	 	 	 resultaträkningen	 Lånefordringar	och 
2015-06-30	 	(Innehas	för	handel)	 kundfordringar	 Övriga	skulder	 Redovisat	värde
Finansiella	tillgångar

Kundfordringar   135 317  135 317
Derivatinstrument  3 810   3 810
Likvida medel   70 974  70 974

	 	 	 3	810	 206	291	 0	 210	101

Finansiella	skulder
Skulder till kreditinstitut, långfristiga    79 851 79 851
Övriga långfristiga skulder    5 269 5 269
Skulder till moderföretag    971 971
Derivatinstrument  415   415

	 	 	 415	 0	 86	091	 86	506
	 	 	 Verkligt	värde	via	  
	 	 	 resultaträkningen	 Lånefordringar	och 
2014-06-30	 	(Innehas	för	handel)	 kundfordringar	 Övriga	skulder	 Redovisat	värde
Finansiella	tillgångar

Kundfordringar   74 757  74 757
Derivatinstrument  0   0
Fordringar hos moderföretag   38 000  38 000
Likvida medel   55 876  55 876

	 	 	 0	 168	633	 0	 168	633

Finansiella	skulder
Skulder till moderföretag    301 510 301 510
Derivatinstrument  4 987   4 987

	 	 	 4	987	 0	 301	510	 306	497
	 	 	 Verkligt	värde	via	  
	 	 	 resultaträkningen	 Lånefordringar	och 
2013-06-30	 	(Innehas	för	handel)	 kundfordringar	 Övriga	skulder	 Redovisat	värde
Finansiella	tillgångar

Kundfordringar   50 701  50 701
Derivatinstrument  194   194
Fordringar hos moderföretag   58 248  58 248
Likvida medel   60 968  60 968

	 	 	 194	 169	917	 0	 170	111

Finansiella	skulder
Skulder till moderföretag    339 186 339 186
Derivatinstrument  1 498   1 498
	 	 	 1	498	 0	 339	186	 340	684
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Nettovinster/-förluster från finansiella tillgångar och 
finansiella skulder fördelat per värderingskategori i enlighet 
med IAS 39 framgår av tabellen nedan.

	 	 Verkligt	värde	via	  
2014/15	 resultaträkningen	 Lånefordringar	och 
(12	mån)	 (Innehas	för	handel)	 kundfordringar	 Övriga	skulder	 Totalt
Rörelseresultat

Övriga rörelseintäkter  3 434   3 434
   3 434   3 434

Finansnetto
Köpoption Caleo Technologies AB  600   600
Valutakursdifferenser   37  37

   600 37 0 637 

	 	 Verkligt	värde	via	  
2013/14	 resultaträkningen	 Lånefordringar	och 
(12	mån)	 (Innehas	för	handel)	 kundfordringar	 Övriga	skulder	 Totalt
Rörelseresultat

Övriga rörelsekostnader  -4 804   -4 804
	 	 	 -4	804	 0	 0	 -4	804

Finansnetto
Valutakursdifferenser   12  12

   0 12 0 12 

	 	 Verkligt	värde	via 
2012/13	 resultaträkningen	 Lånefordringar	och 
(17	mån)	 (Innehas	för	handel)	 kundfordringar	 Övriga	skulder	 Totalt
Rörelseresultat

Övriga rörelsekostnader  -1 304   -1 304
   -1 304 0 0 -1 304

Finansnetto
Valutakursdifferenser     0

   0 0 0 0

Värdering av finansiella instrument till 
verkligt värde
Finansiella tillgångar och finansiella skulder som värderas 
till verkligt värde i balansräkningen, eller där upplysning 
lämnas om verkligt värde, klassificeras i någon av tre nivåer 
baserat på den information som används för att fastställa 
det verkliga värdet.

Nivå	1 - Finansiella instrument där verkligt värde fastställs 
utifrån observerbara (ojusterade) noterade priser på 
en aktiv marknad för identiska tillgångar och skulder. 
En marknad betraktas som aktiv om noterade priser 
från en börs, mäklare, industrigrupp, prissättningstjänst 
eller övervakningsmyndighet finns lätt och regelbundet 
tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och 
regelbundna förekommande marknadstransaktioner på 
armslängds avstånd.

Nivå	2 - Finansiella instrument där verkligt värde 
fastställs utifrån värderingsmodeller som baseras på 
andra observerbara data för tillgången eller skulden än 
noterade priser inkluderade i nivå 1, antigen direkt (dvs. 
som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från 
prisnoteringar). 
Exempel på observerbar data inom nivå 2 är: 
• Noterade priser för liknande tillgångar och skulder. 
• Data som kan utgöra grund för bedömning av pris, t ex 
marknadsräntor och avkastningskurvor.

Nivå	3 - Finansiella instrument där verkligt värde fastställs 
utifrån värderingsmodeller där väsentlig indata baseras på 
icke observerbar data.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder som värderas 
till verkligt värde i balansräkningen utgörs av valutaterminer 
och optioner avseende förvärv av utestående aktier i ett 
dotterbolag. Nedan framgår koncernens klassificering av 
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finansiella tillgångar och finansiella skulder som värderas till 
verkligt värde i balansräkningen eller där upplysning lämnas 
om dess verkliga värde. Under perioderna har det inte skett 
några väsentliga överföringar mellan nivåerna. 
 
För övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder 
bedöms de redovisade värdena vara en god approximation 
av de verkliga värdena till följd av att löptiden och/eller 
räntebindningen understiger tre månader vilket innebär att 
en diskontering baserat på gällande marknadsförutsättningar 
inte bedöms leda till någon väsentlig effekt.

Derivat

Valutaterminskontrakt värderas enligt nivå 2. Värdering sker 
genom diskontering av framtida kassaflöden baserat på skill-
naden mellan terminskurs enligt kontrakt och den termin-

skurs som kan tecknas på balansdagen.

Optioner

Köpoptioner avseende förvärv av utestående andelar i 
dotterföretag värderas enligt nivå 3. Skuld optionsinstrument 
avsende förvärv av utestående andelar i dotterföretag 
värderas enligt nivå 2 till nuvärdet av framtida betalning.

Tilläggsköpeskilling

Tilläggsköpeskilling avseende förvärv av andelar i 
dotterföretag värderas enligt nivå 3.

Kvittningsinformation
Koncernen har inga nettoredovisade poster i 
balansräkningen. För derivatmotparter finns avtal om 
nettning. Nedan visas belopp som inte kvittas men som 
omfattas av dessa ramavtal.

	 	 Belopp	redovisade	i		 Finansiella	instrument, 
2015-06-30	 balansräkningen	 nettningsavtal	 Nettobelopp

Tillgångar
Derivatinstrument 3 210 -415 2 795

Skulder
Derivatinstrument -415 415 0
Totalt	 2	795	 0	 2	795

 
	 	 Belopp	redovisade	i		 Finansiella	instrument, 
2014-06-30	 balansräkningen	 nettningsavtal	 Nettobelopp

Tillgångar
Derivatinstrument 0 0 0

Skulder
Derivatinstrument -4 987 0 -4 987
Totalt	 -4	987	 0	 -4	987

	 	 Belopp	redovisade	i		 Finansiella	instrument, 
2013-06-30	 balansräkningen	 nettningsavtal	 Nettobelopp

Tillgångar
Derivatinstrument 194 -194 0

Skulder
Derivatinstrument -1 498 194 -1 304
Totalt	 -1	304	 0	 -1	304
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Kapitalhantering
Koncernens mål för förvaltning av kapital är att säkerställa 
koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att 
generera skälig avkastning till aktieägarna och nytta till 
övriga intressenter.

Nettoskuldsättningen beräknas som skulder till kreditinstitut 
minus likvida medel. Totalt kapital består av totalt eget 
kapital och nettoskuld. 

Företagets finansiella mål är att nettoskuldsättningen 
ska vara lägre än 2 gånger EBITDA för den senaste 
12-månadersperioden. Per räkenskapsårets utgång uppgår 
detta till:

 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Upplåning 80 822 301 510 339 186
Minus likvida medel -70 974 -55 876 -60 968
Nettoskuld	 9	848	 245	634	 278	218
2	x	EBITDA	 186	270	 156	558	 127	818

 
Den minskade nettoskuldsättningen under räkenskapsåret 
beror främst på en nyemission till  CLX Networks Holding AB.
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Not 5 Segmentinformation
Koncernens rörelsesegment utgörs av Företagsdivisionen 
och Operatörsdivisionen.

 X Företagsdivisionens intäkter består av avgifter för 
hantering av meddelanden åt företag. Kostnaderna 
består huvudsakligen av avgifter till teleoperatörer samt 
löner till personal.

 X Operatörsdivisionens intäkter består huvudsakligen av 
licenser för programvara, inklusive uppgraderingar, samt 
supportavgifter. Kostnaderna består huvudsakligen av 
löner till personal.

 X Koncerngemensamt utgörs främst av moderbolagets 
verksamhet.

Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga 
grunder.

Segmentens intäkter och resultat

Segmentens	intäkter	och	resultat	 	 Företags-	 Operatörs-	 Koncern-	 	 Totalt 
2014/15	(12	mån)	 	 divisionen	 divisionen	 gemensamt	 Elimineringar	 koncernen
Externa intäkter  704 040 140 354 0 0 844 394
Interna intäkter  7 794 14 253 150 -22 197 0
Övriga rörelseintäkter  17 678 11 946 0 0 29 624
Totala	intäkter	 	 729	513	 166	553	 150	 -22	197	 874	018

Aktiverat arbete för egen räkning  0 3 304 0 0 3 304
Kostnad sålda varor och tjänster  -579 316 -16 761 0 3 557 -592 519
Övriga kostnader  -95 823 -108 056 -6 429 18 640 -191 668
EBITDA	 	 54	374	 45	040	 -6	279	 0	 93	135

Avskrivningar      -4 446
Finansiella intäkter      890
Finansiella kostnader      -19 809
Resultat	före	skatt	 	 	 	 	 	 69	770
  
Övrig	segmentinformation	per	2015-06-30
Segmentets immateriella tillgångar 
och inventarier  45 596 25 002 0 0 70 597
Segmentets tillgångar  261 368 173 686 1 259 -102 140 334 173
Segmentets skulder  155 279 67 788 171 790 -102 140 292 717

Segmentens	intäkter	och	resultat	 	 Företags-	 Operatörs-	 Koncern-	 	 Totalt 
2013/14	(12	mån)	 	 divisionen	 divisionen	 gemensamt	 Elimineringar	 koncernen
Externa intäkter  465 119 140 412 0 0 605 531
Interna intäkter  11 890 10 591 0 -22 481 0
Övriga rörelseintäkter  9 684 4 105 0 0 13 789
Totala	intäkter	 	 486	693	 155	108	 0	 -22	481	 619	320

Aktiverat arbete för egen räkning  0 3 824 0 0 3 824
Kostnad sålda varor och tjänster  -357 474 -20 213 0 5 050 -372 637
Övriga kostnader  -74 242 -115 400 -15 17 431 -172 228
EBITDA	 	 54	977	 23	317	 -15	 0	 78	279

Avskrivningar      -2 048
Finansiella intäkter      640
Finansiella kostnader      -32 801
Resultat	före	skatt	 	 	 	 	 	 44	070
      
Övrig	segmentinformation	per	2014-06-30
Segmentets immateriella tillgångar  
och inventarier  44 534 11 648 0 0 56 182
Segmentets tillgångar  218 834 111 655 69 497 -91 282 308 704
Segmentets skulder  102 460 41 413 353 059 -59 882 437 050
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Segmentens	intäkter	och	resultat	 	 Företags-	 Operatörs-	 Koncern-	 	 Totalt 
2012/13	(17	mån)	 	 divisionen	 divisionen	 gemensamt	 Elimineringar	 koncernen
Externa intäkter  313 583 164 927 0 0 478 510
Interna intäkter  15 224 8 607 0 -23 831 0
Övriga rörelseintäkter  10 726 8 504 0 0 19 230
Totala	intäkter	 	 339	533	 182	038	 0	 -23	831	 497	740

