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VD har ordet
Räkenskapsåret 2016/2017, som förlängdes till 18 månader för att anpassas till kalenderåret, har varit händelserikt för Bambuser.
Efter att ha varit involverad i bolaget sedan 2011, antog jag rollen som VD i december 2016 med uppdraget att
fortsätta transformationen mot B2B samt leda Bambusers arbete mot en börsnotering. Under 2017 har vi fokuserat våra resurser på försäljning och marknadsföring med ökad tonvikt på digital marknadsföring. Vi beslutade
också att bygga upp en försäljningsorganisation på den viktiga amerikanska marknaden. Vi genomförde noteringsprocessen och Bambusers aktie började handlas på Nasdaq First North den 5 maj.
Vi satte vår tilltro till och investerade i strategin som formulerades under 2014, när vi bestämde att omfokusera
verksamheten från B2C till B2B för att öka bolagets intäktspotential. Organisationen har följt den fastslagna
strategin och arbetat hårt mot våra kärnvertikaler; nyhetsmedier, mobila plattformar och field service-företag.
Vi har emellertid inte nått de försäljningsmål som sattes upp. Den främsta anledningen har varit längre säljcykler
än vi förväntat oss, vilket också varit den mest utmanande aspekten av vår verksamhet. Vi har helt enkelt inte
kunnat konvertera tillräckligt många prospects till kunder inom den tidsram vi planerade.
Som en konsekvens av detta har bolaget beslutat att avveckla den amerikanska försäljningsorganisationen och
koncentrera merparten av försäljningsinsatserna till Europa. Framgent kommer den amerikanska marknaden att
betjänas av kommissionsbaserade säljare med stöd av det globala säljteamet i Stockholm.
På den positiva sidan har bolaget gjort betydande förbättringar av produkterna, både när det gäller kvalitet och
ytterligare funktioner baserade på den kundrespons vi har fått.
Under andra halvåret 2017 slutförde vi också en fullständig förflyttning av vår plattform till Amazon Web Services
(AWS), vilket möjliggör en mer kostnadseffektiv och skalbar drift. Detta säkerställer att vårt kunderbjudande är
fortsatt konkurrenskraftigt och ger mig tillförsikten att Bambuser kommer att vara en livskraftig aktör när den
mobila livevideomarknaden inom B2B tar fart.
När du läser detta har jag redan lämnat över ansvaret till Maryam Ghahremani, som har utsetts till interims-VD
för Bambuser tills en permanent efterträdare rekryteras. Som fortsatt aktieägare i Bambuser är jag nöjd att en så
erfaren och begåvad person som Maryam nu tar över ledarskapet.
Det har varit ett nöje att jobba med så många talangfulla och ambitiösa människor inom ett så spännande
teknikområde som mobil livevideo. Jag vill tacka för den här tiden och önskar Bambuser lycka till i sina framtida
utmaningar.
Hans Eriksson
Tidigare VD i Bambuser

