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Vd har ordet  
2020 var på många sätt ett omvälvande år för Bambuser. Jag är otroligt stolt över teamet och vad vi har 
åstadkommit tillsammans. Under året har vi både levererat på uppsatta mål och fått ännu fler värdefulla insikter som 
på sikt kommer att förbättra live video shopping-upplevelsen.


Digitaliseringen av modeindustrin har tagit ett jättekliv. Enligt McKinsey och Business of Fashions rapport State of 
Fashion 2020 har branschen under året hoppat sex år framåt i tiden. Det är glädjande att se att vår live video 
shopping-lösning spelar en huvudroll i det nya digitala detaljhandelslandskapet.


Bambuser erbjuder något unikt som tidigare har saknats hos både retailers och varumärken. Till att börja med 
tillåter vi våra kunder att äga sin data. Vi varken delar eller säljer den till tredje part, eller ännu värre, till en 
konkurrent. Det senare är vanligt förekommande hos de flesta plattformar som vänder sig till slutkonsumenter. Vi 
tillåter även våra kunder att kontrollera hela transaktionskedjan. Vår öppenhet är en av våra stora 
konkurrensfördelar. Låt mig förklara.


När en kund startar en live-show sänds den till en början på deras hemsida och kunden kan välja att streama 
sändningen på fler media och sociala plattformar. Du kan till exempel som konsument mötas av en pågående live-
show när du besöker en nyhetssida, istället för en traditionell banner. Vi kallar det simulcast vilket möjliggör 
streaming på flera webbplatser samtidigt. 


Vår lösning tillåter att du interagerar med sändningen och du kan lägga till produkter i varukorgen medan du är kvar 
på nyhetssidan. När du sedan har bestämt dig för vad du vill köpa klickar du dig till kassan – och det är nu den 
verkliga magin sker. Du flyttas då från nyhetssidan till kundens egen e-handelssida och kassa. Steget innebär en 
enorm vinst för våra kunder av flera anledningar. 
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På samma sätt som företag betalar för att annonsera online har kunden troligen betalat för att sändningen ska visas 
på olika plattformar. Fördelen med Bambusers lösning jämfört med andra transaktionsannonser är att kunden äger 
sin data och kan ägna sin tid och sina resurser åt att vårda kundrelationen efter ett köp. Det har en positiv inverkan 
på kunders marknadsföringsbudgetar eftersom de inte behöver betala för att skaffa samma kund på nytt. 
Kundanskaffningskostnaden minskar avsevärt och medel kan istället användas för att vårda, utveckla och förlänga 
kundrelationen.


En annan viktig del av vårt erbjudande är varumärkesupplevelsen. Som Bambuser-kund kontrollerar du 
kommunikationen och upplevelsen med konsumenten vilket är en stor skillnad mot andra sociala medieplattformar 
där du måste kompromissa med flera begränsningar i varumärkesanpassningarna.


Allt detta tillsammans, ägarskapet över data, transaktionsflödet och varumärkesupplevelsen, är den heliga gralen 
för både e-handel och retail. Viktigast av allt, Bambuser äger tekniken bakom lösningarna som får det att hända.


Vi är glada över att se en växande kundbas och säljpipeline trots att live video shopping fortfarande är ett relativt 
nytt fenomen för många företag. Vi är ödmjuka inför att de flesta av våra kunder ännu inte helt och hållet har förstått 
kraften i våra lösningar. Som med all ny teknik går processen genom test, lärande och ökande förståelse. För 
tillfället experimenterar många med vår lösning genom att prova olika värdar som leder showerna, olika produkter 
och format, etc. Vi har en otroligt spännande tid framför oss när kunder börjar integrera live video shopping i sina 
marknadsföringsbudgetar. Vi har inte bara tagit live video shopping-konceptet till väst, utan vi har också 
introducerat det mest moderna annonsformatet som världen har sett.