Aktiverat arbete för egen räkning  0 5 804 0 0 5 804
Kostnad sålda varor och tjänster  -234 986 -19 975 0 2 326 -252 635
Övriga kostnader  -60 353 -148 147 -5 21 505 -187 000
EBITDA	 	 44	194	 19	720	 -5	 0	 63	909

Avskrivningar      -1 181
Finansiella intäkter      612
Finansiella kostnader      -38 384
Resultat	före	skatt	 	 	 	 	 	 24	956
  
Övrig	segmentinformation	per	2013-06-30
Segmentets immateriella tillgångar  
och inventarier  42 524 8 957 0 0 51 481
Segmentets tillgångar  165 289 95 682 38 109 -18 464 280 616
Segmentets skulder  69 845 37 875 353 059 -18 464 442 315

Segmentens	intäkter	och	resultat	 	 Företags-	 Operatörs-	 Koncern-	 	 Totalt 
2012/13	(12	mån)	 	 divisionen	 divisionen	 gemensamt	 Elimineringar	 koncernen
Externa intäkter  276 405 139 586 0 0 415 991
Interna intäkter  11 069 5 475 0 -16 544 0
Övriga rörelseintäkter  9 294 5 803 0 0 15 097
Totala	intäkter	 	 296	767	 150	864	 0	 -16	544	 431	087

Aktiverat arbete för egen räkning  0 4 150 0 0 4 150
Kostnad sålda varor och tjänster  -206 922 -17 626 0 1 990 -222 558
Övriga kostnader  -47 089 -119 683 -5 14 554 -152 223
EBITDA	 	 42	755	 17	705	 -5	 0	 60	456

 
Intäkter från tjänster och produkter

 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Meddelandehantering 704 040 465 119 313 583
Initiala mjukvarulicenser och uppgraderingar 61 056 73 440 93 711
Hårdvara 5 398 8 148 14 420
Support 73 414 58 824 56 796
Övriga 486 0 0
Totalt	 844	394	 605	531	 478	510

 



56 CLX Communications AB Årsredovisning 2014/2015

Intäkter från externa kunder fördelade per region1)    

 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
EU exkl. Sverige 453 901 289 740 197 224
Sverige 73 868 42 506 54 768
Utanför EU 316 625 273 285 226 518
Totalt	 844	394	 605	531	 478	510

1) Intäkterna från externa kunder fördelade per land är baserade på var kunderna är lokaliserade.

Anläggningstillgångar2)

 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Sverige 69 498 55 201 51 476
Kanada 797 845 0
Övriga 303 136 5
Totalt	 70	598	 56	182	 51	481

2) Anläggningstillgångarna är exklusive finansiella instrument och uppskjutna skattefordringar.     
 
Information om större kunder

Koncernen har ingen kund som enskilt bidrog till 10% eller 
mer av koncernens intäkter.
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Not 6 Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader
 
Övriga rörelseintäkter

 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Valutakursvinster 26 057 12 912 19 152
Derivatinstrument 3 434 0 0
Övrigt 133 877 78
Totalt	 29	624	 13	789	 19	230

 
Övriga rörelsekostnader

 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Valutakursförluster -17 143 -11 668 -15 417
Derivatinstrument 0 -4 804 -1 304
Övrigt 8 519 -13 037 -4 190
Totalt	 -8	624	 -29	509	 -20	911

 

Not 7 Ersättning till revisorer

 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)

   revisionsuppdrag 826 266 237
   revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 565 0 0
   skatterådgivning 80 0 0
   övriga tjänster 25 0 82

Totalt	 1	496	 266	 319

 
Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den 
lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen och 
bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats 
i samband med revisionsuppdraget.

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser 
främst konsultationer i samband med övergång till nytt 
redovisninsregelverk.
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Not 8 Leasingavtal
Operationella leasingavtal – leasetagare
Koncernen är leasetagare genom operationella leasingavtal 
avseende lokalhyror, kontorsinventarier och fordon. 
Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende 
operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 7 905 Tkr 
(7 102) (samt 4 143 2012/13). Framtida minimileaseavgifter 
och variabla avgifter avseende icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

 2014/15 2013/14 2012/13 
Förfallotidpunkt:	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Minimileaseavgifter    
Inom ett år 3 528 3 481 4 736
Senare än ett år men inom fem år 124 30 258
	 3	652	 3	511	 4	994
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Not 9 Antal anställda, personalkostnader och ledande befattningshavare
Medelantalet anställda

Medelantalet	anställda	2014/15	(12	mån)	 Kvinnor	 Män	 Totalt
Moderföretaget

Sverige 0 0 0
Totalt	i	moderföretaget	 0	 0	 0

Dotterföretag
Sverige 11 97 108
Kanada 2 6 8
Förenade Arabemiraten 1 9 10
Storbritannien 3 4 7
USA 2 3 5

Totalt	i	dotterföretag	 19	 119	 138
Totalt	i	koncernen	 19	 119	 138

Medelantalet	anställda	2013/14	(12	mån)	 Kvinnor	 Män	 Totalt
Moderföretaget	 	 	

Sverige 0 0 0
Totalt	i	moderföretaget	 0	 0	 0

Dotterföretag	 	 	
Sverige 12 98 110
Kanada 0 1 1
Förenade Arabemiraten 2 9 11
USA 1 3 4

Totalt	i	dotterföretag	 15	 111	 126
Totalt	i	koncernen	 15	 111	 126

Medelantalet	anställda	2012/13	(17	mån)	 Kvinnor	 Män	 Totalt
Moderföretaget	 	 	

Sverige 0 0 0
Totalt	i	moderföretaget	 0	 0	 0

Dotterföretag	 	 	
Sverige 11 84 95
Förenade Arabemiraten 1 7 8
USA 1 3 4

Totalt	i	dotterföretag	 13	 94	 107
Totalt	i	koncernen	 13	 94	 107
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Styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare  

  2014/15 2013/14 2012/13 
	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Moderföretaget	 	 	

Kvinnor:   
Styrelsen 2 0 0
Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 0 0 0

Män:   
Styrelsen 4 8 8
Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 0 0 0

Totalt	i	moderföretaget	 6	 8	 8

Koncernen	 	 	
Kvinnor:   

Styrelsen 0 0 0
Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 0 0 0

Män:   
Styrelsen 8 6 6
Övriga ledande befattningshavare inkl. VD 4 2 2

Totalt	i	koncernen	 12	 8	 8

 
Löner och ersättningar

 2014/15 2013/14 2012/13 
Kostnader	för	ersättningar	till	anställda	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)

Moderföretaget	 	 	
Löner och andra ersättningar 0 0 0
Sociala avgifter 0 0 0
Pensionskostnader 0 0 0

Dotterföretag	 	 	
Löner och andra ersättningar 88 298 71 302 82 515
Sociala avgifter 20 521 18 636  24 565 
krPensionskostnader 8 483 7 174 11 194

Totala	löner	och	ersättningar	i	koncernen	 88	298	 71	302	 82	515
Totala	sociala	avgifter	i	koncernen	 20	521	 18	636	 24	565
Totala	pensionskostnader	i	koncernen	 8	482	 7	174	 11	194
Totalt	i	koncernen	 117	301	 97	112	 118	274
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Löner	och	andra	ersättningar	fördelade	 
mellan	ledande	befattningshavare	 2014/15	 2013/14	 2012/13 
och	övriga	anställda	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)

Moderföretaget
Löner och andra ersättningar till  
ledande befattningshavare (0 personer) 0 0 0
Löner och andra ersättningar till övriga anställda 0 0 0

Koncernen	 	 	
Löner och ersättningar till ledande befattningshavare 4 168 3 418 4 272
Pensionskostnader till ledande befattningshavare  774 744 1 042

Totala	löner	och	andra	ersättningar	samt	pensioner		 4	942	 4	162	 5	314 
till	ledande	befattningshavare	i	koncernen
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Ersättningar till ledande befattningshavare

	 	 	 Rörlig	 Övriga	 Pensions- 
2014/15	(12	mån)	 Grundlön	 Arvode	 ersättning	 förmåner	 kostnad	 Totalt
Styrelsens ordförande (Erik Fröberg) 0 13 0 0 0 13
Styrelseledamot (Björn Zethraeus) 577 0 0 1 42 620
Styrelseledamot (Henrik Sandell) 564 0 0 2 123 689
Styrelseledamot (Robert Gerstmann) 579 0 0 69 122 770
Styrelseledamot (Kristian Männik) 564 0 0 35 118 717
Styrelseledamot (Charlotta Falvin) 0 13 0 0 0 13
Styrelseledamot (Helena Nordman-Knutson) 0 13 0 0 0 13
Styrelseledamot (Johan Stuart) 0 13 0 0 0 13
Styrelseledamot (Jonas Fredriksson) 0 13 0 0 0 13
Styrelseledamot (Kjell Arvidsson) 559 0 0 0 193 752
Verkställande direktören (Johan Hedberg) 569 0 0 20 93 682
Andra ledande befattningshavare (2 personer) 566 0 0 0 83 649
Totala	ersättningar	till	ledande		 3	978	 63	 0	 127	 774	 4	942 
befattningshavare       
  
	 	 	 Rörlig	 Övriga	 Pensions- 
2013/14	(12	mån)	 Grundlön	 Arvode	 ersättning	 förmåner	 kostnad	 Totalt
Styrelseledamot (Björn Zethraeus) 526 0 0 41 52 619
Styrelseledamot (Erik Fröberg) 0 0 0 0 0 0
Styrelseledamot (Jonas Fredriksson) 0 0 0 0 0 0
Styrelseledamot (Henrik Sandell) 511 0 0 65 126 702
Styrelseledamot (Kjell Arvidsson) 501 0 0 1 195 697
Styrelseledamot (Johan Hedberg) 500 0 0 65 124 689
Styrelseledamot (Robert Gerstmann) 531 0 0 83 125 739
Styrelseledamot (Kristian Männik) 513 0 0 82 121 716
Verkställande direktören (Johan Hedberg) 0 0 0 0 0 0
Andra ledande befattningshavare (0 personer) 0 0 0 0 0 0
Totala	ersättningar	till	ledande		 3	082	 0	 0	 336	 744	 4	162 
befattningshavare
       
 
2012/13	(17	mån)	 	 	 Rörlig	 Övriga	 Pensions- 
	 Grundlön	 Arvode	 ersättning	 förmåner	 kostnad	 Totalt
Styrelseledamot (Björn Zethraeus) 672 0 0 102 143 917
Styrelseledamot (Erik Fröberg) 0 0 0 0 0 0
Styrelseledamot (Jonas Fredriksson) 0 0 0 0 0 0
Styrelseledamot (Henrik Sandell) 669 0 0 107 174 950
Styrelseledamot (Kjell Arvidsson) 622 0 0 1 189 812
Styreleseledamot (Johan Hedberg) 643 0 0 82 179 904
Styrelseledamot (Robert Gerstmann) 590 0 0 89 177 856
Styrelseledamot (Kristian Männik) 596 0 0 99 180 875
Verkställande direktören (Johan Hedberg) 0 0 0 0 0 0
Andra ledande befattningshavare (0 personer) 0 0 0 0 0 0
Totala	ersättningar	till		 3	792	 0	 0	 480	 1	042	 5	314 
ledande	befattningshavare

Styrelseledamöter som också innehar ledande befattningar 
erhåller grundlön i egenskap av ledande befattningshavare

Pensioner
Pensionsåldern för verkställande direktören och övriga 
ledande befattningshavare är 65 år. Pensionspremien 
skall uppgå till 4,7 % av den lönedelar upp till 7,5 
inkomstbasbelopp och 32% på lönedelar därutöver. Med 
pensionsgrundande lön avses grundlönen.

