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VD har ordet
Blickar man historiskt, har Bambuser alltid varit en
pionjär, men aldrig lyckats tajma marknaden rätt. Vi
identifierade två stora trender när vi gav oss in på detta
produktområde: ökade tittarsiffror på live-video världen
över, samt den växande e-handeln. Trender som
möjliggör Live Video Shopping, och denna gång
hämtade vi inspiration från världens största
e-handelsmarknad, Kina. Dock bygger vår produkt på
en västerländsk funktionalitet och användarupplevelse.
Vi har med andra ord tagit öst till väst.

2019 har präglats av ett stort fokus på att börja
leverera på den nya inriktningen som jag inledde strax
efter att ha tagit över vd-rodret 2018. Under året har vi
byggt Live Video Shopping, som är den första
produktifieringen av Bambusers prisbelönta
streamingteknik. Produkten, som riktar sig mot retail
och e-handel, lanserades framgångsrikt i slutet av
september och har därmed inte hunnit generera några
betydande intäkter under 2019.
Vi hade en lyckad lansering med våra
utvecklingspartners Monki, NA-KD och Caia
Cosmetics. Vi är dessutom mycket stolta över att vi
under den korta tiden redan har slutit avtal med
varumärken som Lyko, Kicks, Stronger och Soft Goat.
Parallellt har vi tecknat kundavtal med italienska
lyxvaruhuset Luisaviaroma, samt fått Showfields som
vår första kund i USA.
Efter att av media ha kallats “börsfloppen” och
“krisbolaget”, lyckades vi vända Bambuser från ett
bolag utan vare sig en särskilt attraktiv produkt eller
strategisk inriktning till att bli ett av de mest omskrivna
teknikbolagen de senaste månaderna. Bambuser Live
Video Shopping har redan uppmärksammas av The
New York Times, Forbes och Vogue Business, för att
nämna några.
I samband med utbredningen Covid-19, har vi sett ett
ökat intresse för vår nya produkt även från nya
industrier. Bland annat har vår teknik lockat Sveriges
största nätapotek Apotea och Sveriges största
bostadsportal Hemnet som nya kunder.
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Under 2019 genomförde vi tre emissioner, en
företrädesemission, en riktad emission och en
apportemission avseende förvärvet av Viddgets rörelse
som stärker teamet med nyckelrekryteringar för att
kunna bygga och lansera vår nya produkt.
Sedan lanseringen har intresset visat sig väldigt stort
världen över, från såväl kunder som media till
potentiella investerare. Vi har insett att det behövs
ytterligare kapital för att leverera på efterfrågan samt
utveckla produkten och skala bolaget. Med detta sagt
så ser vi med spänning fram emot att under 2020
välkomna såväl nya kunder, kollegor och investerare.
Vårt fokus kommer att ligga på att skapa västvärldens
bästa produkt för liveshopping, växa med fler kunder
och återuppta Bambusers storhet som världsledande
bolag inom livestreaming. Det kommer innebära att vi
måste rusta organisationen, ingå strategiska
partnerskap för att hjälpa oss skala och planera en
eventuell utlandsexpansion, samt fortsätta positionera
verksamheten mot framtida tillväxt och lönsamhet.
Sist men inte minst, vill jag passa på att tacka våra
ägare för deras förtroende i Bambuser genom åren.
Detta är ett kvitto på att vi gör ett bra arbete och utför
saker på rätt sätt och om ni frågar mig som vd så har vi
bara skrapat på ytan.
Fortsättning följer...

Maryam Ghahremani
VD Bambuser AB
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Bambuser AB får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret
2019. Bolaget har säte är i Stockholm och organisationsnummer 556731-3126. Årsredovisningen är upprättad i
svenska kronor (SEK). Räkenskapsåret avser 12 månader.