Bambusers plattformsoberoende sätter också riktningen för vår fortsatta utveckling. Vårt mål är att bli den ledande 
back end-motorn för alla e-handelsplattformar, utcheckningstjänster, marknadsplatser, bannernätverk och sociala 
plattformar.


Under slutet av året genomförde vi flera piloter med olika köpcentrum för att testa hur vår teknik kan spela en 
nyckelroll i det snabbt förändrade retaillandskapet. Från testerna tar vi med oss fler värdefulla insikter, bland annat 
att en teknologi som är utvecklad för global räckvidd kan vara minst lika kraftfull lokalt. Bambuser skapar autentiskt 
engagemang mellan detaljhandeln och konsumenter, och det är uppenbart att detaljhandeln inte behöver välja att 
antingen vara digital eller fysisk. I själva verket transformerar Bambuser marknaden till en hybrid mellan de två 
världarna. 


Vi ser med stor förväntan fram emot att fortsätta att dela insikter och kunskaper såväl med våra befintliga kunder 
som med allt fler nya. Det ligger på oss att visa hur de dramatiskt kan höja både varumärkesupplevelsen och det 
affärsmässiga resultatet.


I början av 2021 genomförde vi en riktad nyemission på ca 500 MSEK till bland annat den framgångsrika 
retailentreprenören Anders Holch Povlsen som inte behöver någon ytterligare introduktion. Det är naturligtvis 
oerhört stort att vi fått ett så stort förtroende från en av branschens mest respekterade detaljhandlare och 
investerare. Kapitaltillskottet möjliggör att vi kan påskynda vårt uppdrag att utveckla toppmodern teknik och 
outtröttligt driva utvecklingen av detaljhandeln framåt.


Avslutningsvis och på uppdrag av hela Bambuser-teamet vill jag rikta mig till alla våra kunder och aktieägare. Det 
ett privilegium att ha er ombord och tack för ert fortsatta stöd. Det betyder allt för oss.


Allt gott,

Maryam Ghahremani
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Bambuser AB får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 
2020. Bolaget har sitt säte i Stockholm och organisationsnummer 556731-3126. Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor (SEK). Räkenskapsåret avser 12 månader.


Allmänt om Bambuser 
Bambuser är ett B2B-fokuserat SaaS-företag (Software-as-a-Service) som erbjuder molnbaserade 
mjukvarulösningar inom live-video till företag. Sedan 2007 har Bambuser utvecklat en banbrytande teknik som 
möjliggör livestreaming från mobiltelefoner och webbkameror via Internet. Bambusers livestreamingteknologi har 
historiskt sett använts främst av nyhetsbyråer och journalister. I slutet av 2019 utvecklade Bambuser en ny produkt, 
Live Video Shopping One to Many, riktad mot varumärkes- och e-handelsbolag. Sedan dess har även bolaget 
lanserat produkten Live Video Shopping One-to-One.


Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen för Bambuser under perioden januari - december 2020 uppgick till 31 099 KSEK (3 201). 
Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 6 994 KSEK (1 055). Övriga intäkter uppgick till 4 276 KSEK (157). 
Totala intäkter uppgick till 42 369 KSEK (4 413).  

Bolagets rörelseresultat för perioden januari - december 2020 var -63 737 KSEK ( -19 876). Periodens resultat 
uppgick till -63 787 KSEK (-19 558).


Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Kommersiella avtal 
Under 2020 upplevde Bambuser en enorm tillväxt för Live Video Shopping One-to-Many, vilket har resulterat i att 
företaget på kort tid har positionerat sig som en av de ledande SaaS-leverantörerna av live video shopping-teknik 
globalt. Under året har bolaget ingått kommersiella avtal med ett flertal varumärkes- och e-handelsbolag i sex 
världsdelar, främst inom kategorierna mode, skönhet och lyxprodukter.  