Avtal om avgångsvederlag

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en 
ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning 
utgår inget avgångsvederlag. 
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Not 10 Finansiella intäkter

 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Ränteintäkter 260 627 510
Valutakursvinst,  
finansiella 0 0 101
Köpoption  
Caleo Technologies AB 600 0 0
Övrigt 30 13 1
Totalt	 890	 640	 612

Not 11 Finansiella kostnader

 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Räntekostnader -458 -228 -325
Räntekostnader,  
moderföretag -19 311 -32 572 -38 059
Valutakursförlust -40 -1 0
Totalt	 -19	809	 -32	801	 -38	384

Not 12 Skatt

 2014/15 2013/14 2012/13 
	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Aktuell	skatt	 	 	

Aktuell skatt på årets resultat -11 041 -13 838 -2 909
Uppskjuten	skatt	 	 	

  Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader -5 794 3 069 -4 813
Totalt	 -16	835	 -10	769	 -7	722

 
Avstämning årets skattekostnad

 2014/15 2013/14 2012/13 
	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Resultat före skatt 69 770 44 070 24 956

Skatt beräknad enligt  
   svensk skattesats (22 %) (26,3 % 2012/13) -15 350 -9 695 -6 563
Skillnad mot utländsk skattesats -46 0 0
Skatt avseende schablonintäkt periodiseringsfond -34 -72 -20
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -318 -313 -516
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1 0 1
Ej aktiverat skattemässigt underskottsavdrag -128 32 -245
Omvärdering av uppskjuten skattefordran/-skuld  
   på grund av ändrad skattesats 0 0 1 016
Betald utländsk skatt för vilken reduktion av 
   svensk skatt ej erhållits -960 -721 -1 870
Övrigt 0 0 475
Totalt	 -16	835	 -10	769	 -7	722
Årets	redovisade	skattekostnad	 -16	835	 -10	769	 -7	722

Aktuell skatt som redovisats direkt mot eget kapital 
uppgår till 0 kSEK (0) (samt -9 997 kSEK 2012/13) och avser 
skattedel i erhållet villkorat ägartillskott. Uppskjuten skatt 
som redovisats direkt mot eget kapital uppgår till 132 kSEK 
(0) (samt 0 kSEK 2012/13) och avser skattedel i redovisad 
säljoption Caleo Technologies AB. Aktuell skatt som 
redovisats i övrigt totalresultat uppgår till 0 kSEK (0) (samt 

0 kSEK 2012/13). Uppskjuten skatt som redovisats i övrigt 
totalresultat uppgår till 0 kSEK (0) (samt 0 kSEK 2012/13).
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Uppskjuten skattefordran och uppskjuten  
skatteskuld
Koncernens uppskjutna skattefordringar och uppskjutna 
skatteskulder avser följande poster:

 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Uppskjuten	skattefordran	 	 	

Ej utnyttjade underskottsavdrag 71 17 14
Options- och derivatinstrument 0 1 098 287
Reserv för osäkra kundfordringar 157 3 320 531

Uppskjuten	skattefordran	 228	 4	435	 832
   
Uppskjuten	skatteskuld	 	 	

Aktiverad utveckling för egen 
räkning 1 825 1 770 1 233
Options- och derivatinstrument 615 0 0
Obeskattade reserver 5 722 4 778 4 782

Uppskjuten	skatteskuld	 8	162	 6	548	 6	015

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det 
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på 
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Koncernen 
har inga väsentliga outnyttjade underskottsavdrag.

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 
22,0 % för samtliga år.

Förändring i uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
under året framgår nedan. 

Förändring	uppskjutna	 Outnyttjade	 Options-	och	 Reserv	för	osäkra	  
skattefordringar	 underskottsavdrag	 derivatinstrument	 kundfordringar	 Totalt
Per	1	februari	2012	 0	 0	 0	 0
Redovisat i resultaträkningen 14 482 531 1 027
Förvärv av dotterföretag 0 -195 0 -195
Per	30	juni	2013	 14	 287	 531	 832
   
Per	1	juli	2013	 14	 287	 531	 832
Redovisat i resultaträkningen 3 811 2 789 3 603
Per	30	juni	2014	 17	 1	098	 3	320	 4	435
   
Per	1	juli	2014	 17	 1	098	 3	320	 4	435
Redovisat i resultaträkningen 54 -1 098 -3 163 -4 207
Per	30	juni	2015	 71	 0	 157	 228

Förändring	uppskjutna	 Aktiverad	utveckling	 Options-	och	 Obeskattade 
skatteskulder	 för	egen	räkning	 derivatinstrument	 reserver	 Totalt
Per	1	februari	2012	 0	 0	 0	 0
Redovisat i resultaträkningen 1 233 0 4 606 5 839
Förvärv av dotterföretag 0 0 176 176
Per	30	juni	2013	 1	233	 0	 4	782	 6	015
   
Per	1	juli	2013	 1	233	 0	 4	782	 6	015
Redovisat i resultaträkningen 537 0 -4 533
Per	30	juni	2014	 1	770	 0	 4	778	 6	548
   
Per	1	juli	2014	 1	770	 0	 4	778	 6	548
Redovisat i resultaträkningen 55 747 785 1 587
Redovisat mot eget kapital 0 -132 0 -132
Förvärv av dotterföretag 0 0 159 159
Per	30	juni	2015	 1	825	 615	 5	722	 8	162
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Not 13 Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning
Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier 
har använts vid beräkningen av resultat per aktie före 
utspädning:

 2014/15 2013/14 2012/13 
	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 53 198 33 315 17 234
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Resultat	per	aktie	före	utspädning,	kr	 53,20	 33,32	 17,23

 
Resultat per aktie efter utspädning
Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamak-
tier har använts vid beräkningen av resultat per aktie efter 
utspädning:

 2014/15 2013/14 2012/13 
	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 53 198 33 315 17 234
Ränta på preferensaktier -62 0 0
Justerat	resultat	hänförligt	till	moderföretagets	aktieägare	 53	136	 33	315	 17	234
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Antalet preferensaktier 81 081 0 0
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning 1 001 111 1 000 000 1 000 000
Resultat	per	aktie	efter	utspädning,	kr	 53,08	 33,32	 17,23

Resultat per aktie före utspädning  
efter uppdelning av aktien
Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier 
har använts vid beräkningen av resultat per aktie efter 
utspädning:

 2014/15 2013/14 2012/13 
	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 53 198 33 315 17 234
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning  
efter aktiedelning 30 000 000 30 000 000 30 000 000
Resultat	per	aktie	före	utspädning	efter	uppdelning	av	aktien,	kr	 1,77	 1,11	 0,57

 
För ytterligare information kring aktiedelning se not 30.
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Not 14 Investeringar i dotterföretag
Koncernen har följande dotterföretag och 
dotterdotterföretag den 30 juni 2015:

Namn	 Org.nr	och	verksamhetsland	 Verksamhet	 Innehav	(%)
CLX Networks AB 556747-5495, Sverige Utveckling & försäljning 100 % 
  företagskommunikation

CLX Networks South Africa (PTY) Ltd 2013/128948/07, Sydafrika Inköpsbolag 100 %
CLX Networks Nigeria Limited 1210794, Nigeria Inköpsbolag 99,99 %
CLX Networks Italy S.R.L. 4265200230, Italien Inköpsbolag 100 %
CLX Networks Inc.  20-3937075, USA Sälj- och inköpsbolag 100 %
CLX Networks Canada 9294-4933, Kanada Utveckling, sälj- och inköpsbolag 100 %
CLX Networks UK LTD 09068965, Storbritannien Säljbolag 100 %
CLX Networks Singapore PTE. LTD. 201423573W, Singapore Sälj- och inköpsbolag 100 %
CLX Networks AB Telekomünikasyon LTD. ŞTİ.  866349, Turkiet Sälj- och inköpsbolag 51 %

Symsoft AB 556353-1333, Sverige Utveckling & försäljning  100 % 
  av molnplattformar 

Caleo Technologies AB 556627-0780, Sverige Utveckling av  67 % 
  billing support systems (BSS)

Koncernen har följande dotterföretag och 
dotterdotterföretag den 30 juni 2014:

Namn	 Org.nr	och	verksamhetsland	 Verksamhet	 Innehav	(%)
CLX Networks AB 556747-5495, Sverige Utveckling & försäljning  100 % 
  företagskommunikation

CLX Networks Italy S.R.L. 4265200230, Italien Inköpsbolag 100 %
CLX Networks Inc.  20-3937075, USA Sälj- och inköpsbolag 100 %
CLX Networks Canada 9294-4933, Kanada Utveckling, sälj- och inköpsbolag 100 %
CLX Networks AB Telekomünikasyon LTD. ŞTİ.  866349, Turkiet Sälj- och inköpsbolag 51 %

Symsoft AB 556353-1333, Sverige Utveckling & försäljning 100 % 
  av molnplattformar 

Koncernen har följande dotterföretag och 
dotterdotterföretag den 30 juni 2013:

Namn	 Org.nr	och	verksamhetsland	 Verksamhet	 Innehav	(%)
CLX Networks AB 556747-5495, Sverige Utveckling & försäljning  100 % 
  företagskommunikation
CLX Networks inc. 20-3937075, USA Sälj- och inköpsbolag 100 %
Symsoft AB 556353-1333, Sverige Utveckling & försäljning  100 % 
  av molnplattformar
 

 
Koncernen har inga väsentliga innehav utan bestämmande 
inflytande.
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Not 15 Immateriella tillgångar

	 	 Aktiverade	utgifter	för	 
	 Goodwill	 produktutveckling	 Totalt
Ingående	anskaffningsvärde	per	1	februari	2012	 0	 0	 0
Koncernens bildande (not 28) 44 487 0 44 487
Internt utvecklade tillgångar 0 5 804 5 804
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 44	487	 5	804	 50	291 
per	30	juni	2013

Ingående	avskrivningar	per	1	februari	2012	 0	 0	 0
Årets avskrivningar 0 -201 -201
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	per	30	juni	2013	 0	 -201	 -201
Redovisat	värde	per	30	juni	2013	 44	487	 5	603	 50	090

Ingående	anskaffningsvärde	per	1	juli	2013	 44	487	 5	804	 50	291
Förvärv (not 27) 951 998 1 949
Internt utvecklade tillgångar 0 3 824 3 824
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden		 45	438	 10	626	 56	064 
per	30	juni	2014

Ingående	avskrivningar	per	1	juli	2013	 0	 -201	 -201
Årets avskrivningar 0 -1 383 -1 383
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	per	30	juni	2014	 0	 -1	584	 -1	584
Redovisat	värde	per	30	juni	2014	 45	438	 9	042	 54	480

Ingående	anskaffningsvärde	per	1	juli	2014	 45	438	 10	626	 56	064
Förvärv (not 27) 11 307 0 11 307
Internt utvecklade tillgångar 0 3 329 3 329
Valutajustering 54 0 54
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden		 56	799	 13	955	 70	754 
per	30	juni	2015

Ingående	avskrivningar	per	1	juli	2014	 0	 -1	584	 -1	584
Årets avskrivningar 0 -3 270 -3 270
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	per	30	juni	2015	 0	 -4	854	 -4	854
Redovisat	värde	per	30	juni	2015	 56	799	 9	101	 65	900

Totala utgifter för forskning och utveckling som 
kostnadsförts under perioden 2014/15 uppgår till 30 930 
kSEK, för perioden 2013/14 uppgick utgiften till 28 221 kSEK 
samt för perioden 2012/13 ( 17 mån) uppgick utgiften till 38 
500 kSEK.

Nedskrivningsprövning av goodwill
Goodwill har fördelats på följande kassagenererande 
enheter: Symsoft AB, CLX Networks AB, Caleo Technologies 
AB, Voltari, Inc., inkråm.