Allmänt om Bambuser
Bambuser tillhandahåller en mobil streamingteknik till företag som vill nå ut med s.k. låg latens video i realtid
(“Livestreaming”) till ett nästintill obegränsat antal tittare. Bolaget har som pionjärer inom livestreaming historiskt sett
riktat sitt erbjudande initialt mot konsumenter och därefter mot nyhetsmedier och apputvecklare, marknader med
hög konkurrens från alternativa leverantörer med helhetslösningar för video.
Bolaget fattade under 2018 ett nytt inriktningsbeslut att påbörja utvecklingen av en produkt riktad mot e-handel, Live
Video Shopping. Produkten lanserades den 26 september 2019.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för Bolaget under perioden januari - december 2019 uppgick till 3 201 KSEK (4 479). Aktiverat
arbete för egen räkning uppgick till 1 055 KSEK (0). Övriga intäkter uppgick till 157 KSEK (667). Totala intäkter
uppgick till 4 412 KSEK (5 146).
Bolagets nylanserade produkt, Live Video Shopping, blev tillgänglig på marknaden under slutet av 2019 och har
därmed ännu inte hunnit genererat några betydande intäkter för Bolaget.
Bolagets rörelseresultat för perioden januari - december 2019 var -19 876 KSEK ( -19 648). Periodens resultat
uppgick till -19 558 KSEK (-19 780).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Kommersiella avtal
Bolaget ingick i början på 2019 ett samarbetsavtal med Wellstreet Services och IT-konsultbolaget Harbour Front i
syfte att tillsammans med Bolagets utvecklingsteam påbörja arbetet med att ta fram en produkt mot varumärken och
e-handlare avseende Live Video Shopping.
Bolaget lanserade produkten Live Video Shopping den 26 september 2019. Under året har bolaget ingått ett antal
kommersiella avtal avseende Live Video Shopping med varumärken och e-handlare såsom NA-KD, H&M-ägda
Monki, CAIA Cosmetics, Lyko en av Nordens ledande skönhetsspecialister samt med sportvarumärket
Stronger.
Likviditet och Finansiering
Bolaget har under räkenskapsåret genomfört totalt tre emissioner. I april 2019 genomförde Bolaget en
företrädesemission om ca 13 MSEK i syfte att att påbörja utvecklingen av den nya produkten Live Video Shopping.
I augusti 2019 genomfördes en riktad nyemission om ca 21 MSEK då produktutvecklingen avseende Live Video
Shopping intensifierades och ytterligare kapital krävdes i syfte att skala upp verksamheten och ta fram en
lanseringsbar produkt.
I augusti 2019 genomfördes även en apportemission avseende förvärv av rörelse från Viddget AB och Viddget
Holding AB genom tillskjutande av apportegendom i form av bolagens rörelse avseende ”one-to-one video chat
solution”, innefattande immateriella rättigheter, avtal och anställda.
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Organisation
Bolaget har under året rekryterat Linda Murray Wennberg som ny Chief Financial Officer. Linda tillträdde sin tjänst 21
februari 2019. Vid bolagsstämman 4 april 2019 valdes Carl Kinell till styrelsesuppleant samt Mikael Wintzell in som ny
styrelseledamot. Bolaget har även under året rekryterat Sophie Abrahamsson som Chief Brand Officer, Sophie
tillträdde sin tjänst i augusti 2019.
Aktieägarna i Bambuser AB beslutade vid en extra bolagsstämma den 14 juni 2019 om införande av
incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till dels ledande befattningshavare och nyckelpersoner
dels bolagets styrelseordförande. I samband med det bildades Bambuser Incentive AB i syfte att förvalta
teckningsoptionerna.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Kommersiella avtal
Under första kvartalet 2020 har bolaget ingått ett flertal ytterligare kommersiella avtal avseende den nylanserade
produkten Live Video Shopping med bland annat följande svenska bolag däribland Apotea (Sveriges största
nätapotek), Hemnet (Sveriges största bostadsportal), klädvarumärket Soft Goat och Kicks (Nordens ledande
skönhetskedja). Bolaget även fått kunder utanför Sverige genom avtalet med LUISAVIAROMA (en världsledande
onlinebutik för lyxmode) och SHOWFIELDS (ett revolutionerande retailkoncept i New York), vilken blev bolagets
första USA-baserade kund samt Matas A/S (Danmarks största hälso- och kosmetikkedja. Bambuser har även
ingått ett strategiskt samarbete med e-handelsplattformen Centra för att erbjuda Live Video Shopping till
globala varumärken och e-handelsbolag. I och med samarbetet blir det nu enklare för Centras kunder att bli
kunder även hos Bambuser.
Likviditet och Finansiering
Bambuser offentliggjorde den 21 januari 2020 att styrelsen avsåg genomföra en företrädesemission om cirka 100
MSEK i syfte att expandera verksamheten inom live video shopping segmentet. Styrelsen för Bambuser
meddelade den 20 mars 2020, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 27 februari 2020,
beslutet om en företrädesemission av aktier om ca 100 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bambuser har på förhand
erhållit teckningsåtaganden om cirka 52 MSEK från ett antal större befintliga aktieägare. Bolaget bedömer därmed
att finansiering för minst 12 månader har säkerställts.
Organisation
Bolaget meddelade i januari 2020 att det har instiftat ett nytt advisory board tillsammans med bl.a. Den Digitala
Draken. Den Digitala Draken (digitaladraken.com), är bland de mest erkända rösterna som lyfter trender och
innovation från Kina, världens största internetekonomi. Genom ett unikt expertnätverk med djupa insikter kring
e-handel, användartrender och digitalisering i öst, agerar de även som rådgivare för stora västerländska bolag kring
frågor som rör Asien och innovation, nu senast med uppstarten av Scanias innovationslabb i Kina.
Bambuser meddelade i februari 2020 att bolaget har stärkt ledningsgruppen med nya rekryteringar av Anna Kult som
Chief Operating Officer (COO) och Oscar Samuelsson som Chief Brand Officer (CBO). I samband med detta klev
Sophie Abrahamsson, tidigare CBO, in i nya rollen som Chief Marketing Officer (CMO).