Likviditet och Finansiering 
Bolaget har under räkenskapsåret genomfört totalt två emissioner. På bolagsstämma den 20 mars 2020 beslutades 
att genomföra en företrädesemission om 101,1 MSEK. Bolagsstämman beslutade den 25 juni 2020 om en riktad 
nyemission av aktier och tillfördes därigenom 290 MSEK. Båda emissionerna gjordes i syfte att expandera 
verksamheten inom live video shopping-segmentet.  

Allmänt 
Bolaget har under februari 2020 rekryterat Anna Kult som Chief Operating Officer (COO) samt Oscar Samuelsson 
som Chief Brand Officer (CBO). Under april 2020 rekryterades Pontus Hymér som Chief Technology Officer (CTO).


Under april 2020 valdes Joel Citron, Karin Karlström och Mark Lotke till nya styrelseledamöter. Fredrik Ramberg 
avgick på egen begäran från styrelsen. Han ersattes som styrelseordförande av Joel Citron. Mikael Wintzell har 
under året avgått som styrelseledamot. 
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Aktieägarna i Bambuser AB beslutade vid en extra bolagsstämma den 3 juli 2020 att införa ett 
personaloptionsprogram för anställda och ett ytterligare program för VD.


En extra bolagsstämma den 13 Juli 2020, beslutade att utöka de två personaloptionsprogrammen 2020, som 
beslutades om på extra bolagsstämman den 3 juli 2020, i syfte att justera för den utspädning som följer av 
nyemissionen. 

Bambuser har under året bytt Certified Adviser från Svensk Kapitalmarknadsgranskning till Erik Penser Bank AB.


Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Kommersiella avtal 
Under första kvartalet 2021 har bolaget ingått ett flertal nya kommersiella avtal, bland annat med Mercado Libre, 
Latinamerikas största marknadsplats, Bestseller-koncernen, samt e-handelsbolaget Boozt som använde sig av 
Bambusers produkt i samband med Stockholm Fashion Week. 


Likviditet och Finansiering 
Styrelsen för Bambuser meddelade den 26 januari 2021 beslutet om en riktad emission av 32 250 000 aktier

(” Riktade Emissionen”). Genom den Riktade Emissionen tillfördes Bambuser cirka 500 miljoner kronor före 
transaktionskostnader. Investerare i den Riktade Emissionen utgjordes av ett antal svenska och internationella 
investerare inklusive den nya investeraren Anders Holch Povlsen och befintliga aktieägare Lancelot Asset 
Management AB, TIN Fonder och Handelsbanken Fonder. Anders Holch Povlsen tecknade sig för 20 000 000 aktier, 
motsvarande 10,2 procent av antalet aktier och röster i Bambuser, beräknat efter den Riktade Emissionen.


Produkter och tjänster 
Bambuser erbjuder idag följande molnbaserade mjukvarulösningar (Software as a Service, SaaS) till företag.


• Live Video Shopping One-to-Many 

One-to-Many har varit Bambusers flaggskeppsprodukt sedan lanseringen i september 2019. Produkten gör det 
möjligt för varumärken och återförsäljare att sälja produkter och kommunicera med sina kunder direkt på sin egen 
webbplats via direktsändning. Produkten innehåller interaktiva applikationer som livechatt och andra värdeökande 
funktioner. Affärsmodellen baseras på en månatlig abonnemangsavgift och en variabel avgift kopplad till 
användningen.


• Live Video Shopping One-to-One 

Bambusers nya produkt, Live Video Shopping One-to-One, gör det möjligt för företagsrepresentanter att 
kommunicera med sina kunder på ett mer intimt och personligt sätt genom en lättanvänd videochatt utan krav på 
installation eller plugins. Affärsmodellen baseras på en månatlig abonnemangsavgift och en rörlig avgift relaterad till 
agentvolymer.


• Live Streaming SDK 

Live Streaming SDK (Software Developers Kit) utgör grunden i Bambusers produktutbud och är en av de viktigaste 
byggstenarna i det tidigare erbjudandet till nyhetsbolag, samt nya Live Video Shopping. SDK erbjuds till en 
prenumerationsbaserad prissättning uppdelad i tre paket kopplade till användning.
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Aktien 
Bambusers aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under tickern "BUSER". Det totala 
antalet aktier per 2020-01-01 var 67 397 077 och antalet aktier vid årets slut (2020-12-31) var 164 888 952 . 
Kvotvärdet var 0,05 SEK (0,05) per aktie.