Goodwill	per	kassa- 
genererande	enhet	 2015-06-30	 2014-06-30	 2013-06-30
CLX Networks AB 42 009 42 009 42 009
Symsoft AB 2 478 2 478 2 478
Caleo Technologies AB 11 307 0 0
Voltari, Inc., inkråm 1 005 951 0
Redovisat	värde		 56	799	 45	438	 44	487

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill görs årligen 
samt då indikationer finns på att nedskrivningsbehov 
föreligger. Återvinningsbart belopp för en kassagenererande 
enhet fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. 
Beräkningarna utgår från uppskattade framtida 
kassaflöden baserade på av ledningen godkända finansiella 
prognoser som täcker en 5-årsperiod. I bedömningen av 
framtida kassaflöden sker antaganden om i första hand 
försäljningstillväxt, rörelsemarginal och diskonteringsränta. 
Den bedömda tillväxttakten liksom den prognosticerade 
rörelsemarginalen baseras på bolagets budget och 
prognoser för respektive enhet. För CLX Networks AB och 
Symsoft AB används en diskonteringsräntan om 10,0% 
(10,0%) (samt 10,0% per 2013-06-30) före skatt vilket 
återspeglar specifika risker knutna till tillgången. För Caleo 
Technologies AB används en diskonteringsränta om 12,0%. 
Efter 5-års perioden tillämpas en tillväxttakt uppgående till 
2% (2%) (samt 2% per 2013-06-30) för CLX Networks AB 
och Symsoft AB, samt 3% för Caleo Technologies AB, vilket 
sammanfaller med koncernens långsiktiga antagande om 
inflation och marknadens långsiktiga tillväxt. 
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Då inga avgörande förändringar i marknadsräntorna 
skett under perioden 2012-02-01 – 2015-06-30, och inga 
andra faktorer som i någon väsentlig omfattning påverkar 
riskpremien i teknikbolag ändrats under denna period, 
anser bolaget inte att det funnits någon anledning till att 
använda olika diskonteringsränta under de aktuella åren. 
Bolaget anser också att Symsoft AB och CLX Networks AB 
bör åsättas samma riskpremie, baserat på att båda bolagen 
kan kategoriseras som teknikbolag i en tillväxtfas, men 
med starka och stabila kassaflöden. Caleo Technologies AB 
befinner sig i en tidigare utvecklingsfas, vilket motiverar en 
högre riskpremie. 
 
En ökning av diskonteringsräntan med 2% för Symsoft 
AB och CLX Networks AB skulle inte innebära något 
nedskrivningsbehov.

Baserat på de antaganden som presenteras ovan överstiger 
nyttjandevärdet redovisat goodwillvärde. Rimliga 
förändringar av ovanstående antaganden skulle inte medföra 
att något nedskrivningsbehov skulle uppkomma avseende 
goodwill.      
  

Not 16 Inventarier

Ingående	anskaffningsvärde	per	1	februari	2012	 0
Koncernens bildande (not 28)  15 034
Inköp   787
Försäljningar/utrangeringar   -805
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 
			per	30	juni	2013	 	 	 15	016
 
Ingående	avskrivningar	per	1	februari	2012	 	 0
Koncernens bildande (not 28)  -13 446
Försäljningar/utrangeringar   801
Årets avskrivningar   -980
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 
			per	30	juni	2013	 	 	 -13	625
Redovisat	värde		per	30	juni	2013	 	 1	391
   
Ingående	anskaffningsvärde	per	1	juli	2013	 	 15	016
Förvärv    158
Inköp   948
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	
			per	30	juni	2014	 	 	 16	122

Ingående	avskrivningar	per	1	juli	2013	 	 -13	625
Förvärv   -130
Årets avskrivningar   -665
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	
			per	30	juni	2014	 	 	 -14	420
Redovisat	värde	per	30	juni	2014	 	 1	702
   
Ingående	anskaffningsvärde	per	1	juli	2014	 	 16	122
Förvärv   235
Inköp   4 124
Försäljningar/utrangeringar   -186
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 
			per	30	juni	2015	 	 	 20	295

Ingående	avskrivningar	per	1	juli	2014	 	 -14	420
Årets avskrivningar   -1 177
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 
			per	30	juni	2015	 	 	 -15	597
Redovisat	värde	per	30	juni	2015	 	 4	698
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Not 17 Kundfordringar

kSEK 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Kundfordringar, brutto 136 060 89 849 53 115
Reserv för osäkra fordringar -743 -15 092 -2 414
Kundfordringar,	netto	efter		 135	317	 74	757	 50	701 
reserv	för	osäkra	fordringar

 
Företagsledningen bedömer att redovisat värde för 
kundfordringar, netto efter reserv för osäkra fordringar, 
överensstämmer med verkligt värde. 

 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Reserv osäkra fordringar  
   vid årets början -15 092 -2 414 -1 103
Definitiv förlust på tidigare 
   reserverad fordran 4 772 1 094 1 103
Årets reservering för  
   osäkra kundfordringar -743 -13 772 -2 414
Återföring av outnyttjade  
   belopp 10 320 0 0
Totalt	 -743	 -15	092	 -2	414

 
Under 2013/14 gjordes en större reservering för fordringar 
relaterat till två kunder, en av dessa kunder hade försatts 
i konkurs. Under 2014/15 erhölls det fulla beloppet från 
denna kund då konkursboet hade förvärvats. Detta utgör 
huvuddelen av återföringen av outnyttjade belopp.

Åldersanalys kundfordringar

 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Ej förfallna 105 458 61 457 41 702
Förfallna 30 dagar 18 348 5 923 7 518
Förfallna 31-60 dagar 7 455 2 834 2 671
Förfallna 61-90 dagar 2 250 1 285 73
Förfallna > 90 dagar 2 549 18 350 1 151
Totalt	 136	060	 89	849	 53	115

 
Bolagets bedömning är att betalning kommer erhållas för 
kundfordringar som är förfallna men inte skrivits ned, då 
kundernas betalningshistorik är god.

Not 18 Derivatinstrument

 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Valutaterminskontrakt

-tillgång 3 210 0 194
-skuld 415 4 987 1 498

Köpoption Caleo Technologies AB
-tillgång 600 0 0

Redovisat	värde	 3	395	 -4	987	 -1	304

 
För ytterligare information om derivatinstrumenten, se not 
4.

Not 19 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Förutbetalda hyror 656 889 1 220
Upplupna ränteintäkter 16 214 295
Upplupna intäkter 31 284 67 925 46 100
Övriga interima skulder 7 689 4 236 3 083
Redovisat	värde	 39	645	 73	264	 50	698

Not 20 Likvida medel

 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Disponibla tillgodohavanden hos  
banker och andra kreditinstitut 70 974 55 876 60 968
Totalt	 70	974	 55	876	 60	968

 

Not 21 Aktiekapital

Vid ingången av räkenskapsåren 2014/15, 2013/14 och 
2012/13 uppgick det registrerade aktiekapitalet till  
1 000 000 aktier till ett kvotvärde om 0,05 kronor.

Den 17 juni 2015 beslutades om en nyemission där 
huvudägaren CLX Networks Holding AB (”Moderbolaget”) 
tecknade 81 081 preferensaktier mot betalning genom 
kvittning av Moderbolagets fordran på CLX Communications 
AB om 150 000 000 kr. Genom nyemissionen ökade 
aktiekapitalet med 4 054,05 kronor till totalt 54 054,05 
kronor. Preferensaktierna har företräde framför stamaktier 
att motta medel vid utdelning, eller liknande, intill dess 150 
000 000 kronor, plus en årlig uppräkningsfaktor om tre (3) 
procent, har utbetalats på preferensaktierna. Utdelningar 
därefter fördelas lika på samtliga stamaktier. Vid en eventuell 
marknadsnotering av aktierna i CLX Communications AB 
så kommer samtliga preferensaktier att omvandlas till 
stamaktier, innebärande att samtliga aktier i bolaget har 
samma rätt till utdelning.
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Not 22 Annat tillskjutet kapital
Under räkenskapsåret 2012/13 erhölls ett villkorat 
aktieägartillskott om totalt 73 000 kSEK vilket delvis 
taxerats som ett erhållet koncernbidrag varmed tillsvarande 
skatteeffekt (9 997 kSEK) reducerat det redovisade 
värdet av tillskottet. Per 2015-06-30 har det villkorade 
aktieägartillskottet om 38 000 kSEK återbetalats i sin helhet 
och resterande villkorade aktieägartillskott om 35 000 kSEK 
konverterats till ett ovillkorat aktieägartillskott. 
Under räkenskapsåret 2014/15 beslutade en extra 
bolagsstämma om utgivande av 81 081 preferensaktier, se 
vidare not 21, vilket ledde till en överkurs om 149 996 kSEK.

Not 23 Omräkningsreserver
Omräkningsreserver avser valutaomräkningsdifferenser vid 
omräkning av utlandsverksamheter till SEK, vilka redovisas i 
övrigt totalresultat.

Not 24 Långfristiga skulder

 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Banklån 79 851 0 0
Skulder till moderföretag (not 29) 971 301 510 339 186
Skuld villkorad köpeskilling  
   Caleo Technologies AB (not 27) 4 669 0 0
Skuld säljoption  
   Caleo Technologies AB (not 4) 600 0 0
Derivatinstrument 0 737 183
Uppskjutna skatteskulder (not 12) 8 162 6 548 6 015
Redovisat	värde	 94	253	 308	795	 345	384

 
Banklånet löper med en rörlig ränta om f.n STIBOR90 + 
1,25% med ett räntegolv på 1,25% . Lånet amorteras med 
6 700 kSEK per kvartal.  Kreditavtalen innehåller sedvanliga 
bestämmelser och åtaganden, bl.a. en bestämmelse om 
ägandeförändringar och krav på upprätthållande av ett 
högsta nettoskuld/EBITDA-ratio (vinst före räntor, skatt, 
av- och nedskrivningar) och en lägsta soliditet. Se not 26 för 
säkerheter kopplade till banklånet.

Lån från CLX Networks Holding AB har ingen förfallotidpunkt  
och har löpt med 10% ränta under perioden 2012-04-17 
- 2014-12-31 samt 3% ränta under perioden 2015-01-01 - 
2015-06-30.

Koncernens har en checkräkningskredit som inte nyttjats. 
Limit för checkräkningskrediten är 100 000 kSEK 2015-06-30 
och var 40 000 kSEK vid bokslutstillfällena 2014-06-30 samt 
2013-06-30.

Not 25 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Upplupna löner 9 169 6 149 5 013
Upplupna semesterlöner 8 327 7 919 7 605
Upplupna sociala avgifter 6 021 5 185 7 333
Förutbetalda intäkter 48 152 31 838 21 380
Förutbetalda supportintäkter 4 826 4 109 4 479
Noteringskostnader 4 623 0 0
Övriga poster 10 283 6 141 2 791
Redovisat	värde	 91	401	 61	341	 48	602

 
Not 26 Ställda säkerheter och  
eventualförpliktelser

 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Ställda	säkerheter
   Företagsinteckningar 45 000 45 000 45 000
Spärrade medel 5 630 548 3 496
Pantsatt kapitalförsäkring 0 0 226
Aktier i Symsoft AB och  
CLX Networks AB 211 986 0 0
Totalt	 262	616	 45	548	 48	722

 
Företagsinteckningarna samt dotterbolagsaktierna  i Symsoft 
AB och CLX Networks AB är generellt pantförskrivna för 
gruppens engagemang mot Danske Bank Sverige.  
Spärrade medel på bankkontona är säkerheter för 
fullgörande- samt betalningsgarantier som bolagen har ställt 
ut.
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Not 27 Rörelseförvärv
Den 28 februari 2014 förvärvade koncernen inkråmet i 
Voltari Inc. för 1 999 kSEK. Detta förvärv syftade till att 
förstärka koncernens position på den nordamerikanska 
marknaden.

Den 8 januari 2015 förvärvade koncernen 66,67% av 
aktiekapitalet i Caleo Technologies AB för 4 669 kSEK. Detta 
förvärv syftade till att erhålla lösningar och kompetens inom 
BSS-området.

  2014/15 2013/14 
Total	köpeskilling	 	 Caleo	Technologies	AB		 Voltari,	Inc.
Betald köpeskilling  4 669 1 999
Villkorad köpeskilling   4 6691) 0
Total	ersättning	att	överföra	 9	338	 1	999

1) Enligt överenskommelse om villkorad köpeskilling ska företaget betala 
säljarna ytterligare 4 669 kSEK den 8 juli 2016 om ett antal villkor är 
uppfyllda. Ledningen bedömer att det är sannolikt att den villkorade 
köpeskillingen kommer att betalas.

Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till mindre än 1 MSEK och 
har redovisats som övriga kostnader i resultaträkningen.

Redovisade belopp per förvärvstidpunkten 
för förvärvade nettotillgångar

  2014/15 2013/14 
	 	Caleo	Technologies	AB		 Voltari,	Inc.

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar   1 011
Materiella anläggningstillgångar 182 29
Omsättningstillgångar
Varulager   0
Kundfordringar   1 149 0
Övriga kortfristiga fordringar  849 8
Likvida medel  2 114 0
Långfristiga	skulder
Uppskjuten skatteskuld  -159 0
Kortfristiga	skulder
Leverantörsskulder  -201 0
Aktuell skatteskuld  -12 0
Övriga kortfristiga skulder  -1 222 0
Identifierbara	tillgångar	och		 2	700	 1	048 
skulder,	netto

Total	ersättning	att	överföra		 9	338	 1	999

Innehav utan bestämmande inflytande  
som värderats till verkligt värde 4 669
Redovisad	goodwill	 	 11	307	 951

Goodwill uppkom vid förvärvet av Caleo Technologies AB 
därför att anskaffningsvärdena för företaget inkluderade 
en kontrollpremie. Den överförda ersättningen inkluderade 
även belopp hänförliga till fördelar av förväntade synergier, 
intäktsökning, utveckling av framtida marknader och den 
samlade personalstyrkan i företaget. Dessa fördelar har inte 
redovisats separat från goodwill eftersom de inte möter 
kriterierna för redovisning av identifierbara immateriella 
tillgångar.

Goodwill uppkom av samma anledning vid övertagande av 
personal och rörelseverksamhet från Voltari, Inc.

Endast den goodwill som uppkommit i samband med 
inkråmsförvärv förväntas vara skattemässigt avdragsgill. 

Nettokassaflöde vid förvärv av företag 

  2014/15 2013/14 
	 	Caleo	Technologies 
	 	 AB	(66,7%)	 Voltari	Inc.
Köpeskilling  4 669 1 999
Utbetald	ersättning		 	 -4	669	 -1	999
Likvida medel i förvärvade  
bolag redovisad inom  
investeringsverksamheten  2 114 0
Nettokassaflöde		 	 -2	555	 -1	999 

Förvärvets påverkan på koncernens resultat
Caleo Technologies AB har inte haft någon materiell 
påverkan på koncernens omsättning eller resultat under 
rapportperioden.
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Not 28 Påverkan på koncernens eget kapital vid koncernens bildande

Moderbolagets förvärv av dotterföretagen Symsoft AB 
och CLX Networks AB från det yttersta moderföretaget 
den 16 april 2012 har bedömts utgöra förvärv under 
så kallad Common Control. IFRS 3 Rörelseförvärv har 
därmed ej tillämpats. Istället har bolaget använt yttersta 
moderföretagets  ursprungliga förvärvsvärden på de 
överlåtna dotterföretagen. Som ett resultat av detta 
motsvarar den goodwill som redovisas för Symsoft AB 
och CLX Networks AB av den goodwill som redovisats av 
det yttersta moderföretaget. Ingen ytterligare goodwill 
har uppstått som ett resultat av denna transaktion. För 
koncernen har detta inneburit att skillnaden mellan den av 
Moderföretagets erlagda köpeskilling för dotterföretagen 
och yttersta moderföretagets förvärvsvärden, i 
koncernredovisningen redovisats direkt mot eget kapital. 
Koncernens egna kapital har därutöver påverkats genom 
att det egna kapitalet i dotterföretagen förändrats mellan 
tidpunkten då yttersta moderföretaget och Moderföretaget 
förvärvade dotterföretagen. Då Moderföretaget tar över 
yttersta moderföretagets förvärvsvärden innebär det att 
intjänade medel i dotterföretagen mellan dessa tidpunkter 
redovisas direkt mot eget kapital i samband med koncernens 
bildande.

Effekten inom koncernens egna kapital vid förvärvstillfället 
2012-04-16 blir (kSEK):

	 	 	 	 Summa	eget	kapital 
	 	 Omräknings-	 Balanserade	medel	 hänförligt	till	moder- 
	 	 reserv	 inkl.	årets	resultat	 företagets	aktieägare
Av moderföretaget erlagd köpeskilling aktier i dotterföretag 349 950  
Nettotillgångar vid förvärvsdatum 108 046 
Total	påverkan	på	koncernens	eget	kapital	vid	koncernens	bildande	 	 -78	 -241	826	 -241	904

Nettokassaflöde vid förvärv av företag

Nettokassaflöde	vid	förvärv	av	företag		 	 2012/13
Köpeskilling   349 950
Erhållen säljarrevers   -315 000
Kvittning mot fordran gentemot moderföretag  -34 950
Utbetald	ersättning		 	 	 0
Likvida medel i förvärvade bolag redovisad inom 
investeringsverksamheten   31 223
Nettokassaflöde		 	 	 31	223
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Not 29 Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan företaget och dess dotterföretag, 
vilka är närstående till företaget, har eliminerats vid 
konsolideringen och upplysningar om dessa transaktioner 
lämnas därför inte i denna not. Upplysningar om 
transaktioner mellan koncernen och övriga närstående 
presenteras nedan.

Inköp av varor och tjänster

 2014/15 2013/14 2012/13 
	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
MI Carrier Services AB 160 140 162
Totalt	 160	 140	 162

 
MI Carrier Services AB har utfört enstaka konsulttjänster 
inom området telekom licenser. Bolaget ägs av grundarna till 
CLX Networks AB. Försäljning och inköp av varor och tjänster 
sker på marknadsmässiga villkor.

Fordran på närstående

 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
CLX Networks Holding AB 0 38 000 58 248
Totalt	 0	 38	000	 58	248

 
Fordran på moderbolaget per 2014-06-30 avser anticiperad 
utdelning.

Skulder till närstående

 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Lån från  
CLX Networks Holding AB 971 301 510 339 186
Totalt	 971	 301	510	 339	186

 
Lån från CLX Networks Holding AB har ingen förfallotidpunkt  
och har löpt med 10% ränta under perioden 2012-04-17 
- 2014-12-31 samt 3% ränta under perioden 2015-01-01 - 
2015-06-30.

Upplysningar om ersättningar till ledande befattningshavare 
presenteras i not 9.

Not 30 Väsentliga händelser efter  
balansdagen
Efter balansdagen har bolaget bytt namn från Seitse 1 
Holding AB till CLX Communications AB.

Den 31 augusti har en extra bolagsstämma i bolaget beslutat 
om en fondemission som ökade bolagets aktiekapital med 
3 189 188,95 kr till 3 243 243 kr, och om en uppdelning 
av aktier, varvid varje aktie delades upp i 30, vilket 
ökade antalet aktier i Bolaget till 32 432 430 (30 000 000 
stamaktier samt 2 432 430 preferensaktier).

Inga andra väsentliga händelser har skett efter 
räkenskapsårets utgång.
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Moderföretagets resultaträkning

  2014-07-01– 2013-07-01– 2012-02-01– 
  2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 
kSEK	 Not	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)

Nettoomsättning 2 150 0 0
  150 0 0
Rörelsens	kostnader	 	 	 	

Övriga externa kostnader 3,4 -6 430 -15 -5
    
Rörelseresultat	 	 -6	280	 -15	 -5
    
Resultat	från	finansiella	poster	 	 	 	

Resultat från andelar i koncernföretag 5 0 31 399 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -19 502 -32 572 -38 059

    
Resultat	efter	finansiella	poster	 	 -25	782	 -1	188	 -38	064
    
Bokslutsdispositioner	 7 27 105 32 572 0

    
Resultat	före	skatt	 	 1	323	 31	384	 -38	064
    
Skatt på årets resultat 8 -291 3 14
    
Årets	resultat	 	 1	032	 31	387	 -38	050

Moderbolagets rapport över  
totalresultatet

  2014-07-01– 2013-07-01– 2012-02-01– 
  2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 
kSEK	 	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)

Årets resultat  1 032 31 387 -38 050

Övrigt totalresultat  0 0 0

Årets	totalresultat		 	 1	032	 31	387	 -38	050
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Moderbolagets balansräkning
Tillgångar

kSEK	 Not	 2015-06-30	 2014-06-30	 2013-06-30

Anläggningstillgångar	 	 	 	
    
Finansiella	anläggningstillgångar	 	 	 	

Andelar i koncernföretag 9 349 950 349 950 349 950
Fordringar hos moderföretag  0 38 000 38 000
Uppskjuten skattefordran 8 0 17 14

	 	 349	950	 387	967	 387	964
    

Summa	anläggningstillgångar	 	 349	950	 387	967	 387	964
    

Omsättningstillgångar	 	 	 	
    
Kortfristiga	fordringar	 	 	 	

Fordringar hos dotterföretag  0 31 399 0
Övriga fordringar  413 0 0

	 	 413	 31	399	 0

Kassa	&	bank	 10	 846	 80	 95
    

Summa	omsättningstillgångar	 	 1	259	 31	479	 95
    
Summa	tillgångar	 	 351	209	 419	446	 388	059
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Eget kapital och skulder

kSEK	 Not	 2015-06-30	 2014-06-30	 2013-06-30

Eget	kapital	 	 	 	
Bundet	eget	kapital	 	 	 	

  54 50 50
  54 50 50

Fritt	eget	kapital	 	 	 	
Balanserat resultat   178 333 34 950 73 000
Årets resultat  1 032 31 387 -38 050

  179	365	 66	337	 34	950

Summa	eget	kapital	 	 179	419	 66	387	 35	000
    

Långfristiga	skulder	 11
Skulder till kreditinstitut  79 851 0 0
Skulder till moderföretag  971 301 510 315 000

	 	 80	822	 301	510	 315	000

Kortfristiga	skulder	 	 	 	
Förskott från kunder  2 064 0 0
Skulder till moderföretag  0 0 24 186
Skulder till dotterföretag  84 007 51 549 13 873
Aktuella skatteskulder  274 0 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 4 623 0 0

	 	 90	968	 51	549	 388	059
    

Summa	eget	kapital	och	skulder	 	 351	209	 419	446	 388	059
    

Poster	inom	linjen	 13   
Ställda	säkerheter		 	 349	950	 Inga	 Inga
Ansvarsförbindelser	 	 Inga	 Inga	 Inga
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Moderbolagets rapport över  
förändringar i eget kapital

Bundet eget 
kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital Balanserad	vinst	
eller	förlust

Årets	resultat Summa  
eget	kapital

Ingående	balans	per	1	februari	2012 50 0 0 50
Årets resultat -38 050 -38 050
Summa	Totalresultat 0 -38	050 -38	050
Transaktioner med ägare:

  Erhållet villkorat aktieägartillskott 73 000 73 000
Summa	transaktioner	med	aktieägare 0 73 000 73 000
Utgående	balans	per	30	juni	2013 50 73 000 -38	050 35 000

Bundet eget 
kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital
Balanserad	vinst	

eller	förlust Årets	resultat
Summa  

eget	kapital
Ingående	balans	per	1	juli	2013 50 73 000 -38	050 35 000
Disposition av föregående års resultat -38 050 38 050 0
Årets resultat 31 387 31 387
Summa	Totalresultat 0 31	387 31	387
Utgående	balans	per	30	juni	2014 50 34	950 31	387 66	387

Bundet eget 
kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital Balanserad	vinst	
eller	förlust

Årets	resultat Summa  
eget	kapital

Ingående	balans	per	1	juli	2014 50 34	950 31	387 66	387
Disposition av föregående års resultat 31 387 -31 387 0
Årets resultat 1 032 1 032
Summa	Totalresultat 0 1 032 1 032
Transaktioner med ägare:  

Nyemission 4 149 996 150 000
Återbetalning av villkorat tillskott -38 000 -38 000

Summa	transaktioner	med	aktieägare 4 111	996 0 112 000
Utgående	balans	per	30	juni	2015 54 178	333 1 032 179	419
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Moderbolagets kassaflödesanalys

  2014-07-01– 2013-07-01– 2012-02-01– 
  2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 
kSEK	 Not	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 	 	 	
Rörelseresultat  -6 279 -15 -5
Erhållen utdelning  0 31 399 0
Erlagd ränta  -19 502 -56 758 -13 873

    
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 
före	förändringar	av	rörelsekapital	 	 -25	781	 -25	374	 -13	878
    
Förändringar	i	rörelsekapital	 	 	 	

Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar -563 0 0
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder  6 687 0 0

    
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 	 -19	657	 -25	374	 -13	878
    
Finansieringsverksamheten	 	 	 	

Amortering av lån från moderföretag 11 -150 539 -13 490 0
Upptagna lån  143 857 6 277 13 923
Erhållet koncernbidrag  7 105 32 572 0

    
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 	 20	423	 25	359	 13	923
    
Årets	kassaflöde	 	 766	 -15	 45
Likvida	medel	vid	årets	början	 	 80	 95	 50
    
Likvida	medel	vid	årets	slut	 10	 846	 80	 95
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Moderbolagets noter
Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen för moderbolaget har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer. Enligt RFR 2 ska moderbolaget 
tillämpa alla International Financial Reporting Standards, 
antagna av EU, så långt det är möjligt inom ramen för 
Årsredovisningslagens regelverk. 

