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Om Bambuser
Bambuser är ett SaaS-bolag som är världsledande inom Live 
Video Shopping-teknologi. Bolaget grundades 2007 och 
riktade initialt sina tjänster till nyhetsbyråer och journalister.

I slutet av 2019 utvecklades en ny produkt, One-to-Many, 
där ett shoppingelement lades till livestreamingen och Live 
Video Shopping riktad mot e-handelsbolag lanserades. 
Bambuser blev därmed den givna leverantören för bolag 
som söker en närmare kontakt med deras kunder genom 
digitala plattformar.

Under 2021 lanserades två nya produkter, One-to-One 
och One-to-Few, vilka tillsammans med One-to-Many 
utgör produktsuiten Full Loop, som ger e-handelsbolag 
möjligheten att vara med hela kundresan. Detta positionerar 
Bambuser som en ledande, strategisk, all-round partner 
inom Live Video Shopping-segmentet. 

ÅRET I KORTHET

MRR 7.4 MSEK 
(+174% YoY)

TCV 219 MSEK 
(+526% YoY)

Net sales 139 MSEK 
(+345% YoY)

adj EBITDA margin -56% 
(+33 pts YoY)
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VD har ordet
2021 var ett fantastiskt år för Bambuser med flertalet 
beaktansvärda framsteg. Främst utvecklades Bambuser 
som SaaS-bolag, vilket kan antas vara en mindre viktig 
milstolpe, men givet att teamet har växt exponentiellt och 
att vi samtidigt utvecklar världens mest omfattande Live 
Video Shopping produktsuite, är det något som vi är mycket 
stolta över. Under året har även potentialen med våra 
produkter blivit än mer tydlig och vi delar glädjen om den 
framtida utvecklingen med våra kunder. Merparten av våra 
kunder gav oss det bästa betyget genom att konvertera ett 
utgående avtal till ett 12 till 24-månaders standardkontrakt 
med förskottsbetalning, i motsats till de många proof-of-
concept-avtal som tecknades under 2020 för att vinna 
kunderna. 

Jag är extremt stolt över våra prestationer och glad över att 
även våra siffror tydligt visar att företaget går i rätt riktning. 
MRR uppgick till 7.4 MSEK i december - en årlig tillväxt på 
174% YoY (22% QoQ). Vi fortsatte att stänga avtal med nya 
kunder, men också att expandera och förlänga befintliga 
kunder, däribland välkända företag såsom Clarins, LVMH, 
QVC och Hudson Bay, för att nämna några.

Under 2021 bevittnade vi att trenden med Live Video 
Shopping växer bland företag i flertalet branscher. Trots att 
marknaden för Live Video Shopping fortfarande är omogen, 
har våra kunder visat deras tilltro till oss genom att göra 
stora strategiska investeringar och integrera vår teknologi 
med deras CRM-system och appar riktade till slutkund. 
Vi såg även en ökning i merförsäljning där kunder köpte 
till ytterligare Bambuser-lösningar. Det är en trend som 
vi förväntar oss fortsätta och kommer spela en stor roll i 
framtida återkommande intäkter (MRR). Merförsäljningen 
är främst tydlig med vår One-to-One produkt, vilken vi antar 
kommer att öka i popularitet under 2022. Vi har sett att 
den har lett till nya format av Live Video Shopping. Fler och 
fler företag söker nya lösningar anpassade till specifika 
produkter eller stadier inom säljkanalen. 

För att möta kundernas behov och stärka Bambuser som 
marknadsledare, har vi utvecklat världens första Live Video 
Shopping produktsuite som vi kallar Full Loop. Full Loop 
utgörs av One-to-Many, One-to-One och den nyligen 
lanserade One-to-Few - en ny Live Video Shopping-produkt 
som möjliggör för bolag att hålla exklusiva interaktiva 
videomöten med upp till 15 kunder åt gången. Full Loop 
är ett ekosystem av Live Video Shopping-lösningar där 
användandet av en produkt ökar upplevelsen av att använda 
ytterligare en produkt. Full Loop möjliggör för våra kunder 
att erbjuda interaktiva videoupplevelser för alla olika typer 
av kundkontakt. 