Produkter och tjänster
Bambuser erbjuder idag nedan listade molnbaserade mjukvarulösningar (Software as a Service, SaaS).
Live Video Shopping
Sedan lanseringen 2019 är den primära produkten för Bambuser Live Video Shopping, en molnbaserad
mjukvarulösning som möjliggör för detaljhandelsbolagen (varumärkesbolag och e-handlare) att sälja produkter samt
kommunicera med sina kunder direkt på den egna webbplatsen via livesändning. Produkten innehåller interaktiva
applikationer såsom livechatt och gilla-funktioner. Produkten ger kunden möjligheten att interagera med sina kunder
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digitalt på ett sätt som den nya generationens konsumenter har växt upp med. Affärsmodellen bygger på en fast
licensavgift samt en rörlig avgift kopplad till användning.
Live Streaming SDK
Live Streaming SDK (Software Developers Kit) utgör grunden i Bambusers produkterbjudande och den viktigaste
byggstenen i Live Video Shopping. SDK och tillhörande applikation möjliggör för kunden att skapa egna
högkvalitativa mobila live video- upplevelser. Under 2010 fick Bambuser stor global uppmärksamhet i samband med
den arabiska våren. Bambusers teknik har under åren varit installerad i miljontals mobila enheter och nått
nyhetskonsumenter runt om i världen genom mediebolag som Associated Press, CNN, BBC, Al Jazeera, Sky News,
med flera. Det är tack vare mediebranschen som Bambuser har lyckats att skapa en effektiv och robust
streamingteknik och Bolagets förhoppning är att allt fler mediebolag ska få upp ögonen för Live Stream SDK i takt
med att Bambuser växer. SDK erbjuds till en prenumerationsbaserad prissättning uppdelad i tre paket kopplad till
användning.
Live Meetings
Live Meetings är en molnbaserad videolösning vilken möjliggör för kunder att komplettera sin digitala kundtjänst från
chatt till video. Live Meetings adderades till Bambusers produktportfölj genom förvärvet av Viddget hösten 2019.
Affärsmodellen bygger på en fast licensavgift samt en rörlig avgift kopplad till användning.