Övergång till RFR 2
Från och med den 1 juli 2014 tillämpar moderföretaget 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
Årsredovisningslagen. Tidigare har moderföretaget 
tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (“K3”) och 
Årsredovisningslagen. RFR 2 tillämpas retroaktivt, vilket 
innebär att jämförelsesiffrorna för räkenskapsår 2013/14 
och 2012/13 är omräknade enligt RFR 2. Övergångsdatum 
till RFR 2 har fastställts till den 1 februari 2012. Övergången 
till RFR 2 har inte inneburit några väsentliga effekter 
på moderföretagets finansiella ställning, resultat eller 
kassaflöde.

Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens 
redovisningsprinciper beskrivs nedan:

Klassificering och uppställningsformer 

Moderföretagets resultat- och balansräkning är uppställda 
enligt Årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot 
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som tillämpas 
vid utformningen av koncernens finansiella rapporter är 
främst redovisning av finansiella intäkter och kostnader, 
anläggningstillgångar, eget kapital samt förekomsten av 
avsättningar som egen rubrik.

Dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. 
Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätten 
att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

 2014/15 2013/14 2012/13 
	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Inköp 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Försäljning 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Not 3 Övriga externa kostnader

 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Noteringskostnader -4 623 0 0
Övrigt -1 807 -15 -5
Summa -6 430 -15 -5

Not 4 Ersättning till revisorn

 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Deloitte AB

revisionsuppdrag 660 10 10
revisionsverksamhet  
   utöver revisionsuppdrag 565 0 0
skatterådgivning 80 0 0

Totalt	 1	305	 10	 10

Not 5 Resultat från andelar i  
koncernföretag

 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Utdelning 0 31 399 0
Summa	 0	 31	399	 0

Not 6 Räntekostnader och liknande 
resultatposter

 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Räntekostnader,  
koncernföretag -19 502 -32 572 -38 059
Summa	 -19	502	 -32	572	 -38	059

Not 7 Bokslutsdispositioner

 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Erhållet  
koncernbidrag 27 105 32 572 0
Summa 27 105 32 572 0
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Not 8 Skatt på årets resultat

 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Aktuell	skatt	 	 	

Aktuell skatt på årets resultat -274 0 0
Uppskjuten	skatt	 	 	

Uppskjuten skatt hänförlig till skattemässiga  
  underskott -17 3 14

Summa	 -291	 3	 14

Avstämning	årets	skattekostnad
 2014/15 2013/14 2012/13 
kSEK	 (12	mån)	 (12	mån)	 (17	mån)
Redovisat resultat före skatt 1 323 31 384 -38 064
Skatt beräknad enligt svensk  
skattesats (22 %) (26,3 % 2012/13) -291 -6 905 10 011
Aktuell skatt redovisad direkt mot eget kapital 0 0 -9 994
Skatteeffekt av ej skattepliktig utdelningsintäkt 0 6 908 0
Effekt av sänkt skattesats på uppskjuten  
skattefordran/-skuld 0 0 -3
Summa	 -291	 3	 14
Årets	redovisade	skattekostnad	 -291	 3	 14

 
Aktuell skatt som redovisats direkt mot eget kapital uppgår 
till 0 kSEK (0) (samt -9 994 kSEK 2012/13) och avser skattedel 
i erhållet ägartillskott. Uppskjuten skatt som redovisats 
direkt mot eget kapital uppgår till 0 kSEK (0) (samt 0 kSEK 
2012/13). Aktuell skatt som redovisats i övrigt totalresultat 
uppgår till 0 kSEK (0) (samt 0 kSEK 2012/13). Uppskjuten 
skatt som redovisats i övrigt totalresultat uppgår till 0 kSEK 
(0) (samt 0 kSEK 2012/13).

Uppskjuten skattefordran och uppskjuten 
skatteskuld
Moderföretagets uppskjutna skattefordringar och 
uppskjutna skatteskulder avser följande poster:

kSEK 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Uppskjuten	skattefordran

Outnyttjade  
underskottsavdrag 0 17 14

Uppskjuten	skattefordran	 0	 17	 14
Netto,	redovisad	 0	 17	 14	 
uppskjuten	skattefordran

 
Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det 
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på 
innevarande och framtida skattepliktiga resultat.

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 
22,0 % för samtliga år.
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Not 9 Andelar i koncernföretag

Ingående	anskaffningsvärde	per	1	februari	2012	 	 	 0
Förvärv av CLX Networks AB   249 950
Förvärv av Symsoft AB   100 000
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	per	30	juni	2013	 	 349	950
Redovisat	värde	per	30	juni	2013	 	 	 349	950

Ingående	anskaffningsvärde	per	1	juli	2013	 	 	 349	950
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	per	30	juni	2014	 	 349	950
Redovisat	värde	per	30	juni	2014	 	 	 349	950

Ingående	anskaffningsvärde	per	1	juli	2014	 	 	 349	950
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	per	30	juni	2015	 	 349	950
Redovisat	värde	per	30	juni	2015	 	 	 349	950

Företagets innehav av andelar i koncernföretag

       
Företagets	namn	 	 Kapitalandel1	 Antal	andelar	 2015-06-30	 2014-06-30	 2013-06-30
CLX Networks AB  100 % 1 000 249 950 249 950 249 950
Symsoft AB  100% 637 141 100 000 100 000 100 000
Totalt	 	 	 	 349	950	 349	950	 349	950

¹ Kapitalandel överensstämmer med röstandel.

Företagets	namn	 	Organisationsnummer	 Säte
CLX Networks AB  556747-5495 Stockholm
Symsoft AB  556353-1333 Stockholm

Not 10 Likvida medel i kassaflödet     

kSEK 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Disponibla tillgodohavanden hos banker och  
andra kreditinstitut 846 80 95
Totalt	 846	 80	 95
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Not 11 Långfristiga skulder

kSEK 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Banklån 79 851 0 0
Skulder till moderföretag 971 301 510 315 000
Redovisat	värde	 80	822	 301	510	 315	000

Banklånet löper med en rörlig ränta om f.n STIBOR90 + 
1,25% med ett räntegolv på 1,25% . Lånet amorteras med 
6 700 kSEK per kvartal.  Kreditavtalen innehåller sedvanliga 
bestämmelser och åtaganden, bl.a. en bestämmelse om 
ägandeförändringar och krav på upprätthållande av ett 
högsta nettoskuld/EBITDA-ratio (vinst före räntor, skatt, 
av- och nedskrivningar) och en lägsta soliditet. Se not 13 för 
säkerheter kopplade till banklånet.

Lån från CLX Networks Holding AB har ingen förfallotidpunkt  
och har löpt med 10% ränta under perioden 2012-04-17 
- 2014-12-31 samt 3% ränta under perioden 2015-01-01 - 
2015-06-30.

Moderbolaget har en checkräkningskredit som inte nyttjats. 
Limit för checkräkningskrediten är 100 000 kSEK 2015-06-30 
och var 0 vid bokslutstillfällena 2014-06-30 samt 2013-06-
30.

Not 12 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

kSEK 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30
Noteringskostnader 4 623 0 0
Redovisat	värde	 4	623	 0	 0

 
Not 13 Poster inom linjen

kSEK 
Ställda	säkerheter	 2015-06-30	 2014-06-30	 2013-06-30
    Aktier och andelar 349 950 0 0
Totalt	 349	950	 0	 0

 
Moderföretaget har ställt säkerhet i form av aktierna i CLX 
Networks AB samt Symsoft AB för lånet hos Danske Bank. 

Not 14 Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan moderföretaget och dess 
dotterföretag, vilka är närstående till moderföretaget samt 
upplysningar om transaktioner mellan övriga närstående 
presenteras nedan.

Försäljning	av	varor	 2014-07-01–	 2013-07-01–	 2012-02-01– 
och	tjänster	 2015-06-30	 2014-06-30	 2013-06-30
Symsoft AB 75 0 0
CLX Networks AB 75 0 0
Totalt	 150	 0	 0

 
Försäljning och inköp av varor och tjänster sker på 
marknadsmässiga villkor.

Fordran	på	  
närstående	 2015-06-30	 2014-06-30	 2013-06-30 
CLX Networks Holding AB 0 38 000 38 000  
CLX Networks AB 0 31 399 0
Totalt	 0	 69	399	 38	000

 
Fordran moderbolaget hade 2014-06-30 avsåg en 
anticiperad utdelning.

Skulder	till	  
närstående	 2015-06-30	 2014-06-30	 2013-06-30	
Symsoft AB 54 356 0 5 786
CLX Networks AB 29 651 51 549 8 086
Lån från CLX  
   Networks Holding AB 971 301 510 339 186
Totalt	 84	978	 353	059	 353	058

 
Lån från CLX Networks Holding AB har ingen förfallotidpunkt  
och har löpt med 10% ränta under perioden 2012-04-17 
- 2014-12-31 samt 3% ränta under perioden 2015-01-01 - 
2015-06-30. Lån från dotterföretagen CLX Networks AB samt 
Symsoft AB är räntefria och har ingen förfallotidpunkt. 

Vidare framgår information om innehav i dotterföretag i not 
9.
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Not 15 Väsentliga händelser efter  
balansdagen
Efter balansdagen har bolaget bytt namn från Seitse 1 
Holding AB till CLX Communications AB.

Den 31 augusti har en extra bolagsstämma i bolaget beslutat 
om en fondemission som ökade bolagets aktiekapital med 
3 189 188,95 kr till 3 243 243 kr, och om en uppdelning 
av aktier, varvid varje aktie delades upp i 30, vilket 
ökade antalet aktier i Bolaget till 32 432 430 (30 000 000 
stamaktier samt 2 432 430 preferensaktier).

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts 
för utfärdande av styrelsen den 1 september 2015. 
Koncernens resultaträkning och balansräkning samt 
moderföretagets resultaträkning och balansräkning blir 
föremål för fastställelse på årsstämman den 7 september 
2015.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att 
årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen 
samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer och ger en 
rättvisande bild av företaget ställning och resultat och att 
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som företaget står inför. Styrelsen och verkställande 
direktören intygar härmed att koncernredovisningen 
har upprättats enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och ger en 
rättvisande bild av koncernens ställning och resultat och att 
förvaltningsberättelsen för koncernen ger en rättvisande 
översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen 
står inför.