Jag börjar på Bambuser efter ett utmanande år och har åtagit mig rollen som interims-VD eftersom jag ser potentialen i en stark produktportfölj på en spännande marknad. Jag har en bakgrund inom mediebranschen, där
jag arbetat med såväl affärsutveckling som försäljning och marknadsföring, Dessutom har jag bred erfarenhet av
entreprenörskap som grundare eller medgrundare av ett antal bolag.
Medan rekryteringen av en permanent VD pågår, kommer jag att göra mitt bästa för att positionera Bambuser
för framtida tillväxt. Bolaget har konkurrenskraftiga produkter, begåvade människor och en stabil balansräkning.
Jag ser fram emot att utnyttja dessa resurser för att skapa värde för våra aktieägare.
Maryam Ghahremani
Interims-VD
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. Årets räkenskapsår är förlängt och avser 18 månader (tidigare period 12
månader).
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 8 416 KSEK (5 798 MSEK) en ökning med 2 618 KSEK.
Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -31 709 KSEK (-2 935 KSEK) en försämring med 28,8 MSEK, till stor del hänförligt
till en nedskrivning av uppskjutna skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag.
Vinst per aktie för perioden uppgår till -2,51 SEK (-0,32 SEK).
Verksamheten
Under det gångna verksamhetsåret har marknaden för mobil livevideo växt i takt med ökat användande av såväl privatpersoner som företag. Trenden mot mer video och kravet på mer video är tydlig. Undersökningen ”The State of Live Streaming”
av Go-Global ger mycket intressanta och, för Bambuser, relevanta svar. Bland annat kommer man till följande slutsatser:
• Video generellt står för 80% av all internettrafik och väntas växa till 82% 2020
• 80% av konsumenter ser hellre en livevideo från ett varumärke än läser en bloggpost
• Inom nyhetssektorn står ”breaking news” för 56% av all livevideokonsumtion
• Upplevda fördelar med livevideo är
a) En verkligare interaktion med publiken (79%)
b) Ger en mänsklig upplevelse vid marknadsföring (63%)
		 c) Få omedelbar feedback från tittare (60%)
Bambuser har under det gångna året jobbat hårt med att förfina och anpassa produkten mot bolagets kärnsegment. I detta
arbete har fokus hela tiden varit att leverera en tjänst som kombinerar högsta möjliga kvalitet med minsta möjliga latens
(fördröjning) och lägsta möjliga ”fail rate” (robusthet). Detta är krav som alla kunder prioriterar.
Produkter och tjänster
Under året har stora resurser lagts på att såväl slutföra och förbättra Iris Dev. I tillägg har bolaget också arbetat mot en mer
kundorienterad utveckling samt en kostnadseffektivare, mer skalbar samt mer redundant tjänst.
Under året som gick slutfördes utvecklingen av Iris Dev. Iris Dev är ett unikt SDK (Software Development Kit) som möjliggör
för kunder att enkelt och effektivt tillåta sina användare att både sända och titta på mobil livevideo i mobila appar även om
kunden själv saknar kunskap om video. Med Iris Dev kan alla företag och organisationer snabbt, enkelt och kostnadseffektivt
implementera lösningar för mobil livevideo och dra nytta av de affärsmöjligheter som finns kring detta. Därutöver har produkten förfinats under det gångna året, bl.a. fått kapacitet att sända i 720p både i Android och iOS.
En mängd anpassningar har gjorts i båda produkterna baserat på behov och förfrågningar från bolagets kunder. Bland dess
kan nämnas ”Segment Extraction”, en uppsättning verktyg där kunden i realtid (live) kan tagga videosegment och därefter
direkt ladda ner dessa partier.
I december 2017 slutfördes ett av årets större projekt, som innebar en förflyttning av bolagets hela infrastruktur till molnet. I
och med detta kan Irisplattformen levereras som en mer skalbar och redundant lösning än tidigare. Dessutom sänks bolagets
kostnader för lagring avsevärt.
Arbetet med att leverera högupplöst livevideo till en stor publik har fortskridit och det förväntas finnas på plats för test under
första kvartalet 2018.
Kunder och partners
Under året har mycket resurser fokuserats på försäljningsarbete och försäljningsorganisation, vilket inkluderar såväl fysisk
försäljning som digitala aktiviteter. Under perioden har bolagets säljkår utökats och utgjordes vid utgången av 2017 av tre
säljresurser i USA (San Francisco/Atlanta) och två säljresurser baserade i Stockholm. I augusti anställdes en s k ”growth hacker”
för att bygga upp en effektiv digital hantering av irisplatform.io och säkerställa att innehåll och struktur matchar potentiella
kunders behov.
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Bolaget har under året adderat nya kunder inom samtliga segment man riktar sig mot, bl.a. Vinculums inom Field Service,
Double Doutch inom mobila plattformar och ett större ramavtal med Schibsted. På partnersidan har avtal knutits med AWS
(Amazon Web Services), Associated Press och svenska Intinor. Bolaget kommer fortsatt arbeta med att knyta till sig partners för
att bredda distributionen.
Under året har bolaget erfarit längre säljcykler än beräknat, vilket medfört att intäkterna inte motsvarat uppsatta mål. Orsakerna bakom längre säljcykler bedöms vara att mobil livevideo är en ny produkt för framför allt Field Servicebolag, vilket gör att
beslutsprocesserna blir längre.
Kapitaltillskott och börsnotering
Bolaget har under perioden gjort ett antal nyemissioner, se nedan under “Aktien”. Den senaste nyemissionen genomfördes i
samband med att bolaget noterades på Nasdaq First North den 5 maj 2017.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• I december 2016 frånträdde dåvarande VD Jonas Vig och ersattes av Hans Eriksson.
• I januari 2017 tillträdde Emil Rönnbäck som CFO för bolaget. Han lämnade sin post i oktober och ersattes av Ulrika 		
		 Jones som övertog posten som interims-CFO.
• Under perioden avgick Hans Eriksson som styrelsens ordförande. På en extra bolagsstämma den 9 mars 2017 valdes
Ingrid Bojner till ny ordförande. Därtill invaldes Christer Thordson som ordinarie ledamot i styrelsen under våren 2017.
• Bambuser noteras på Nasdaq First North den 5 maj 2017.
• I november meddelade bolaget att Bambuser Community kommer att läggas ner.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
• Den 2 februari meddelades att VD Hans Eriksson beslutat lämna bolaget.
• I februari beslutade bolaget att avveckla den amerikanska försäljningsorganisationen och koncentrera merparten 		
		 av försäljningsinsatserna till Europa.
• Den 7 mars meddelades att Maryam Ghahremani utsågs till interims-VD för Bambuser. Hon tillträdde sin post den 12 mars.