Som med all ny problemlösande teknologi med stark 
efterfrågan ökar konkurrensen. Flertalet nya aktörer med 
liknande produktutbud och lösningar har uppkommit 
under senare tid. Under Q3 var vi involverade i flertalet 
förvärvsdiskussioner med direkta och indirekta 
konkurrenter. Av olika anledningar har vi inte identifierat 
något affärsmässigt skäl till att genomföra förvärven. 
Det är främst på grund av att de flesta konkurrenter, från 
ett produktperspektiv, är där Bambuser var för tre år 
sedan i sin utveckling och deras kundbas skulle inte ha 
någon betydande påverkan på våra intäkter. Bambuser är 
långt framför sina konkurrenter i alla aspekter inkluderat 
produkter, kvalitetsförsäkran och dataskydd. Vi vill inte att 
gapet mellan oss och våra konkurrenter ska minska och 
vi vill fortsätta vara bäst på marknaden, vilket är varför vi 
fortsätter att förfina och stärka vårt erbjudande. Vi tror att vi 
vinner mer på att investera i organisk tillväxt just nu, men det 
betyder inte att vi stänger dörren för framtida förvärv. Som 
ledande inom Thought Leadership för Live Video Shopping, 
har Bambuser en stark tro på  marknaden, dess tillväxt och 
utformning. Genom att förvärva Relatable i maj 2021 har vi 
visat att vi aktivt söker företag som kan stärka vårt utbud 
med funktioner eller tjänster som stödjer och förbättrar våra 
huvudprodukter.

Till våra kunder, partners och ägare - jag vet att jag talar 
för hela bolaget när jag uttrycker ett stort tack till er alla, 
speciellt till er som har varit med oss genom åren. Slutligen 
vill jag säga att jag är väldigt stolt över alla på Bambuser 
och jag kan inte tacka vårt globala team tillräckligt för deras 
enastående prestationer under 2021. 

Vi ser fram emot ett spännande 2022! 
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Bambuser AB avger härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. Bolaget 
har sitt säte i Stockholm och organisationsnummer 556731-3126. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK). 
Räkenskapsåret avser 2021. 

Allmänt om verksamheten
Bambuser har haft en stark tillväxt de senaste två åren och har under 2021 försvarat sin plats som världsledande aktör 
inom live video-teknik globalt. Bolaget har nått stora framgångar under året genom att ha ingått avtal med flertalet starka 
varumärken, samt fått flera prestigefyllda utmärkelser. I tillägg har Bambuser fortsatt att utveckla och förfina sitt erbjudande 
under året genom att lansera produkterna One-to-One och One-to-Few, vilka tillsammans med One-to-Many utgör Full 
Loop, ett ekosystem med Live Video Shopping-lösningar genom hela kundresan alla beröringspunkter.

Det är första året Bambuser avger en årsredovisning som koncern.  
Bambusers aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under tickern “BUSER”.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Omsättning &  resultat
 › Nettoomsättningen för koncernen under 2021 

uppgick till 138 477 KSEK (31 099). Ökningen jämfört 
med föregående år är främst drivet av intäkter från 
professional services samt licenser. Merparten av 
professional services är hänförligt till uppköpet av 
Jefferson AB (Relatable). Aktiverat arbete för egen 
räkning uppgick till 20 319 KSEK (6 994). Övriga 
intäkter uppgick till 7 980 KSEK (4 276). Totala intäkter 
uppgick till 166 776 KSEK (42 369). Totala intäkter 
hänförliga till förvärvet av Jefferson AB (Relatable) 
uppgick till 61 607 KSEK. Den årliga organiska tillväxten 
uppgick till 155%. 

 › Koncernens rörelseresultat för 2021 var -230 965 
KSEK ( -63 651). Periodens resultat uppgick till -231 130 
KSEK (-63 710).

Kassaflöde & likviditet
 › Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

-85 487 KSEK (-34 969). Ökningen mot föregående år 
drevs främst av personalökningen.

Koncernen 2021 2020

Nettoomsättning 138,477 31,099

Resultat efter finansiella poster -230,573 -63,706

Balansomslutning 869,622 380,179

Soliditet % 90 89

Kassalikviditet % 842 1,167

Medeltal anställda 146 44

Definitioner: se not

 › Investeringar i dotterbolag uppgick till -96 461 KSEK (0) 
i allt väsentligt hänförligt till förvärvet av Relatable.

 › Investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 77 293 KSEK 
(32 784). Investeringarna avser främst aktivering 
av eget utvecklingsarbete, vilket uppgår till 76 059 
KSEK (31 806).