Aktien
Bambusers aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North under tickern ""BUSER"". Det totala antalet aktier per
2019-01-01 var 15 174 831 och antalet aktier vid årets slut (2019-12-31) var 67 397 077. Kvotvärdet var 0,05 SEK
per aktie.

Tabell över utvecklingen av aktiekapitalet:

Kvotvärde

Ökning
antal aktier

Totalt antal
aktier

Ökning
aktiekaptial

Totalt
aktiekapital

0,002

15 420 876

110 327 488

32 69 6,67

233 925,81

Sammanslag.
aktier

0,02

-99 294 740

11 032 748

0,00

233 925,81

2017-02-20

Fondemission

0,05

0

11 032 748

17 711,59

551 637,40

2017-03-31

Nyemission

0,05

1 542 083

12 574 831

77 104, 5

628 741,55

2017-05-05

Nyemission

0,05

2 600 000

15 174 831

130 000,00

758 741,55

2019-05-07

Nyemission

0,05

6 501 912

21 676 743

325 096

1 083 837

2019-05-23

Nyemission

0,05

16 260 334

37 937 077

813 017

1 896 854

2019-09-12

Nyemission

0,05

26 500 000

64 437 077

1 324 999

3 221 853

2019-10-02

Nyemission

0,05

2 960 000

67 397 077

148 000

3 369 853

Datum

Händelse

2016-07-08

Nyemission

2017-01-09
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Teckningsoptioner
Under 2019 genomförde Bolaget två (2) optionsprogram som genom emission gav totalt 6 682 649
teckningsoptioner av vilka alla optioner blev tecknade. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier till en
teckningskurs om 1,03 SEK under nedan perioder:
●
●

en tvåveckorsperiod från och med den första dagen i varje kalenderkvartal, med den 1 oktober 2019 som
startdag, och
perioden 1 juli 2022 till och med den 30 september 2022

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bambuser AB.
För det fall samtliga 5 854 172 teckningsoptioner för ledande befattningshavare och nyckelpersoner utnyttjas för
teckning kommer aktiekapitalet öka med totalt 292 708,60 SEK.
För det fall samtliga 828 477 teckningsoptioner för styrelse utnyttjas för teckning kommer aktiekapitalet öka med 41
423,85 SEK.
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 teckningsoptionsvillkor, med anledning av
vissa bolagshändelser som inträffat efter teckningsoptionernas utgivande.
Under 2018 genomförde Bolaget två (2) optionsprogram genom emission av totalt 2 677 911 teckningsoptioner och
av det antalet utställda optioner så blev ej 267 790 optioner tecknade. Teckning av aktier genom utnyttjande av
teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 juli 2021- 30 september 2021 till fastställd teckningskurs om 3,54
SEK per aktie. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bambuser AB. Därför, om det
är fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kommer bolagets aktiekapital öka med totalt 120 506,05 SEK.
Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas utgör det en utspädning på 11,89 %.
Utöver vad som angivits ovan finns det inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra
aktierelaterade instrument i bolaget.