Stockholm den 1 september 2015  

  

Erik Fröberg      Kjell Arvidsson 
Styrelsens ordförande  

  

  

Charlotta Falvin      Jonas Fredriksson

    

  

Helena Nordman-Knutson     Johan Stuart

  

  

Johan Hedberg 
Verkställande direktör  

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Deloitte AB

Erik Olin 
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i CLX Communications AB 
Organisationsnummer 556882-8908

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för CLX Communications AB 
för räkenskapsåret 2014-07-01–2015-06-30. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 22–83.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en 
koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
International Financial Reporting Standards, såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga fel, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
finansiella ställning per den 30 juni 2015 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
koncernens finansiella ställning per den 30 juni 2015 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt International Financial Reporting Standards, 
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

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

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för CLX Communications AB för räkenskapsåret 
2014-07-01–2015-06-30.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande företagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
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har vi utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

Uttalanden

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

Stockholm 1 september 2015 
Deloitte AB

Erik Olin 
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrningsinformation
Inledning 
CLX Communications AB grundades den 1 februari 2012. CLX 
Communications AB är moderbolag i CLX Communications-
koncernen (”CLX Communications”). CLX Communications 
är ett privat bolag. Detta dokument är inte en formell 
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2014/15, utan 
en redogörelse för hur bolagsstyrningen har bedrivits i 
CLX Communications under verksamhetsåret 2014/15. 
Bolagsstyrningsrapporten har inte granskats av bolagets 
revisorer. Bolagsstyrningsrapporten är inte en del av 
bolagets årsredovisning. 

Principer för  
bolagsstyrning 
Utöver de principer för bolagsstyrning som följer av lag 
eller annan författning håller CLX Communications på att 
införa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”, se Kollegiet 
för svensk bolagsstyrnings webbplats www.bolagsstyrning.
se). Processen för tillämpning av Koden påbörjades i och 
med den extra bolagsstämman som hölls den 21 maj 2015.  
Relevanta interna bolagsstyrningsdokument och policys har 
utvecklats och införts för att säkerställa bolagets styrning. 
De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av 
bolagsordningen, styrelsens arbetsordning (innefattande 
instruktioner för styrelsens utskott), instruktion för den 
verkställande direktören, instruktioner för den finansiella 
rapporteringen samt övriga policys och riktlinjer. 

Aktieägare
Per den 30 juni 2015 hade bolaget 28 aktieägare.

Större aktieinnehav
CLX Networks Holding AB var per den 30 juni 2015 
den störste aktieägaren med 97,28% av aktierna i CLX 
Communications. CLX Networks Holding AB ägs av 
grundarna i CLX Networks AB samt av Neqst 1 AB.

Rösträtt
CLX Communications bolagsordning innehåller inga 
begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare 
kan avge vid en bolagsstämma.

Bolagsordningen 
Gällande bolagsordning (se bolagets webbplats group.
clxnetworks.com) antogs vid extra bolagsstämma den 
23 juli 2015. Bolagsordningen innehåller inga särskilda 
bestämmelser om tillsättande och entledigande av 
styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen. 

Bolagsstämma 
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Det är 
på bolagsstämman som aktieägarna har möjlighet att utöva 
sitt inflytande. En rad ärenden är enligt Aktiebolagslagen 
förbehållna bolagsstämman att besluta om, till exempel 
fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner 
beträffande bolagets resultat, ansvarsfrihet, val av 
styrelseledamöter och val av revisorer.
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Figuren visar CLX Communications bolagsstyrningsmodell och hur de centrala funktionerna utses och samverkar.

Styrelsen har under året även möjlighet att kalla till extra 
bolagsstämma. Det sker till exempel om beslut måste fattas i 
ärende som endast kan beslutas av bolagsstämman och det 
inte är lämpligt att vänta till nästa årsstämma. 

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara 
upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning 
av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar 
före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget 
den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag 
får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte vardagen före stämman. 

Årsstämman 
CLX Communications årsstämma 2013/14 hölls den 10 
december 2014 på bolagets huvudkontor i Kista. Vid 
stämman deltog 14 aktieägare vilka representerade 98,59 
procent av rösterna och aktiekapitalet. Årsstämman 
beslutade om fastställande av resultat- och balansräkning 
för 2014/15, vinstdisposition, samt om ansvarsfrihet för VD 
och styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Årsstämman 
valde styrelseledamöter och beslutade om styrelsearvode. 

Årsstämman 2014/15 kommer att hållas på bolagets 
huvudkontor i Kista den 7 september 2015. 

Extra bolagsstämma 
Under 2014/15 har två extra bolagstämmor avhållits. Den 21 
maj 2015 valdes en ny styrelse. Den 17 juni beslutades om 
utgivande av preferensaktier.

Bemyndiganden 
Årsstämman den 10 december 2014 gav inte styrelsen några 
särskilda bemyndiganden.

Valberedningen 
Årsstämman utser valberedningen och beslutar vilka 
uppgifter valberedningen ska fullgöra inför nästkommande 
årsstämma.

Styrelsen 
Styrelsens sammansättning 
Styrelsen bestod fram till den extra bolagsstämman den 21 
maj 2015 av ledamöterna Erik Fröberg, Jonas Fredriksson, 
Kjell Arvidsson, Johan Hedberg, Robert Gerstsmann, Björn 
Zethreus, Kristian Männik samt Henrik Sandell. Vid stämman 
den 21 maj 2015 omvaldes Erik Fröberg, Jonas Fredriksson 
samt Kjell Arvidsson samtidigt som Charlotta Falvin, Helena 
Nordman-Knutsson och Johan Stuart invaldes som nya 
styrelseledamöter. Erik Fröberg valdes till ordförande i 
styrelsen. 



88 CLX Communications AB Bolagsstyrningsinformation

Styrelsens oberoende 
Styrelseledamöternas beroendeställning i förhållande 
till bolaget, bolagsledningen och aktieägarna framgår av 
tabellen nedan. Som framgår av tabellen uppfyller CLX 

Communications tillämpliga regler om styrelseledamöters 
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen 
samt bolagets större aktieägare.

Namn Invald	
år

Obero- 
ende	av 
bolaget

Obero- 
ende	av 
ägarna

Befattning Utskott Närvaro 
styrelse- 
möte

Arvode 
kSEK	(per	
fullgjort	år)

Antal	aktier/
tecknings-optioner	i	
CLX	Communications

Erik 
Fröberg

2012 Ja Nej Styrelseordförande Alla 13 (13) 110 (t o m 
150520)/ 
150

0

Jonas 
Fredriksson

2012 Ja Nej Styrelseledamot Alla 13 (13) 110 (t o m 
150520)/ 
150

0

Kjell 
Arvidsson

2012 Nej Nej Styrelseledamot Alla 13 (13) 0 0

Charlotta 
Falvin

2015 Ja Ja Styrelseledamot sedan 
150521

Alla 5(5) 150 0

Helena 
Nordman-
Knutsson

2015 Ja Ja Styrelseledamot sedan 
150521

Alla 5(5) 150 0

Johan 
Stuart

2015 Ja Ja Styrelseledamot sedan 
150521

Alla 5(5) 150 0

Henrik 
Sandell

Avgick 
150521

Nej Nej 8(8) 0 0

Johan 
Hedberg

Avgick 
150521

Nej Nej 8(8) 0 0

Robert 
Gerstmann

Avgick 
150521

Nej Nej 8(8) 0 0

Kristian 
Männik

Avgick 
150521

Nej Nej 8(8) 0 0

Björn 
Zethraeus

Avgick 
150521

Nej Nej 8(8) 0 0

Styrelsens arbete
Styrelsens arbete bedrivs på sätt som Aktiebolagslagen, 
Koden och övriga för bolaget tillämpliga förordningar och 
regler föreskriver. Styrelsen arbetar efter en årligen fastställd 
arbetsordning och årsplan. 

Vid styrelsemötena närvarar bolagets VD samt finanschef. 
Som protokollförare fungerar normalt bolagets finanschef. 
Andra personer ur koncernledningen och tjänstemän i 
koncernen deltar vid styrelsens möten som föredragande vid 
behov. 

Under 2014/15 har styrelsen utöver det konstituerande 
mötet efter årsstämman, sammanträtt 11 gånger (varav 
3 gånger per capsulam). Styrelsen har under året primärt 
fokuserat på arbete med strategi, affärsplan och budget, 
samt förberedelserna för en listning av bolagets aktier 

på Nasdaq Stockholm, inklusive nya processer och intern 
kontroll.

Styrelsen har träffat revisorn, dock ännu inte utan närvaro av 
VD eller annan person från bolagsledningen. 

Någon extern utvärdering av styrelsens liksom av VD:s 
arbete 2014/15 har ännu inte genomförts.

Styrelsen följer ledningens arbete genom månadsvisa 
rapporter vilka bland annat redovisar det finansiella 
resultatet, viktiga nyckeltal, utvecklingen av prioriterade 
aktiviteter etcetera.
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Styrelsemöten
Styrelsen håller ordinarie styrelsemöten enligt nedanstående 
plan:

Augusti Bokslutskommuniké

September/oktober Bolagsstyrningsmöte – agenda 
och kallelse till årsstämman, bolagsstyrningsrapport, 
årsredovisning, översyn av försäkringar och pensioner 

Oktober/november Konstituerande styrelsemöte, beslut 
om styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och instruktion 
för den finansiella rapporteringen, styrelsens årsplan, 
firmateckning, delårsrapport första kvartalet

November/december Ledningens ersättning, lönerevision  

Januari/februari Strategimöte, finansiella mål, instruktioner 
inför budgetarbetet, delårsrapport andra kvartalet

Mars/april Ordinarie styrelsemöte

Maj/juni Budgetmöte, utvärdering av styrelse och VD, 
delårsrapport tredje kvartalet

På ordinarie styrelsemöte avger VD verksamhetsrapport. 
Styrelsen har genomgångar med revisorn då rapporter från 
revisorn behandlas. 

Revisionsutskott 
Styrelsen har valt att inte tillsätta ett separat 
revisionsutskott, utan hela styrelsen fullgör 
revisionsutskottets uppgifter. Johan Stuart leder hanterandet 
av de frågor som ska skötas av revisionsutskottet. 

Bolagets revisor ska delta vid åtminstone ett av styrelsens 
möten.

Ersättningsutskott 
Styrelsen har valt att inte tillsätta ett separat 
ersättningsutskott, utan hela styrelsen fullgör 
ersättningsutskottets uppgifter. 

Styrelseledamöternas och utskottsledamöternas närvaro 
under året framgår av tabellen nedan.

Revisorer 
Revisionsbolag, valt på årsstämman den 10 december 2014 
för ett år, är Deloitte AB. Auktoriserade revisorn Erik Olin är 
huvudansvarig revisor.

Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar 
granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 
Revisorerna rapporterar löpande till styrelsen. 
Revisionsarvodet framgår av not 4 i årsredovisningen. 

Ledningens arbete
VD har regelbundna möten med alla medlemmar i 
ledningsgruppen för affärsuppdateringar, ta emot rapporter, 
sätta upp mål, och för allmänna affärsdiskussioner. 
Detta inkluderar månatliga ledningsgruppsmöten, som 
protokollförs. Utöver detta genomförs flera personliga 
möten med var och en i ledningsgruppen varje år för mer 
djupgående diskussioner och planering. 

Ledningsgruppens styrning och uppföljning är baserad på 
den av styrelsen fastställda arbetsordningen, instruktion 
för verkställande direktören och rapporteringsinstruktioner. 
Ledningsgruppen och övriga ledningspersoner leder den 
dagliga verksamheten främst genom instrument såsom 
budgetar, resultatstyrning och belöningssystem, regelbunden 
rapportering och övervakning och personalmöten samt via 
en delegerad beslutsstruktur inom funktionella (utveckling, 
marknadsföring, support, finans, etc.) hierarkier, från 
moderbolaget till ledningen i dotterföretagen.

Under året har fokus legat på lönsam tillväxt. Arbete har 
också gjorts för att anpassa vissa interna kärnprocesser 
i företaget till den planerade noteringen på Nasdaq 
Stockholm.