 › På extra bolagsstämma 12 februari 2021 beslutades 
om att genomföra en riktad nyemission om 15 miljoner 
aktier uppgående till ca 500 MSEK. Syftet med 
nyemission av aktier var att bredda ägarbasen i bolaget 
bland både svenska och internationella institutionella 
investerare, samt utnyttja möjligheten att på ett 
tidseffektivt sätt och på fördelaktiga villkor anskaffa 
kapital till bolagets fortsatta expansion. Likviden avsågs 
att användas till att investera i en förbättrad produkt, 
skala upp med fler kunder och introducera produkten 
inom nya vertikaler.

 › Likvida medel per sista december 2021 uppgick till 542 
378 KSEK (318 472 KSEK).
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Moderföretaget 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 83 303 31 099 3 201 4 479

Resultat efter finansiella poster -209 507 -63 783 -19 962 -19780

Balansomslutning 863 561 380 033 25 716 11 788

Soliditet % 92 90 84 63

Kassalikviditet % 1 310 1 170 452 239

Medeltal anställda 106 44 13 15

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret:

Kommersiella händelser
 › Bambuser fortsatte att växa inom befintliga 

kundkategorier och har dessutom under året stärkt sin 
position som marknadsledare genom att expandera 
till nya segment. Det redan starka beauty-segment 
förstärktes ytterligare med kunder som Dermosil, 
L’Erbolario, Tropic Skincare, Aime Skincare, The Body 
Shop och 111Skin. I den snabbväxande kategorin mat 
och dryck etablerade sig Bambuser genom att teckna 
avtal med Svenska Brasserier och Söderhallarna, men 
även tequilavarumärket Cincoro i USA och Laithwaites 
Wines i UK och US. Bambuser etablerade även kunder 
inom Consumer Electronics och Publishers med kunder 
som Buzzfeed, Grazia UK (Bauer Media) och Schibsted. 
I tillägg växte intresset från mediabolag såsom Vogue 
Scandinavia och Aller Media, ELLE, Swedish Women’s 
Weekly, Elle Decoration, Femina och Residence. Även 
mer nischade branscher ökade genom tecknande av 
avtal med bolag som ridsportbolaget Horze, Singapore-
baserade juveleraren Norbreezegroup och finska 
apotekskedjan Wiklundin Apteekki.

 › Flertalet större kunder visade fortsatt förtroende för 
Bambuser genom att förnya sina kontrakt. Vi såg en hög 
förnyelsegrad av avtal som löpte ut med kunder såsom 
Farfetch, Macy’s Inc, Boozt, Kjell & Company, Apotea 
samt Åhléns.

Verksamheten
 ›  Processer och strukturer inom bolaget har utvecklats och 

förbättrats så att vi nu är mer av ett renodlat Saas-bolag, 
exempelvis har vi nu standardiserade avtal med kvartals- 
eller årsvis förskottsbetalning.

 ›  Under Q4 gjordes satsningar på expansion med 
marknadsföring i form av marknadsanpassade 
webbsidor, SEM och marknadsföringskampanjer på 

engelska, franska, tyska och japanska. Nordamerika 
fortsätter att vara en viktig marknad med välkända namn 
såsom Dufry, QVC, Express, Hudson Bay, 40 Boxes, 
David’s Bridal och SSENSE. Under 2021 etablerades och 
stärktes sex fokusmarknader; USA, UK, Japan, Tyskland, 
Frankrike och Norden.

 ›  BamTalks, världens första serie av Live Video 
Shopping event, lanserades under Q4 och höll fyra 
webbseminarium riktade mot våra fokusmarknader. 
Utöver detta lanserades även en första ebook, som 
tillsammans med BamTalks förstärker Bambusers 
Tough Leadership. Detta är en viktig del i arbetet 
att öka kunskapen och medvetenheten kring Live 
Video Shopping, och för att befästa positionen som 
marknadsledare. 

Produktutvecklingen
 ›  One-to-Many har vidareutvecklas under året med med 

bland annat Software Development Kit (SDK) och 
Application Programming Interface (API), Accessibility 
Compliance (ADA), integration och broadcasting till social 
media för Facebook (app integration), YouTube (native 
integration), TikTok, LinkedIn och Twitch (RTMP) samt 
förbättrat streamingformat.

 ›  Produkten One-to-One lanserades i mars 2021 med 
vilken kunderna kan erbjuda slutkunden exklusiva 
interaktiva Two-Way videomöten för personlig 
shopping. Under året har flertalet uppdateringar och 
förbättringar gjorts såsom förbättrat User Interface 
(UI), förenklad åtkomst till data för interna analysverktyg 
(Google Analytics exempelvis), agent leaderboard (där 
agenterna ser och tar emot kunder) har fått ökad insyn i 
transaktioner och agenternas prestation.