Flerårsjämförelse*
KSEK
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

18 månader

12 månader

12 månader

12 månader

12 månader
5 771

8 416

5 798

6 778

8 289

-22 738

-3 747

-1 674

838

-951

34 559

18 296

17 567

14 670

7 457

78,25

77,27

88,63

84,95

56,57

381,22

52,31

187,70

118,71

167,69

13

12

12

11

Medelantalet anställda 		

21

*Årets räkenskapsår är förlängt och avser 18 månader. Definitioner av nyckeltal, se not 15.

Aktien

Bambusers aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North under tickern “BUSER”. Det totala antalet aktier vid periodens start
(2016-07-01) var 94 906 612 och antalet aktier vid årets slut (2017-12-31) var 15 174 831.
Kvotvärdet var 0,05 SEK per aktie.

		

Ökning

Totalt

Ökning

Totalt

antal aktier

antal aktier

aktiekapital

aktiekapital

0,002

15 420 876

110 327 488

32 696,67

233 925,81

0,02

-99 294 740

11 032 748

0,00

233 925,81

Fondemission

0,05

0

11 032 748

317 711,59

551 637,40

2017-03-31

Nyemission

0,05

1 542 083

12 574 831

77 104,15

628 741,55

2017-05-05

Nyemission

0,05

2 600 000

15 174 831

130 000,00

758 741,55

Datum

Händelse

2016-07-08

Nyemission

2017-01-09

Sammanslagning av aktier (1:10)