Dessutom har bolaget gett ut tecknings- och personaloptioner se vidare under not 4.


Ägarförhållanden 
De största aktieägarna per 31 December 2020:


Flerårsjämförelse* 

Ägare Aktier Andel av aktier och röster (%)

Muirfield Invest AB 18 058 873 11,0

Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 12 375 081 7,5

Harmony Partners (via J.P. Morgan Securities LLC) 10 570 000 6,4

TIN Ny Teknik 9 930 000 6,0

Tenth Avenue inkl. Joel Citron (via Goldman Sachs & Co. LLC) 9 690 170 5,9

Största fem aktieägarna 60 624 124 36,8

Övriga aktieägare 104 264 828 63,2

Totalt 164 888 952 100,0

*Definitioner av nyckeltal, se noter

KSEK 2020 2019 2018 2016/2017 2015/2016

12 mån 12 mån 12 mån 18 mån 12 mån

Nettoomsättning 31 099 3 201 4 479 8 416 5 798

Res. efter finansiella poster -63 783 -19 962 -19 780 -22 738 -3 747

Balansomslutning 380 033 25 716 11 788 34 559 18 296 

Soliditet (%) 90 84 63 78 77

Kassalikviditet (%)  1 170 452 239 381 52

Medeltal anställda 44 13 15 21 13
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Rapport över förändringar i eget kapital 
 

Resultatdisposition 
 

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

Förslag till disposition av bolagets vinst

SEK Aktiekapital Övrigt bundet eget 
kapital

Övrigt fritt 
eget kapital

Årets resultat Summa eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 3 369 854 6 848 445 30 915 071 -19 558 001 21 575 369

Nyemission 4 874 594 388 848 506 393 723 099

Kostnader för emissioner -21 419 150 -21 419 150

Personaloptioner 12 698 397 12 698 397

Omf. fond utvecklingsarbete 27 075 049 -27 075 049 0

Resultatdisposition enligt 
beslut av årsstämma -19 558 001 19 558 001 0

Årets förlust -63 786 603 -63 786 603

Belopp vid årets utgång 8 244 448 33 923 494 364 409 774 -63 786 603 342 791 113

Till årsstämmans förfogande står

Balanserad vinst -114 342 749

Överkursfond 478 752 521

Årets förlust -63 786 603

300 623 169

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 300 623 169

300 623 169
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Resultaträkning 



BELOPP I SEK Not 2020 2019

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 31 099 238 3 200 590

Aktiverat arbete för egen räkning 6 993 538 1 054 875

Övriga rörelseintäkter 4 276 357 156 841

42 369 133 4 412 306

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3 -38 352 148 -8 727 348

Personalkostnader 4, 5 -60 729 033 -13 070 938

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 6, 7, 8 -5 398 158 -2 351 056

Övriga rörelsekostnader -1 626 603 -138 707

-106 105 942 -24 288 049

Rörelseresultat -63 736 809 -19 875 743

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 758 8

Räntekostnader och liknande resultatposter -53 951 -85 898

-46 193 -85 890

Resultat efter finansiella poster -63 783 002 -19 961 633

Mottagna koncernbidrag 0 403 630

Skatt på årets resultat -3 601 0

Årets resultat -63 786 603 -19 558 003 
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Balansräkning 

BELOPP I SEK Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 33 923 494 7 256 250