 ›  En smyglansering av en tredje produkt, One-to-Few, 
gjordes i det fjärde kvartalet, vilken möjliggör för 
kunderna att bjuda in upp till 15 personer till privata, 
interaktiva shoppingupplevelser i grupp med Two-Way 
video och ljud.
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 ›  I och med lanseringarna av One-to-One och One-to-
Few lanserade Bambuser en produktsuite (kombination 
av flera produkter) kallad Full Loop, ett ekosystem av 
Live Video Shopping-lösningar. Därmed kan Bambuser 
tillhandahålla e-handelsbolag en videoupplevelse genom 
kundresans alla beröringspunkter, vilket positionerar 
Bambuser som en ledande, strategisk, all-round partner 
inom Live Video Shopping-segmentet.

Utmärkelser
 › Bambuser vann det prestigefyllda priset Moët Hennessy 

Louis Vuitton (LVMH) Innovation Award, där Bambuser 
valdes ut bland 850 bolag. Priset innebär ett deltagande 
i deras acceleratorprogram som driver innovation för 
LVMH. Utnämnelsen öppnar upp signifikanta möjligheter 
för Bambuser att samarbeta med LVMHs 75 portfolio-
märken, så kallade “Maisons”. Bambuser tilldelades även 
en dedikerad yta på LVMHs kontor i Paris, STATION F, 
världens största startupfacilitet. Bolagen samarbetar 
gällande utveckling av lösningar för LVMHs Maisons, men 
även lyxmarknadens behov. Som följd av samarbetet 
signerades ett ramavtal med LVMH-gruppen för 
One-to-Many.

 › Bambuser valdes in till 2021 Disney Accelerator, ett 
program designat för att accelerera tillväxten hos 
innovativa bolag runtom i världen genom att jobba nära 
och bättre förstå Disney. Bambuser var tillsammans 
med åtta andra bolag utvalda till ett tre månader långt 
mentorsprogram i vilket Bambuser sammanfördes 
med ledarskapsteam från Disneys hela organisation. 
Programmet inkluderade även deras övriga bolag såsom 
ABC, ESPN, Pixar, Marvel och Lucasfilm.

Förvärv av Jefferson AB (Relatable)
 ›  Den 31 maj förvärvades Jefferson AB (Relatable) för 

ett totalt värde motsvarande 214 MSEK. En kontant 
köpeskilling på 114 MSEK erlades samt en revers på 
100 MSEK som sedemera konverterades till 4 450 376 
nyemitterade aktier i Bambuser. Relatable inkluderades i 
Bambusers koncernredovisning per den 1 juni 2021. 

 ›  Relatable är ett globalt influencer marketing-bolag, 
Förvärvet förenar core kompetens och egenutvecklad 
teknologi för Live Video Shopping med kreativa Influencer 
Marketing-kampanjer. Förvärvet förväntas bidra till ökade 
SaaS-intäkter, samt till att förbättra kundernas totala 
värde av att jobba med Live Video Shopping.

Organisation
 ›  I juni 2021 rekryterades Martin Garbarczyk som Chief 

Revenue Officer (CRO) i samband med förvärvet 
av Relatable (i egenskap av grundare). Sara Lundell 
rekryterades som Chief Finance Officer (CFO) i augusti 
2021. Under sista kvartalet 2021 lämnade Pontus Hymér, 
Chief Technology Officer (CTO), och Anna Kult, Chief 
Operation Officer (COO), bolaget.

 › Vid en extra stämma den 7 september 2021 valdes 
Jørgen Madsen Lindemann och Sonia Lasry (Gardner) 
som nya styrelseledamöter. Alexander McIntyre avgick 
samtidigt på egen begäran från styrelsen.

Aktien
 › Bambusers aktie är listad på Nasdaq Stockholm First 

North Growth Market under tickern “BUSER”. Det totala 
antalet aktier per 2021-01-01 var 164 888 952 och 
antalet aktier vid årets slut (2021-12-31) var 207 016 462. 
Kvotvärdet var 0,05 SEK (0,05) per aktie.
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Förväntad framtida utveckling
Bolaget analyserar och följer kontinuerligt hur risker inom 
den egna verksamheten samt omvärlden påverkar bolaget, 
men ser framför sig fortsatt stark tillväxt under 2022.