2017-02-20
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Teckningsoptioner
Bolaget har sedan tidigare gett ut teckningsoptioner i enlighet med vad som anges nedan. Teckningsoptionerna har getts ut
bland annat som en del av incitamentsprogram till vissa nuvarande och tidigare styrelseledamöter, ledande befattningshavare
och andra nyckelanställda. Samtliga uppgifter nedan om teckningskurs och antal aktier vartill teckningsoptionerna berättigar
har omräknats, i enlighet med respektive teckningoptionsvillkor, med anledning av vissa bolagshändelser som inträffat efter
teckningsoptionernas utgivande.
• I mars 2015 gavs 15 965 625 teckningsoptioner ut till personalen, som berättigar till teckning av 1 836 046 nya aktier under
tiden fram till den 24 mars 2018. Teckningskursen uppgår till 5 SEK per aktie.
• I november 2016 gavs 391 500 teckningsoptioner ut som berättigar till teckning av 391 500 nya aktier under tiden fram till
den 31 december 2019. Teckningskursen uppgår till 15,40 SEK per aktie.
Ovan nämnda teckningsoptioner berättigar till teckning av total 2 227 546 nya aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka
13 procent.
Utöver ovan nämnda teckningsoptioner gav bolaget i december 2015 ut teckningsoptioner som en del av en så kallad
unitemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Totalt 8 391 250 teckningsoptioner gavs ut som berättigar
till teckning av 839 125 nya aktier under tiden fram till den 31 januari 2019. Teckningskursen uppgår till 10,50 SEK per aktie.
Samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget berättigar till teckning av totalt 3 066 671 nya aktier, vilket motsvarar en
utspädning om cirka 17 procent.
Utöver vad som angivits ovan finns det inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade
instrument i bolaget.
Ägarförhållanden
Två aktieägare har ett enskilt innehav som överstiger 10 % av andelarna och röstetalet. Dessa två är Ligerism AB och Almi
Invest Stockholm AB. Inga väsentliga förändringar har skett i ägarstrukturen.

Rapport över förändringar i eget kapital
Aktiekapital

Övrigt bundet

			

eget kapital

Årets resultat

Summa

eget kapital		

Övrigt fritt

eget kapital

Belopp vid årets ingång

201 229

16 872 102

Nyemission

239 801

49 694 436

49 934 237

-5 319 627

-5 319 627

Kostnader för emissioner
Fondemission		

317 712 		

Fond för utvecklingsutgifter			

2 534 524

Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:

-2 935 255

14 138 076

-317 712
-2 534 524
-2 935 255

2 935 255

Årets förlust					

-31 708 775

-31 708 775

Belopp vid årets utgång

-31 708 775

27 043 911

758 742

2 534 524

55 459 420

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust

-24 773 961

överkursfond 		

80 233 381

årets förlust 		

-31 708 775

		

23 750 645

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

23 750 645

		

23 750 645

Bambuser AB (publ)

6

Årsredovisning 2017

ÅRSREDOVISNING 2017

Resultaträkning
Not

2016/2017

2015/2016

		
Rörelsens intäkter m.m.

18 månader

12 månader

Nettoomsättning

8 416 158

5 797 525

Aktiverat arbete för egen räkning

3 201 629

3 816 469

Övriga rörelseintäkter

3 912 771

489 828

15 530 558

10 103 822

		
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-2 151 990

0

3

-9 775 761

-4 409 002

5, 4

-21 674 208

-6 694 909

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

Rörelseresultat 		

-4 492 286

-2 729 212

-38 094 245

-13 833 123

-22 563 687

-3 729 301

Finansiella poster
Ränteintäkter 		

354

220

Räntekostnader 		

-174 568

-17 508

		

-174 214

-17 288

Resultat efter finansiella poster 		

-22 737 901

-3 746 589

Skatt på årets resultat

6

-8 970 874

811 334

Årets resultat 		

-31 708 775

-2 935 255

Resultat per aktie före och efter utspädning 		

-2,51

-0,32

Bambuser AB (publ)
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Balansräkning
Not

2017-12-31

2016-06-30

7

5 859 193

7 121 045

5 859 193

7 121 045

8

0

28 805

		

0

28 805

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

9

91

0

Uppskjuten skattefordran

10

0

8 970 874

Andra långfristiga fordringar

11

50 000

0

50 091

8 970 874

5 909 284

16 120 724

Kundfordringar 		

684 421

423 388

Aktuell skattefordran 		

0

61 831

Summa anläggningstillgångar 		
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

255 542

98 918

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

586 468

112 395

1 526 431

696 532

Kassa och bank 		

27 123 464

1 478 316

		