Intern kontroll avseende 
den finansiella  
rapporteringen
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i 
Aktiebolagslagen och i Koden. I enlighet med 
Årsredovisningslagen innehåller bolagsstyrningsrapporten 
en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system 
för intern kontroll och riskhantering. Intern kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen syftar dels till att 
ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa 
finansiella rapporteringen, dels till att säkerställa att den 
externa finansiella rapporteringen har upprättats enligt 
lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav för 
börsnoterade bolag.
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Kontrollmiljö
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. 
Kontrollmiljön avseende den finansiella rapporteringen 
bygger på en fördelning av roller och ansvar i organisationen, 
fastställda och kommunicerade beslutsvägar, instruktioner 
beträffande befogenhet och ansvar samt redovisnings- och 
rapporteringsinstruktioner. Styrelsen har beslutat att de 
uppgifter som Aktiebolagslagen föreskriver ska fullgöras av 
revisionsutskottet ska hanteras av styrelsen i sin helhet. 

Den interna kontrollen är integrerad inom bolagets operativa 
enheter och finansfunktion. Styrelsen har övervägt behovet 
av att inrätta en särskild granskningsfunktion. Styrelsen 
har funnit att den interna kontrollen tills vidare kan 
fullgöras på ett erforderligt och tillfredsställande sätt inom 
finansfunktionen och att det inte finns behov av någon 
särskild granskningsfunktion i bolaget. 

Styrelsen har antagit arbetsordning, VD-instruktion och 
instruktion för den finansiella rapporteringen, attestregler, 
CLX Communications Group Accounting Principles, 
CLX Communications Group Financial Policy samt CLX 
Communications IT Policy. Därutöver finns policies 
och riktlinjer inom en rad områden för den operativa 
verksamheten.

Riskbedömning
Styrelsen och koncernledningen arbetar, som en 
integrerad del av ledningsarbetet, med riskbedömning i 
ett vitt perspektiv inkluderande men inte begränsat till 
finansiella risker och viktiga affärsrisker. Rapportering 
av risker sker löpande till styrelsen. Styrelsen har under 
året löpande diskuterat olika slags risker samt bolagets 
riskhanteringsprocess. En riskkarta avseende bolagets 
finansiella kärnprocesser har tagits fram, och kommer att 
vara underlag för en kontinuerlig förbättring av interna 
processer och kontroller.

Kontrollaktivitet 
Koncernens kontrollaktiviteter avseende de finansiella 
kärnprocesserna beskrivs in den riskkarta som godkänts av 
styrelsen som underlag för det fortsatta arbetet med att 
ständigt förbättra de interna processerna och kontrollerna. 

Information 
Information om interna styrdokument för den finansiella 
rapporteringen finns tillgängliga för berörda medarbetare 
på CLX Communications intranät. Information och 
utbildning avseende de interna styrdokumenten sker även 
genom aktiviteter riktade direkt till ekonomiansvariga och 
controllers inom koncernen. 

Uppföljning 
Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker 
av styrelsen, VD, koncernledningen och av koncernens 
bolag. Uppföljningen inbegriper bland annat genomgång 
av bolagets månatliga finansiella rapporter mot budget och 
mål. 

Styrelseledamöter
Erik	Fröberg – Erik Fröberg har omfattande erfarenhet från 
ledande positioner inom IT- och telekombranschen i Sverige 
och internationellt. Han har varit vice VD på Cap Gemini 
Sverige, vice VD på LHS Group Inc och VD på Digiquant Inc. 
Som vice VD i LHS hade han en ledande roll vid noteringen 
av LHS på Nasdaq (USA) och på Frankfurtbörsen och han var 
även styrelseledamot i Telelogic vid bolagets börsnotering i 
Sverige. Sedan år 2000 har han arbetat som investerare inom 
teknologisektorn och bl.a. arbetat som speciell rådgivare åt 
den USA-baserade private equity-firman General Atlantic. 
Han har suttit i styrelserna för ett flertal privata och publika 
bolag. 2008 grundade han investeringsverksamheten Neqst 
tillsammans med Jonas Fredriksson och Öhmans. Han har 
en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. 

Charlotta	Falvin – Charlotta Falvin har 20 års erfarenhet 
av olika chefspositioner inom IT- och telekombranschen 
med fokus på internationell affärsutveckling och ledning av 
organisationsutveckling. Hon har tidigare varit vice VD på 
Axis och VD på Decuma och TAT, The Astonishing Tribe. Hon 
har haft diverse styrelseposter sedan 2003 i ett antal privata 
och börsnoterade bolag, huvudsakligen inom high-tech och 
sedan 2011 arbetar hon heltid med styrelseuppdrag. Hon 
är styrelseledamot i de börsnoterade bolagen Doro, Bure 
och Invisio, och ordförande i Ideon Science Park och Lunds 
Tekniska Högskola. Hon har en civilekonomexamen från 
internationella ekonomilinjen vid Lunds universitet och är 
dessutom hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola

Helena	Nordman-Knutsson – Helena Nordman-Knutson har 
som topprankad analytiker anställd av fondkommissionär 
analyserat teknikbolag och gett råd åt nordiska investerare 
i teknikbranschen under 20 år. Hon är för närvarande 
chef på Hallvarsson & Halvarsson där hon ger råd åt bolag 
inom områdena IR och finansiell kommunikation. Hon 
började sin karriär på Ericsson där hon var ansvarig för 
Business Intelligence i teamet för bolagsstrategi. Helena 
Nordman-Knutson är styrelseledamot i Transmode Systems, 
Rejlers och Sensys Traffic som samtliga är börsnoterade 
teknikbolag. Helena har en magisterexamen i statsvetenskap 
från Helsingfors universitet och en magisterexamen i 
nationalekonomi och företagsekonomi från Svenska 
handelshögskolan i Helsingfors.

Johan	Stuart – Född 1957, civilekonom Handelshögskolan 
i Stockholm. CFO i Affibody Medical AB, tidigare CFO i 
Tradimus Holding AB, XCounter AB, Hi3G Access AB (Tre), 
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Utfors AB, Radio Design AB, ASG AB m fl. Styrelseledamot 
I HD Resources Sweden AB inkl dotterbolag, E. Öhman J:or 
Wealth Management AB, E. Öhman J:or Capital AB samt Best 
Practice Scandinavia AB.

Kjell	Arvidsson	(medgrundare) – Kjell Arvidsson har 
mer än 25 års erfarenhet i branschen inkluderat diverse 
positioner på Ericsson och TeliaSonera i Sverige, Europa 
och Sydostasien. Kjell har haft diverse chefspositioner 
inom marknadsföring, produktförvaltning och försäljning 
i Sverige, Storbritannien och Kina. Innan han var med och 
grundade CLX Networks, var han medgrundare till Ericsson 
IPX AB år 2002 tillsammans med Björn Zethraeus och 
utvecklade företaget framgångsrikt till 2005. Kjell är ingenjör, 
diplomerad marknadsekonom IHM och har studerat 
ekonomi vid Uppsala och Stockholms universitet.

Jonas	Fredriksson – Jonas Fredriksson har lång erfarenhet 
av analys, investeringar i och rådgivning åt teknikbolag i 
Norden. Bland annat har Jonas blivit rankad i topp som 
finansiell analytiker på Alfred Berg samt varit partner, 
medgrundare och fondförvaltare på Manticore, en 
hedgefond inom nätverket Brummer & Partners. Han 
arbetade under flera år i styrelserna i de börsnoterade 
bolagen Protect Data, Addnode och WM-data, och 
var strategisk rådgivare åt ett flertal börsnoterade och 
privatägda svenska teknikbolag. Sedan 2005 har han varit 
särskild rådgivare åt Öhman Asset Management. Jonas 
har en kandidatexamen i systemvetenskap från Karlstads 
universitet.

Ledningsgrupp
Styrelsen utser VD. VD, tillika koncernchef, leder 
koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd 
med övriga personer i koncernledningen. Per den 30 juni 
2015 bestod ledningsgruppen av VD, koncernfinanschef, 
marknadschef, samt divisionschefer.

Johan	Hedberg (VD, medgrundare) – Johan Hedberg har 
mer än 15 års erfarenhet inom branschen för mobila 
meddelandetjänster. Innan han var med och grundade 
CLX Networks, var han chef för meddelandetjänster 
på Ericsson och han har också haft flera sälj- och 
affärsutvecklingstjänster på mBlox. Johan var med och 
grundade Cotraveller, ett startup-företag i den trådlösa 
branschen, år 2000 och har innan dess arbetat som 
förvaltningskonsult. Han har en stark meritlista från 
att arbeta med snabbt växande företag. Johan har en 
civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Johan	Rosendahl (chef Operatörsdivisionen) –Johan 
Rosendahl började på CLX i mars 2015 och har med sig 
20 års erfarenhet från mobila mervärdestjänster och 
telekombranschen till företaget. Han har haft ett flertal 
seniora chefspositioner internationellt och i Sverige. 
Innan Johan Rosendahl började på CLX, arbetade han som 

förvaltningskonsult inom området mobila mervärdestjänster. 
Johan har en masterexamen i Business Administration från 
Linköpings universitet.

Robert	Gerstmann (chef Företagsdivisionen, medgrundare) 
– Robert Gerstmann är chef för Företagsdivisionen och 
ansvarig för tillväxt och övergripande effektivitet. Han 
har en omfattande internationell bakgrund och 15 års 
erfarenhet inom mobil och IT-branschen. Innan Robert var 
med och bildade CLX Networks, har han haft kommersiella 
chefspositioner på mBlox som chef för den globala affärslinjen 
för mobila meddelandetjänster och Netgiro/Digital River. 
Robert har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från 
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Odd	Bolin (koncernfinanschef) – Odd Bolin erhöll en 
civilingenjörsexamen i teknisk fysik och en doktorsexamen 
i plasmafysik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 
innan han börjar arbeta som aktieanalytiker vid Hagströmer 
& Qviberg. År 2003 grundade han en M&A-rådgivare, Ceres 
Corporate Advisors. År 2009 blev han finansdirektör för 
Cybercom Group, noterat på Nasdaq Stockholm, och 2011 
tillträdde han som VD för Cybercom Sverige. 2013 blev han 
finansdirektör för G5 Entertainment AB, som 2014 noterades 
på Nasdaq Stockholm. Han påbörjade sin anställning inom 
CLX Communications 2015.

Kjell Arvidsson (bolags- och affärsutvecklingschef, 
medgrundare) – se ovan.

Stockholm den 1 september, 2015

Styrelsen i CLX Communications AB
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Definitioner
Avkastning på rörelsekapital

Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat+finansiella intäkter som andel av 
genomsnittligt sysselsatt kapital

Balansomslutning

Summa tillgångar vid periodens slut. 

Bruttomarginal 

Bruttoresultatet i förhållande till intäkter

Bruttoresultat

Intäkter minskat med kostnad sålda varor och tjänster 

EBITDA

Rörelseresultat före av och nedskrivningar

EBITDA-marginal 

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar i förhållande 
till intäkterna

Eget kapital 

Eget kapital vid periodens utgång

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens utgång hänförligt till 
moderbolagets aktieägare dividerat med antalet aktier vid 
periodens utgång.

Fritt kassaflöde 

Kassaflöde från den löpande verksamheten och 
investeringsverksamheten.

Intäkter 

Rörelsens nettoomsättning (i segmentens intäkter ingår även 
interna intäkter)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde från den löpande verksamheten 

Medelantal anställda

Medelantalet tillsvidare-anställda under perioden, inklusive 
deltidsanställda omräknade till heltidsanställda

Nettomarginal

Resultat efter skatt i förhållande till intäkterna

Nettoskuld 

Långfristiga skulder till kreditinstitut och skulder till 
moderföretag minus likvida medel

Resultat efter skatt

Årets resultat 

Resultat per aktie före/efter utspädning

Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets 
aktieägare dividerat med medelantalet utestående aktier i 
perioden före/efter utspädning

Rörelsekapital 

Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder

Rörelsemarginal

Rörelseresultatet i förhållande till intäkter

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansiella intäkter, kostnader och skatter

Soliditet 

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minus icke räntebärande skulder