Väsentliga risker & osäkerhetsfaktorer
Bambuser är exponerat för risker inom den egna 
verksamheten men även av faktorer påverkade av 
omvärldsförändringar. De främsta riskerna för koncernen 
bedöms vara:

 ›  Rekrytering av talanger, dvs. risk att inte kunna 
attrahera nyckelkompetens, men även risk att förlora 
nyckelkompetens inom bolaget.

 ›  Innovation och produktutveckling som inte möter 
marknadens förväntningar.

 ›  Förändringar bland konkurrenter.

 ›  Makroekonomisk nedgång som påverkar företagets 

tillväxt och resultat.

Forskning & utveckling
Bambuser utvecklar mjukvarulösningar för Live Video 
och erbjuder idag tre produkter; One-to-Many, One-to-
One samt One-to-Few. För att försvara och stärka vår 
position som marknadsledare fortsätter vi kontinuerligt 
att utveckla plattformen, våra produkter samt funktioner. 
Utvecklingsarbetet aktiveras i enlighet med not 1. Under året 
har aktivering för balanserade utvecklingskostnader skett 
med 76 059 KSEK (31 806).

Förslag till disposition av företagets vinst 
eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 687 259 tkr, 
disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 687 259

Summa 687 259

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat 
och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter.

Ägarförhållanden – De största aktieägarna per 31 December 2021

Ägare Aktier Andel av aktier 
och röster (%)

Muirfield Invest AB 20,400,000 9.9%

Brightfolk A/S 20,000,000 9.7%

Handelsbanken Fonder 14,000,000 6.8%

TAH Management LP & Joel Citron 11,140,169 5.4%

Avanza Pension 11,104,459 5.4%

Harmony Partners LLC 10,570,000 5.1%

TIN Fonder 9,830,000 4.7%

Lancelot Asset Management AB 7,250,003 3.5%

Capital Group 6,920,149 3.3%

Handelsbanken Liv Försäkring AB 6,679,149 3.2%

Största aktieägarna 117,893,926 56,9%

Övriga aktieägare 89,122,536 43,1%

Totalt 207,016,462 100%
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Resultaträkning - Koncernen

Belopp i tkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 138 477 31 099

Aktiverat arbete för egen räkning 20 319 6 994

Övriga rörelseintäkter 7 980 4 276

166 776 42 369

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -150 660 -36 876

Personalkostnader 4, 5 -202 572 -62 111

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -41 488 -5 408

Övriga rörelsekostnader -3 021 -1 627

Rörelseresultat 6 -230 965 -63 651

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 518 6

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -126 -61

Resultat efter finansiella poster -230 573 -63 706

Resultat före skatt -230 573 -63 706

Skatt på årets resultat -557 -4

Årets resultat -231 130 -63 710
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Balansräkning - Koncernen

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 9 97 970 33 923

Goodwill 10 181 721 828

279 691 34 751

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 11 2 152 925

2 152 925

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 13 3 879 2 031

3 879 2 031

Summa anläggningstillgångar 285 722 37 707

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 30 353 12 769

Aktuell skattefordran 1 901 4 391

Övriga fordringar 4 293 788

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 975 6 052

41 523 24 000

Kassa och bank

Kassa och bank 542 378 318 472

542 378 318 472

Summa omsättningstillgångar 583 901 342 472

SUMMA TILLGÅNGAR 869 622 380 179
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Balansräkning - Koncernen

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14

Aktiekapital 15 10 351 8 244

Övrigt tillskjutet kapital 1 060 923 478 921

Balanserat resultat inkl årets resultat -301 780 -144 309

Summa eget kapital 769 494 342 857

Avsättningar

Övriga avsättningar 16 30 791 7 977

30 791 7 977

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut – 417

Leverantörsskulder 10 974 11 863

Aktuell skatteskuld 268 –

Övriga skulder 7 263 3 742

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 50 832 13 324

69 338 29 346

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 869 622 380 179
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Rapport över förändringar i eget kapital  - Koncernen

2020-12-31 Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Bal.res. inkl 
årets resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 3 370 111 492 -93 287 21 575

Årets resultat -63 710 -63 710

Förändringar direkt mot eget kapital

Omräkningsdifferens -11 -11

Summa -11 -11

Transaktioner med ägare

Nyemission 4 875 367 429 372 304

Personaloptioner 12 698 12 698

Summa 4 875 367 429 12 698 385 002

Vid årets utgång 8 244 478 921 -144 309 342 857

2021-12-31 Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Bal.res. inkl 
årets resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 8 244 478 921 -144 309 342 857