Goodwill 7 827 750 1 058 750 

34 751 244 8 315 000

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 8 831 310 0

831 310 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 9 50 110 50 091

Andra långfristiga fordringar 10 2 021 800 528 100

2 071 910 578 191

Summa anläggningstillgångar 37 654 464 8 893 191

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 12 768 799 247 707

Fordringar i koncernföretag 670 682 461 623
Övriga fordringar


Skattefordringar

5 146 722


0

407 941


62 431
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 6 015 879 46 253

24 602 081 1 225 955

Kassa och bank

Kassa och bank 317 776 805 15 597 295

317 776 805 15 597 295

Summa omsättningstillgångar 342 378 886 16 823 250

SUMMA TILLGÅNGAR 380 033 350 25 716 441
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EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2020 2019

Eget kapital

Aktiekapital 8 244 448 3 369 853

Fond för utvecklingsutgifter 33 923 494 6 848 445

42 167 942 10 218 298

Fritt eget kapital

Överkursfond 478 752 521 111 323 165

Balanserat resultat -114 342 749 -80 408 094

Årets resultat -63 786 603 -19 558 001

300 623 169 11 357 070

Summa eget kapital 342 791 111 21 575 368

Avsättningar

Övriga avsättningar 12 7 976 609 0

7 976 609 0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 13 0 416 670

0 416 670

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 13 416 667 499 998

Leverantörsskulder 11 841 877 730 943

Aktuell skatteskuld 97 809 0

Övriga skulder 3 609 876 703 699

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 13 299 402 1 789 763

29 265 630 3 724 403

Summa skulder 37 242 239 4 141 073

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 380 033 350 25 716 441
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Kassaflödesanalys 



Not 2020 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -63 736 809 -19 875 742

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 15 26 073 168 2 351 056

Erhållen ränta m.m. 7 758 8

Erlagd ränta -53 951 -85 898

Betald inkomstskatt 156 639 -390 901

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-37 553 195 -18 001 477

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -12 521 092 5 829

Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar -11 015 278 -302 726

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 11 110 934 -69 704

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 14 513 624 625 589

Kassaflöde från den löpande verksamheten -35 465 007 -17 742 489

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 6 -31 805 736 -6 133 768

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 -859 976 0

Förvärv av koncernföretag -19 -50 000

Lämnade depositioner -1 493 700 -478 100

Kassaflöde från investeringsverksamheten -34 159 431 -6 661 868

Finansieringsverksamheten

Nyemission 372 303 949 32 545 898

Erhållen likvid för teckningsoptioner 0 57 993

Amortering av lån -500 001 -500 330

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 371 803 948 32 103 561

Förändring av likvida medel 302 179 510 7 699 204

Likvida medel vid årets början 15 597 295 7 898 091

Likvida medel vid årets slut 317 776 805 15 597 295
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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:


	 	 	 	 	 	 	 	 	  
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.


Antal år

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5

Goodwill 5
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Materiella anläggningstillgångar 
Materiella 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. 

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 nominellt 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. 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. 


Antal år

Inventarier 5

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5
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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 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 



I årets leasingkostnad ingår hyra av kontorslokaler med 3 330 tkr (1 025). 

SEK 2020 2019

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till: 3 844 356 1 108 245

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, 
förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år 9 693 698 1 416 710

Mellan 2 till 5 år 2 434 204 34 426

12 127 902 1 451 136
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Not 4 - Personal 
 

Av ersättningar till styrelse och vd ovan avser 9,9 MSEK (1,5) ersättning till vd. Av detta belopp avser 7,9 MSEK (0) 
kostnader hänförliga till det under 2020 utgivna personaloptionsprogrammet, se vidare nedan.


SEK 2020 2019

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått 

med följande belopp:

Löner, ersättningar m.m.

Styrelse och verkställande direktör 10 228 929 1 810 502

Övriga anställda 28 756 462 7 585 413

 Summa 38 985 391 9 395 915

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 210 637

Pensionskostnader för övriga anställda 1 958 338 587 638

Övriga sociala kostnader 14 353 220 2 272 174

Summa 16 311 558 3 070 449

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 55 296 949 12 466 364

I ovanstående siffror ingår kostnader för optionsprogram 2020. 

För ytterligare information se nedan.