27 123 464

1 478 316

Summa omsättningstillgångar 		

28 649 895

2 174 848

SUMMA TILLGÅNGAR 		

34 559 179

18 295 572

758 742

201 229

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter 		

2 534 524

0

3 293 266

201 229

Fritt eget kapital
Överkursfond

80 233 381

43 476 279

Balanserat resultat

-24 773 961

-26 604 178

Årets resultat

-31 708 775

-2 935 255

23 750 645

13 936 846

27 043 911

14 138 075

Summa eget kapital 		
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

1 916 666

0

Leverantörsskulder

1 095 355

644 541

Aktuell skatteskuld 		

211 103

0

Övriga skulder

651 222

152 924

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 640 922

3 360 032

Summa kortfristiga skulder 		

7 515 268

4 157 497

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 		

34 559 179

18 295 572

Bambuser AB (publ)
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Kassaflödesanalys
Not

2017-12-31

2016-06-30

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-22 563 687

-3 729 301

12

4 492 286

2 729 212

Erhållen ränta m.m. 		

354

220

Erlagd ränta 		

-174 568

-17 508

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald inkomstskatt

272 934

-40 103

-17 972 681

-1 057 480

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 		

-261 033

215 160

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

-630 697

-66 469

450 814

431 337

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 		
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten 		

779 188

-69 130

-17 634 409

-546 582

Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

7

-3 201 629

-3 816 469

Förvärv av koncernföretag

9

-91

0

11

-50 000

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 		

-3 251 720

-3 816 469

44 614 610

3 890 043

Lämnade depositioner

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission
Ändring kortfristiga finansiella skulder

1 916 666

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 		

46 531 276

3 890 043

Förändring av likvida medel 		

25 645 147

-473 008

1 478 316

1 951 324

27 123 464

1 478 316

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut 		

Bambuser AB (publ)
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Bolagets intäkter härrör i allt väsentligt från licensförsäljning. Fakturering sker i förskott och periodisering av inkomsten sker
över licensperioden.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperio förutom mark som inte skrivs av.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner

5 år

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per
varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

5 år

Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Aktiveringsmodellen
Samtliga utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt
är att färdigställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att använda
eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas
eller säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda
eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska
fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling.
I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med en lämplig
andel av relevanta omkostnader och lånekostnader.
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga
villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör
eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort
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från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande
skulder värderas till nominella belopp.
Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga finansiella fordringar och skulder
värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma
som verkligt värde (transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage.
Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. 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.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som
gäller på balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer
sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart
att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av
goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller
påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är
sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår
de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
För att upprätta finansiella rapporter gör företagsledningen bedömningar och uppskattningar som påverkar de redovisade beloppen av
tillgångar och skulder, intäkter och kostnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De uppskattningar
och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden är främst värdering av uppskjutna skattefordringar och balanserade utgifter för utvecklingsarbeen. Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre
än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde
med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Per 2017-12-31 har den tidigare redovisade uppskjutna skattefordran justerats
enligt ovan.

Not 3 - Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till

2016/2017

2015/2016

1 239 214

1 169 496

502 700

723 050

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
Mellan 2 till 5 år

66 750

491 300

569 450

1 214 350

I årets leasingkostnad ingår hyra av kontorslokaler med 834 tkr (760).
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Not 4 - Medelantal anställda per land
2016/2017

2015/2016

Kvinnor

2

1

Män

9

7

11

8

Kvinnor

0

0

Män

7

5

7

5

Kvinnor

2

0

Män

1

0

3

0

Medelantal anställda fördelar sig på följande länder
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Sverige

Finland

USA

Kvinnor totalt

4

1

17

12

21

13

varav kvinnor

1

0

varav män

6

7

7

7

varav kvinnor

3

2

varav män

4

5

7

7

2016/2017

2015/2016

15 708 586

5 079 689

Män totalt
Fördelning av ledande befattningshavare
Styrelse inkl. VD

Övriga ledande befattningshavare

Not 5 - Personal

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har
utgått med följande belopp:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

1 925 719

475 099

Sociala kostnader

3 598 472

1 023 618

21 232 777

6 578 406

Summa
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Not 6 - Skatt på årets resultat
2016/2017
Aktuell skatt

2015/2016

0

0

-8 970 874

811 334

-8 970 874

811 334

-22 737 901

-3 746 589

5 002 338

824 250

-32 438

-12 964

78

48

fordringar ej redovisas

-4 969 978

0

Nedskrivning Uppskjuten skatt

-8 970 874

0

Summa

-8 970 874

811 334

Uppskjuten skatt
Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skattekostnad 22,00% (22,00%)
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Underskott uppkomna under året för vilka uppskjutna skatte-

Skattemässiga underskott för vilka uppskutna skattefordringar ej redovisas uppgår till 60 367 509 kr (40 776 700 kr).