Ägarförhållanden
Tre aktieägare har ett enskilt innehav som överstiger 10% av andelarna och röstetalet. Det är Muirfield Invest AB,
Ribers Park Fastighets AB samt Wellstreet Partners AB.
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Flerårsjämförelse*
*Definitioner av nyckeltal, se noter
KSEK

2019

2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

12 mån

12 mån

18 mån

12 mån

12 mån

3 201

4479

8 416

5 798

6 778

-19 962

-19 780

-22 738

-3 747

-1 674

25 716

11 788

34 559

18 296

17 567

84

63

78

77

88

Kassalikviditet (%)

452

239

381

52

187

Medeltal anställda

13

15

21

13

12

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

Rapport över förändringar i eget kapital
SEK
Belopp vid årets ingång
Nyemission

Aktiekapital

Övrigt bundet
eget kapital

Övrigt fritt eget
kapital

Årets resultat

Summa eget
kapital

758 742

1 894 198

24 501 838

-19 780 297

7 374 481

2 611 112

Kostnader för emissioner
Teckningsoptioner
Omf. fond
utvecklingsarbete

4 954 247

Resultatdisposition enligt
beslut av årsstämma

32 488 367

35 099 479

-1 398 583

-1 398 583

57 993

57 993

-4 954 247
-19 780 297

Årets förlust
Belopp vid årets utgång
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3 369 854

6 848 445

30 915 071

19 780 297
-19 558 001

-19 558 001

-19 558 001

21 575 369
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Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust

-80 408 094

överkursfond

111 323 165

årets förlust

-19 558 001
11 357 070

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

11 357 070
11 357 070

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.
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Resultaträkning
2019

2018

Nettoomsättning

3 200 590

4 479 169

Aktiverat arbete för egen räkning

1 054 875

0

156 841

667 246

4 412 306

5 146 415

-648 958

-1 826 352

3

-8 078 390

-8 180 511

4,5

-13 070 938

-12 091 292

-2 351 056

-2 481 902

-138 707

-214 386

-24 288 049

-24 794 443

-19 875 743

-19 648 028

BELOPP I SEK

Not

Rörelsens intäkter m.m.

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
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-85 898

-132 269

-85 889

-132 269

-19 961 631

Mottagna koncernbidrag
Skatt på årets resultat

8

6

-19 780 297

403 630

0

0

0

-19 558 001

-19 780 297
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Balansräkning
BELOPP I SEK

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

7

7 256 250

3 377 291

Goodwill

8

1 058 750

0

8 315 000

3 377 291

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

9

50 091

91

Andra långfristiga fordringar

10

528 100

50 000

578 191

50 091

8 893 191

3 427 382

Kundfordringar

247 707

253 536

Fordringar i koncernföretag

461 623

0

Övriga fordringar

407 941

179 094

Skattefordringar

62 431

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

46 253

30 396

1 225 955

463 026

15 597 295

7 898 091

15 597 295

7 898 091

16 823 250

8 361 117

25 716 441

11 788 499

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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2019

2018

Aktiekapital

3 369 853

758 742

Fond för utvecklingsutgifter

6 848 445

1 894 198

10 218 298

2 652 940

Överkursfond

111 323 165

80 344 247

Balanserat resultat

-80 408 094

-55 842 410

Årets resultat

-19 558 001

-19 780 297

11 357 070

4 721 540

21 575 368

7 374 480

416 670

917 000

416 670

917 000

499 998

499 667

Leverantörsskulder

730 943

800 648

Aktuell skatteskuld

0

328 470

703 699

479 217

1 789 763

1 389 017

3 724 403

3 497 019

4 141 073

4 414 019

25 716 441

11 788 499

EGET KAPITAL OCH SKULDER

NOT

Eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

11

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bambuser AB | Årsredovisning