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 6 5

varav kvinnor 1 0

varav män 5 5

Personaloptionsprogram 2020

   Lösenpris Antal optioner

Antal utestående 1 januari 2020 - 0

Tilldelade 0,05 kr 10 272 075 

Förverkade (anställda som slutat) -143 415

Antal utestående 31 december 2020  10 128 660

Inlösningsbara 31 december 2020  0
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Bambuser har under 2020, efter beslut på extra stämmor den 3 juli respektive 13 juli 2020 infört ett 
personaloptionsprogram, Personaloptionsprogram 2020, där verkställande direktör, ledande befattningshavare och 
andra anställda har erbjudits rätt att teckna optioner. Programmet omfattar 4 261 361 optioner varav 388 807 
optioner tilldelats verkställande direktör, 3 026 573 optioner till övriga ledande befattningshavare (6 individer) och 
845 981 optioner till övriga anställda och nyckelpersoner 36 personer). Dessutom har ett separat optionsprogram 
introducerats till verkställande direktören omfattande totalt 6 010 714 optioner.


Samtliga optioner, totalt 10 272 075 optioner har tilldelats per den 30 september 2020. Varje option ger rätt att 
teckna en aktie i Bambuser till kvotvärde (0,05 SEK per aktie). 1/3 av optionerna intjänas om den anställde kvarstår i 
anställning i 12 månader (2021), 1/3 intjänas efter 24 månader (2022) och 1/3 intjänas efter 36 månader (2023). 
Intjänade optioner kan lösas in under perioden 1 September - 31 oktober 2023. Utöver villkoret om att den 
anställde kvarstår i anställning är inlösen villkorat av att att aktiekursen för Bambuser uppgår till minst 5 SEK. 
Samtliga optioner har samma villkor.


Kostnaderna, personalkostnader samt kostnader för sociala avgifter, för optionsprogrammet fördelas över 
respektive intjänandeperiod (12 månader, 24 månader respektive 36 månader) med start från tilldelnings tidpunkten.


Kostnader för räkenskapsåret 2020 uppgick till 20,7 MSEK varav 12,7 MSEK i personalkostnader och 8,0 MSEK i 
sociala avgifter. Kostnaderna för verkställande direktören uppgick till 7,9 MSEK (0), övriga ledande 
befattningshavare 3,3 MSEK (0) och övriga anställda och nyckelpersoner 1,5 MSEK (0).


Avsättning för sociala avgifter hänförliga till optionerna uppgick till 8 MSEK (0) per 31 december 2020.


Marknadsvärdet för teckningsoptionerna har beräknats med hjälp av Monte Carlo värderingsmodell. Följande input 
data användes i modellen för teckningsoptionerna som tilldelats under året:


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 teckningsoptionsvillkor, med anledning av 
vissa bolagshändelser som inträffat efter teckningsoptionernas utgivande.


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  0,75 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 1,37 ny aktie i Bambuser AB. 


Monte Carlo modell    2020

Lösenpris 0,05 SEK

Villkor för inlösen 5,00 SEK

Tilldelningsdatum 30-sep-20

Inlösendag 01-sep-23

Aktiepris på tilldelningsdagen 9,88 SEK

Förväntad volatilitet (%) 44,40%

Förväntad utdelning (%) 0

Riskfri ränta (%) -0,31%
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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 före omräkning. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie före 
omräkning i Bambuser AB.

 
Utöver vad som angivits ovan finns det inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra 
aktierelaterade instrument i bolaget.


Not 5 - Medelantal anställda  
 

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


FÖRÄNDRINGAR I ANTAL UTESTÅENDE OPTIONER I INCITAMENTSPROGRAM

 Teckningsoptioner Personaloptioner

SEK 2020 2019 2020 2019

Vid årets ingång 9 092 770 2 410 121 - -

Tilldelade - 6 682 649 10 272 075 -

Inlösta -1 588 146 -  -

Förverkade/förfallna - - -143 415 -

Omklassificering - -  -

Vid årets utgång 7 504 624 9 092 770 10 128 660 0

2020 2019

Sverige

Kvinnor 20 3

Män 18 4

38 7

Finland

Män 5 5

5 5

Tjeckien

Män 1 1

1 1

Kvinnor totalt 20 3

Män totalt 24 10

44 13
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Not 6 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 

 

Not 7 - Goodwill  
 

 Hela posten avser inkråmsgoodwill.