Not 7 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

2017-12-31

2016-06-30

13 454 524

9 638 055

3 201 629

3 816 469

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

16 656 153

13 454 524

Ingående avskrivningar

-6 333 479

-3 663 210

Årets avskrivningar

-4 463 481

-2 670 269

-10 796 960

-6 333 479

5 859 193

7 121 045

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 8 - Inventarier, verktyg och installationer
2017-12-31

2016-06-30

Ingående anskaffningsvärde

925 433

925 433

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

925 433

925 433

-896 628

-837 685

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-28 805

-58 943

-925 433

-896 628

0

28 805

Not 9 - Andelar i koncernföretag
			

Bambuser Inc

Bambuser AB (publ)

Säte

Andel

USA

100%

13

2017-12-31

2016-06-30

Redovisat värde

Redovisat värde

91

0

91

0
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Not 10 - Uppskjuten skattefordran

Ingående redovisat värde

2017-12-31

2016-06-30

8 970 874

7 755 249

0

1 215 625

Årets tillkommande skattefordringar
Nedskrivning

-8 970 874

0

0

8 970 874

2017-12-31

2016-06-30

50 000

0

50 000

0

Utgående redovisat värde

Not 11 - Andra långfristiga fordringar

Depositioner

Ingående anskaffningsvärde

0

0

Nya lån

50 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50 000

0

Utgående redovisat värde

50 000

0

Not 12 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar

2017-12-31

2016-06-30

4 492 286

2 729 212

4 492 286

2 729 212

2017-12-31

2016-06-30

2 000 000

0

Not 13 - Ställda säkerheter

Skulder för vilka säkerheter ställts
Övriga skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar

Not 14 - Koncernförhållanden
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 15 - Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder
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Bolagets styrelse och VD intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets
verksamhet, ställning samt vinst eller förlust.

Stockholm 27/3 2018

Ingrid Bojner
Styrelseordförande

Maryam Ghahremani
Verkställande direktör

Måns Adler
Styrelsemedlem

Alexander MacIntyre
Styrelsemedlem

Christer Thordson
Styrelsemedlem

Stein Grimsvik
Styrelsemedlem

Nishanta Fafalia
Styrelsemedlem

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27/3 2018
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Michael Olsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bambuser AB för räkenskapsåret 1 juli 2016 - 31 december 2017. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 4-15 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Bambuser AB:s finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi
tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-räkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Bambuser AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2015/16 har utförts av en annan revisor vars uppdrag upphörde i förtid och som lämnat
en revisionsberättelse daterad 2016-12-21 med ett omodifierat uttalande om denna rapport.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
		 eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som
		 är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
		 felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter
		 kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
		kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den
		 interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
		 upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
		 slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
		 händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,
		 och om årsredovisningen återger de 2 underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
		bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat under revisionen.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Bambuser AB för räkenskapsåret 1 juli 2016 - 31 december 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Bambuser AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medels-förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
		eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm, 2018-03-27
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Michael Olsson
Auktoriserad revisor
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Bambuser AB (publ)
info@bambuser.com | bambuser.com | +46 (0)70 683 82 88
Västmannagatan 41, 113 25 Stockholm
Maryam Ghahremani, VD
maryam@bambuser.com | +46 (0)70 872 02 66

Certifierad rådgivare
Västra Hamen Corporate Finance är certifierad rådgivare till Bambuser AB (publ).
Västra Hamnen Corporate Finance AB
info@vhcorp.se | vhcorp.se | +46 (0)40 200 250
Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö
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