11

11

Kassaflödesanalys
Not

2019

2018

12 månader

12 månader

-19 875 742

-19 648 028

2 351 056

2 481 902

8

0

-85 898

-132 269

-390 901

117 367

-18 001 477

-17 181 028

5 829

430 885

-302 726

632 520

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

-69 704

-294 707

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

625 589

-2 424 242

-17 742 489

-18 836 572

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

13

Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten

7

-6 133 768

0

Förvärv av koncernföretag

9

-50 000

0

Lämnade depositioner

10

-478 100

0

-6 661 868

0

32 545 898

0

57 993

110 866

-500 330

-499 667

32 103 561

-388 801

Förändring av likvida medel

7 699 204

-19 225 373

Likvida medel vid årets början

7 898 091

27 123 464

15 597 295

7 898 091

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission
Erhållen likvid för teckningsoptioner
Amortering finansiella skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut
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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 består i allt väsentligt av fasta licens- eller prenumerationsavgifter samt rörliga avgifter kopplade till
produkternas eller tjänsternas användning. Licens- eller prenumerationsintäkter periodiseras över avtalets löptid.
Intäkterna kopplade till produktens användning redovisas i den period användning skett.

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 nedskrivning prövas årligen.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

5

Goodwill

5

Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Aktiveringsmodellen
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. 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.
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Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.

Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som
är direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet.
Skulle det verkliga värdet vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga värdet om
värdenedgången kan antas vara bestående.

Nedskrivning
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde.
Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet
definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de
uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte
medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden,
tillgodohavande på koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och
som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.

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 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.
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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
utvecklingsarbeten.
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångarnas 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.

Not 3 - Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare
SEK
Under året har företagets leasingavgifter uppgått till:

2019

2018

1 108 245

976 258

1 416 710

152 410

34 426

49 268

1 451 136

201 678

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

I årets leasingkostnad ingår hyra av kontorslokaler med 1 025 tkr (840).
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Not 4 - Personal
SEK

2019

2018

9 395 915

8 213 077

798 275

1 795 011

2 272 174

1 783 410

12 466 364

11 791 498

Antal styrelseledamöter

5

5

varav kvinnor

0

1

varav män

5

4

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

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
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Not 5 - Medelantal anställda per land
Medelantal anställda fördelar sig på följande länder
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
2019

2018

Kvinnor

3

2

Män

4

6

7

8

5

5

5

5

Kvinnor

0

1

Män

0

0

0

1

1

1

1

1

3

3

10

12

13

15

Sverige

Finland
Män

USA

Tjeckien
Män

Kvinnor totalt
Män totalt
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Not 6 - Skatt på årets resultat
SEK
Uppskjuten skatt

2019

2018

0

0

0

0

-19 558 001

-19 780 297

4 185 412

4 351 665

-38 532

-33 437

-4 146 881

-4 318 228

0

0

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skattekostnad 21,40% (22,00%)
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Effekt av ej värderade underskottsavdrag
Summa

Not 7 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
SEK

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

16 656 153

16 656 153

6 133 765

0

22 789 918

16 656 153

-13 278 862

-10 796 960

-2 254 806

-2 481 902

-15 533 668

-13 278 862

7 256 250

3 377 291

Årets investering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 8 - Goodwill
SEK

2019-12-31

2018-12-31

0

0

Förvärv

1 155 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 155 000

0

0

0

Årets avskrivningar

-96 250

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-96 250

0

1 058 750

0

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

Utgående redovisat värde
Hela posten avser inkråmsgoodwill

Not 9 - Andelar i koncernföretag

Säte

Andel

Redovisat
värde

Redovisat
värde

Bambuser Incentive AB

Sverige

100%

50 000

0

Bambuser Inc.*

USA

100%

91

91

50 091

91

*Bolaget är vilande och har aldrig bedrivit verksamhet.
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Not 10 - Andra långfristiga fordringar
SEK

2019-12-31

2018-12-31

528 100

50 000

528 100

50 000

50 000

50 000

Tillkommande fordran

478 100

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

528 100

50 000

Utgående redovisat värde

528 100

50 000

2019-12-31

2018-12-31

Skuld till Almi förfaller inom 5 år från balansdagen

416 670

917 000

Skuld till Almi förfaller inom 1 år från balansdagen

499 998

499 667

916 668

1 416 667

Depositioner

Ingående anskaffningsvärde

Not 11 - Skulder till kreditinstitut

Not 12 - Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet

Avskrivningar
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2 351 056

2 481 902

2 351 056

2 481 902
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Not 13 - Ställda säkerheter
2019-12-31

