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Fastställelseintyg

 Undertecknad styrelseledamot i Brilliant Future AB intygar härmed dels att denna kopia av
 årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
 årsstämma 2020-                    .  Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
 resultatdisposition.

 Stockholm 2020-

 Carina Elisabeth Johed
 Styrelseledamot
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsens säte: Stockholm
 Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr).

Allmänt om verksamheten
 Brilliant Future AB är en del av Wise Group och är en av marknadens främsta datadrivna
 undersöknings- och actionplattformar. Bolaget har en SaaS-lösning för medarbetar- och
 kundundersökningar och erbjuder även organisationsutveckling i form av analys, ledarutveckling samt
 förändringsstöd. Med  agerbara och datadrivna kund- och medarbetarinsikter hjälper Brilliant svenska
 såväl som internationella företag och organisationer att fatta beslut som stärker affären.
 Resultatet av Brilliants data visar gång på gång att engagerade medarbetare skapar lojala kunder och
 påverkar resultatet på sista raden. Brilliants vision är att hjälpa företag och organisationer världen över
 att frigöra potentialen i människor.
 2019 tog Brilliant fram en ny varumärkesplattform för att spegla hela Brilliants erbjudande. Genom att
 dela med sig av insikter genom analys av Brilliants stora datamängder publicerades över 100 artiklar i
 media under året.

 Företaget är ett helägt dotterföretag till Wise Group AB (publ) (556686-3576) med säte i Stockholm.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i Tkr
 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 91 051 96 531 49 389 44 405 41 595
Resultat efter finansiella poster -35,6 13 857,5 3 894,0 2 300,0 1 603,0
Rörelsemarginal % 0,0 14,4 7,9 5,2 3,8
Balansomslutning 54 682 68 317 41 181 33 344 30 553
Avkastning på eget kapital % -0,1 47,7 13,6 8,5 6,4
Soliditet % 53,2 42,6 70,5 84,2 84,4
Definitioner: se not

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret

 Osäkerheten om utvecklingen av samhällsekonomin som relaterar till coronaviruset (covid-19)
 har påverkat verksamheten negativt vilket har medfört permitteringar och varsel.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

 Fortsatta investeringar gjordes i de tekniska plattformarna och en ny plattform för
 medarbetarupplevelse lanserades för ett urval av kunderna. Organisationen går samtidigt igenom en
 transformation till en produktorganisation för att maximera effekten av teknikinvesteringarna och
 möjliggöra en allt mer skalbar affär.
 Under 2019 har Brilliants plattform använts av runt 400 organisationer inom flera branscher i Sverige
 och Norden, och mätningar med tillhörande handlingsplaner har genomförts i 70 länder runt om i
 världen. Under året genomfördes en strategisk översyn av bolaget vilket resulterade i att Wise Groups
 styrelse tillsatte en egen styrelse för Brilliant Future för att säkerställa en fortsatt snabb utveckling av
 kunderbjudandet och marknadsexpansion. Översynen resulterade även i en
 kapitalanskaffningsprocess i bolaget. 
 Andreas Ferm tillträdde som ny vd den 1 jan 2020.
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Eget kapital
    Fond för   
 Aktie-   utvecklings-  Balanserat Årets
 kapital Reservfond Överkursfond kostnader resultat resultat
Vid årets början 2 325 10 6 249 10 079 10 365 53
Omföring till fond för 18 146
utvecklingskostnader -6 249 -11 897
Omföring av föreg års vinst 53 -53
Årets resultat 8

Vid årets slut 2 325 10 - 28 225 -1 479 8

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat -1 479 679
årets resultat 8 103

Totalt -1 471 576

disponeras för
balanseras i ny räkning -1 471 576

Summa -1 471 576

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i Tkr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Nettoomsättning 2 91 051 96 531
Aktiverat arbete för egen räkning 5 111 3 474
Övriga rörelseintäkter - 7