Not 8 - Inventarier, verktyg och installationer  



SEK 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 22 789 918 16 656 153

Årets investering 31 805 736 6 133 765

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 54 595 654 22 789 918

Ingående avskrivningar -15 533 668 -13 278 862

Årets avskrivningar -4 524 946 -2 254 806

Utgående ackumulerade avskrivningar -20 058 614 -15 533 668

Ingående nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivningar -613 546 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -613 546 0

Utgående planenligt restvärde 33 923 494 7 256 250

SEK 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 155 000 0

Förvärv 0 1 155 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 155 000 1 155 000

Ingående avskrivningar -96 250 0

Årets avskrivningar -231 000 -96 250

Utgående ackumulerade avskrivningar -327 250 -96 250

Utgående planenligt restvärde 827 750 1 058 750

SEK 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Inköp 859 976 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 859 976 0

Ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar -28 666 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -28 666 0

Utgående planenligt restvärde 831 310 0
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Not 9 - Andelar i koncernföretag 
 

*Bolaget är vilande och har aldrig bedrivit verksamhet.


Not 10 - Andra långfristiga fordringar 
 

Not 11 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

Not 12 - Avsättning sociala avgifter optionsprogram 



2020-12-31 2019-12-31

Säte Andel Redovisat värde Redovisat värde

Bambuser Incentive AB Sverige 100% 50 000 50 000

Bambuser Inc.* USA 100% 91 91

Bambuser Corp	 USA 100% 8 0

Bambuser UK Ltd UK 100 % 11 0

50 110 50 091

SEK 2020-12-31 2019-12-31

Depositioner 2 021 800 528 100

2 021 800 528 100

Ingående anskaffningsvärde 528 100 50 000

Tillkommande fordran 1 493 700 478 100

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 021 800 528 100

Utgående redovisat värde 2 021 800 528 100

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda kostnader 1 027 156 46 253

Upplupna intäkter 4 988 723 0

Summa 6 015 879 46 253

   2020-12-31 2019-12-31

SEK - 0

Sociala avgifter för personaloptionsprogram 7 976 609 0

7 976 609 0

Vid årets början 0 0
Tillkommande avsättningar 7 976 609 0

Vid årets slut 7 976 609 0
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Not 13 - Skulder till kreditinstitut 
 

Not 14 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Not 15 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
 

Not 16 - Ställda säkerheter 

Not 17 - Koncernförhållanden 
 

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.


Not 18 - Definition av nyckeltal 



Soliditet  
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 


Kassalikviditet  
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.


2020-12-31 2019-12-31

Skuld till Almi förfaller inom 5 år från balansdagen 0 416 670

Skuld till Almi förfaller inom 1 år från balansdagen 416 667 499 998

416 667 916 668

2020-12-31 2019-12-31

Upplupna kostnader 7 936 941 1 560 293

Förutbetalda intäkter 5 362 461 229 470

13 299 402 1 789 763

2020-12-31 2019-12-31

Personaloptioner  20 675 010  0

Avskrivningar  5 398 158  2 351 056

26 073 1685 2 351 056

2020-12-31 2019-12-31

Företagsinteckningar 4 000 000 4 000 000
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Bolagets styrelse och vd intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, 
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Verkställande direktör
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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 2020. Bolagets årsredovisning ingår på 
sidorna 5-22 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 2020 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 3-4. 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: 

      Bambuser AB | Årsredovisning 2020        23



• 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 2020 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.  

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. 
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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 den 30 mars 2021 

Mazars AB 

Michael Olsson 
Auktoriserad revisor 
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