2018-12-31

4 000 000

4 000 000

Företagsinteckningar

Not 14 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
●

Ett nytt advisory board instiftades tillsammans med bl.a. Den Digitala Draken. Den Digitala Draken
(digitaladraken.com), är bland de mest erkända rösterna som lyfter trender och innovation från världens
största internetekonomi. Genom ett unikt expertnätverk med djupa insikter kring e-handel, användartrender
och digitalisering i öst, agerar de även som rådgivare för stora västerländska bolag kring frågor som rör
Asien och innovation, nu senast med uppstarten av Scanias innovationslabb i Kina.

●

Bolaget ingick ett kommersiellt avtal avseende Live Video Shopping med svenska Soft Goat.

●

Styrelsen meddelade den 21 januari att Bolaget avser att genomföra en nyemission av aktier med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 100 MSEK (”Företrädesemissionen”) i syfte att
expandera verksamheten inom live video shopping-segmentet. Bambuser har på förhand erhållit
teckningsåtaganden om cirka 52 MSEK från ett antal större befintliga aktieägare.

●

Bolaget och LUISAVIAROMA samarbetade kring en exklusiv liveshow under New York Fashion Week.

●

Bambuser rekryterade Anna Kult som Chief Operating Officer (COO) och Oscar Samuelsson som Chief
Brand Officer (CBO). I samband med detta klev Sophie Abrahamsson, tidigare CBO, in i nya rollen som
Chief Marketing Officer (CMO).

●

Bolaget ingick ytterligare ett avtal med Kicks, Nordens ledande skönhetskedja.

●

Bolaget ingick ett 24-månaders kommersiellt avtal med SHOWFIELDS, ett revolutionerande
retailkoncept i New York, vilken blev bolagets första USA-baserade kund.

●

Bolaget höll den 27 februari en extra bolagsstämma, där beslut fattades om ändring av
bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission om 100 Mkr

●

Bolaget ingick avtal med Hemnet den 18 mars och lanserar livestreamade bostadsvisningar.

●

Bolaget ingick avtal med Apotea Sveriges största nätapotek den 18 mars.

●

Styrelsen för Bambuser meddelade den 20 mars 2020, beslutet om att genomföra
Företrädesemissionen om högst 40 438 245 nya aktier. Teckningskursen är 2,50 kronor per ny aktie.
Teckningsperioden löper från och med den 31 mars 2020 till och med den 15 april 2020.

●

Bolaget ingick den 23 mars kundavtal med Matas A/S – Danmarks största hälso- och kosmetikkedja.

●

Bambuser har även ingått ett strategiskt samarbete med e-handelsplattformen Centra för att erbjuda
Live Video Shopping till globala varumärken och e-handelsbolag. I och med samarbetet blir det nu
enklare för Centras kunder att bli kunder även hos Bambuser.
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Not 15 - Koncernförhållanden
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 16 - Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager 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 den 24 mars 2020

Fredrik Ramberg
Ordförande

Alexander MacIntyre

Mikael Ahlström

Carl Kinell

Mikael Wintzell

Maryam Ghahremani
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 mars 2020
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Michael Olsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Bambuser AB, org. nr 556731-3126

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bambuser AB för år 2019. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 3-23 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 2019 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 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.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen. Den andra informationen återfinns på sidorna 1-2.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Vårt uttalande avseende
årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information. I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen.
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information,
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget
att rapportera i det avseendet.

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 misstag.
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
verksamheten 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 misstag, 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 misstag 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:
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●

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, 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
misstag, 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.

●

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de 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 de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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 år 2019 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,
medelsförvaltningen 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.
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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, 2020-03-24
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Michael Olsson
Auktoriserad revisor
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