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Brilliant Future AB (Publ): Fakturerad försäljning och ARR för det 
andra kvartalet samt första halvåret 2022  
 
Fakturerad försäljning uppgick under det andra kvartalet 2022 till 23 486 TSEK (19 720), vilket 
motsvarar en ökning från föregående år med 19,1 %. Årligen återkommande 
abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av det andra kvartalet 2022 till 50 376 TSEK 
(37 670) vilket motsvarar en ökning med 33,7 % jämfört med samma tidpunkt 2021. Under det 
första halvåret 2022 uppgick fakturerad försäljning till 47 712 (49 130) TSEK, en minskning med 
2,9% jämfört med första halvåret 2021.  

”Det är glädjande att vi levererar ett kvartal med god tillväxt i både fakturerad försäljning och ARR. 
Arbetet med att migrera kunder till vår nya plattform för medarbetarundersökningar fortsätter 
framgångsrikt samtidigt som den uppgradering vi gjort av vår plattform för kundundersökningar har 
gjort oss mer konkurrenskraftiga. Parallellt med detta har vi de senaste månaderna lagt mycket tid på 
att säkerställa kvaliteten i våra försäljnings- och leveransprocesser vilket ska ge oss större 
prognossäkerhet och medföra en effektivare resursallokering framöver.” säger Ulrika Jonsson, VD på 
Brilliant Future 
 
Fakturerad försäljning och ARR redovisas så snart de är fastställda efter kvartalsslut. 
Kvartalsrapporten i sin helhet presenteras enligt vår finansiella kalender: 
https://investor.brilliantfuture.se/finansiell-kalender/  

 
 
För ytterligare information kontakta 

Ulrika Jonsson, VD 
Tel: +46 73 408 27 05 
E-post: ulrika.jonsson@brilliantfuture.se 

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: 
ca@mangold.se, www.mangold.se  

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2022 kl 12:00.  

Om Brilliant Future 
Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och 
medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder 
med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential 
som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Bolagets aktie (BRILL) är 
noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. www.brilliantfuture.se  
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