96 162 100 012

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -15 190 -13 889
Övriga externa kostnader 4 -23 010 -17 887
Personalkostnader 3 -57 076 -54 134
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -851 -174
Övriga rörelsekostnader -3 -27

Rörelseresultat 32 13 901

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 100 100
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -167 -143

Resultat efter finansiella poster -35 13 858

Bokslutsdispositioner 7 103 -13 696

Resultat före skatt 68 162

Skatt på årets resultat 8 -60 -109

Årets resultat 8 53
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 9 28 225 10 079

28 225 10 079

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 10 268 392

268 392

Summa anläggningstillgångar 28 493 10 471

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 15 675 19 890
Fordringar hos koncernföretag 7 370 34 919
Aktuell skattefordran 32 279
Övriga fordringar 612 779
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 2 500 1 979

26 189 57 846

Summa omsättningstillgångar 26 189 57 846

SUMMA TILLGÅNGAR 54 682 68 317
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 325 2 325
Reservfond 10 6 259
Fond för utvecklingsutgifter 28 225 10 079

30 560 18 663

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust -1 480 10 365
Årets resultat 8 53

-1 472 10 418

Summa eget kapital 29 088 29 081

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 3 -4

3 -4

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 153 4 289
Skulder till koncernföretag 736 15 419
Övriga kortfristiga skulder 3 161 3 955
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 17 541 15 577

25 591 39 240

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 682 68 317
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Kassaflödesanalys

  2019-01-01- 2018-01-01-
Belopp i Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -35 13 858
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 14 851 174

816 14 032
Betald inkomstskatt 575 -78

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 1 391 13 954
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 2 973 -12 203
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -14 311 27 298

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 947 29 049

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -18 873 -7 398
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -329

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 873 -7 727

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag 5 110
Lämnade koncernbidrag -5 000 -13 700

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 110 -13 700

Årets kassaflöde -28 710 7 622
Likvida medel vid årets början 34 849 27 228
Likvida medel vid årets slut 15 6 139 34 849

Likvida medel
Följande komponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank
Tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretag*

*Bolaget ingår i likviditetsförvaltningen för koncernen i form av cashpool. Bolaget har en
checkräkningskredit på 70 000 tkr i koncernen.
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i Tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
 råd BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.

Värderingsprinciper m m

 Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde
 och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder
 värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och
 avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till
 anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Immateriella anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningar

 Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är
 väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

 Företaget tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella
 anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i BFNAR 2012:1
 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade
 nyttjandeperiod.

 Den immateriella anläggningstillgång som finns har inte tagits i bruk än och därmed ej börjat skrivas av
 på.

Immateriella anläggningstillgångar År
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 3-10

Materiella anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
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Avskrivningar

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

Materiella anläggningstillgångar År
Inventarier 5

Leasing

 Leasing-Leasetagare
 Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
 leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en
 tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett
 leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

 Operationella leasingavtal
 Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
 utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Utländsk valuta

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

Ersättningar till anställda

 Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
 Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
 ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet.
 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda
 pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och
 det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa
 avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga
 långfristiga ersättningar till anställda. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter
 för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster
 som ligger till grund för förpliktelsen.

Skatt

 Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
 underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i
 eget kapital.

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

 Uppskjuten skatt
 Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
 Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och
 uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
 skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
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 Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas
 med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter
 av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna
 skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer
 att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell
 anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Intäkter
 Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
 redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
 erhållas, med avdrag för rabatter.

Tjänsteuppdrag
 Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och
 material levereras eller förbrukas.
 För utförda uppdrag till fastpris redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget
 som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen.
 Färdigställandegraden fastställs på basis av nedlagda kostnader.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
 Huvudregel för redovisning av koncernbidrag enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
 Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det
 erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Likvida medel

 Bolaget ingår i likviditetsförvaltningen för koncernen i form av en cashpool, likvida medel redovisas
 såsom tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretaget.

Not 2  Nettoomsättning

 Bolagets verksamhetsgren som följs upp är försäljning av kund- och medarbetarundersökningar.
 Bolaget verkar endast i Sverige. Den försäljning som sker till andra länder är försumbar.

Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Män 24 22
Kvinnor 40 35

Totalt 64 57

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

Andel kvinnor
Styrelsen 25% 67%
Övriga ledande befattningshavare - 100%
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Styrelse och VD 319 1 413
Övriga anställda 38 623 35 145

Summa 38 942 36 558
Sociala kostnader 15 732 14 625
(varav pensionskostnader) 1) 2 831 2 513

 1) Av företagets pensionskostnader avser 40 000 kr (f.å. 180 000 kr) företagets VD och styrelse.

Not 4  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Ernst&Young AB
Revisionsuppdrag 51 52
Andra uppdrag

51 52

Not 5  Ränteintäkter och liknande resultatposter
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Ränteintäkter, övriga 11 12
Övrigt 89 88

Summa 100 100

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Räntekostnader, övriga -6 -2
Övrigt -161 -141

Summa -167 -143

Not 7  Bokslutsdispositioner
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
-Erhållna koncernbidrag 5 110
-Lämnat koncernbidrag -5 000 13 700
-Förändring av överavskrivning -7 -4

Summa 103 13 696

Not 8  Skatt på årets resultat
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Aktuell skattekostnad/skatteintäkt -60 -109

Skatt enligt gällande skattesats -60 -109
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Avstämning av effektiv skatt
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31

Procent Procent Belopp
Resultat före skatt 68 162

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% -15 22% -36
Ej avdragsgilla kostnader 21,4% -45 22% -73

Redovisad effektiv skatt -60 -109

Not 9  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 10 079 2 681
-Internt utvecklade tillgångar 18 873 7 398

Vid årets slut 28 952 10 079
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början - -
-Årets avskrivning -727

Vid årets slut -727 -

Redovisat värde vid årets slut 28 225 10 079

Not 10  Inventarier

 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 2 106 2 250
-Nyanskaffningar 329
-Avyttringar och utrangeringar -473

2 106 2 106
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -1 714 -2 012
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 472
-Årets avskrivning -124 -174

-1 838 -1 714

Redovisat värde vid årets slut 268 392

Leasing

Operationell leasing - leasetagare
2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Avtalade framtida minimileasingavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år - -
Mellan ett och fem år - -
Senare  än fem år - -

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter - 3 447
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Not 11  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2019-12-31 2018-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 1 026 895
Förutbetalda pensions och försäkringspremier 241 246
Förutbetalda abonnemang 738 435
Förutbetalda leasingavgifter 2
Övriga förutbetalda kostnader 1
Övriga upplupna intäkter 495 400

/spec/ 2 500 1 979

Not 12  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2019-12-31 2018-12-31
Förutbetalda intäkter 10 429 9 927
Upplupna löner 946
Upplupna semesterlöner 1 512 1 684
Upplupna sociala avgifter inkl löneskatt 1 246 1 199
Upplupna konsultkostnader/utveckling 1 528
Övriga poster 4 354 293

17 541 15 577

Not 13  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 1 jan 2020 tillsattes ny vd, Andreas Ferm

Not 14  Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

2019-12-31 2018-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Avskrivningar 851 174

851 174

Not 15  Likvida medel
2019-12-31 2018-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Tillgodohavande på koncernkonto* 6 139 34 850

6 139 34 850

 Bolaget ingår i likviditetsförvaltningen för koncernen i form av cashpool. Bolaget har en
 checkräkningskredit på 70 000 tkr i koncernen.

Not 16  Koncernuppgifter

 Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Wise
 Group AB (publ) (org.nr. 556686-3576) med säte i Stockholm vilket också är moderföretag för hela
 koncernen.

 Inköp och försäljning inom koncernen
 Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 18% (20%) av inköpen och 1% (1%) av
 försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.
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Not 17  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2019-12-31 2018-12-31
För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 2 150 2 150

Summa ställda säkerheter 2 150 2 150

Not 18  Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Justerat eget kapital:
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78,6 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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