Årets resultat -231 130 -231 130

Förändringar direkt mot eget kapital

Omräkningsdifferens 377 377

Summa 377 377

Transaktioner med ägare

Nyemission 2 106 582 002 584 108

Teckningsoptioner* 35 490 35 490

Personaloptioner* – – 37 791 37 791

Summa 2 106 582 002 73 281 657 390

Vid årets utgång 10 351 1 060 923 -301 780 769 494

*Se not 5, Aktierelaterad ersättning
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Kassaflödesanalys - Koncernen

Belopp i tkr Not 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 19 -230 573 -63 706

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 20 138 112 26 078

-92 818 -37 629

Betald inkomstskatt -717 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -93 178 -37 629

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -1 062 -23 323

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 9 110 25 983

Kassaflöde från den löpande verksamheten -85 130 -34 969

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 591 -978

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -76 059 -31 806

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan -96 461 –

Depositioner -697 -1 508

Kassaflöde från investeringsverksamheten -174 808 -34 286

Finansieringsverksamheten

Nyemission 510 008 393 723

Emissionskostnader -25 899 -21 419

Amortering av lån -417 -500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 483 692 371 804

Årets kassaflöde 223 753 302 549

Likvida medel vid årets början 318 472 15 958

Kursdifferens i likvida medel 153 -35

Likvida medel vid årets slut 21 542 378 318 472
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Resultaträkning - Moderföretaget

Belopp i tkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 83 303 31 099

Aktiverat arbete för egen räkning 19 198 6 994

Övriga rörelseintäkter 2 714 4 276

105 215 42 369

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -129 477 -38 352

Personalkostnader 4, 5 -168 265 -60 729

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -16 332 -5 398

Övriga rörelsekostnader -1 143 -1 627

Rörelseresultat 6 -210 001 -63 737

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 647 8

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -152 -54

Resultat efter finansiella poster -209 507 -63 783

Resultat före skatt -209 507 -63 783

Skatt på årets resultat -39 -4

Årets resultat -209 546 -63 787
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Balansräkning - Moderföretaget

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 9 93 025 33 923

Goodwill 10 599 828

93 624 34 751

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 11 1 834 831

1 834 831

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 12 214 275 50

Andra långfristiga fordringar 13 2 022 2 022

216 296 2 072

Summa anläggningstillgångar 311 754 37 654

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 783 12 769

Fordringar hos koncernföretag 7 064 671

Aktuell skattefordran 1 813 4 391

Övriga fordringar 657 756

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 158 6 016

34 475 24 602

Kassa och bank

Kassa och bank 517 332 317 777

517 332 317 777

Summa omsättningstillgångar 551 806 342 379

SUMMA TILLGÅNGAR 863 561 380 033
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Balansräkning - Moderföretaget

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14

Bundet eget kapital

Aktiekapital 15 10 351 8 244

Fond för utvecklingsutgifter 93 025 33 923

103 376 42 168

Fritt eget kapital

Fri överkursfond 1 060 923 478 921

Balanserat resultat -164 118 -114 512

Årets resultat -209 546 -63 787

687 259 300 623

790 635 342 791

Avsättningar

Övriga avsättningar 16 30 791 7 977

30 791 7 977

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut – 417

Leverantörsskulder 6 305 11 842

Skulder till koncernföretag 3 461 –

Övriga skulder 4 404 3 708

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 966 13 299

42 135 29 266

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 863 561 380 033
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Rapport över förändringar i eget kapital  - Moderföretaget

2020-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital
Fond för 

utvecklings- 
utgifter

Överkursfond Bal.res. inkl 
årets resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 3 370 6 848 111 492 -100 135 21 575

Årets resultat -63 787 -63 787

Transaktioner med ägare

Nyemission 4 875 367 429 372 304

Personaloptioner 12 698 12 698

Summa 4 875 - 367 429 12 698 385 002

Omföring mellan poster i eget kapital

Omföring till fond för utvecklingsutgifter 27 075 -27 075 -

Summa - 27 075 - -27 075 -

Vid årets utgång 8 244 33 923 478 921 -178 298 342 791

2021-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital
Fond för 

utvecklings- 
utgifter

Överkursfond Bal.res. inkl 
årets resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 8 244 33 923 478 921 -178 298 342 791

Årets resultat -209 546 -209 546

Transaktioner med ägare

Nyemission 2 106 582 002

Teckningsoptioner* 35 490

Personaloptioner* 37 791 37 791

Summa 2 106 - 582 002 73 281 657 390

Omföring mellan poster i eget kapital

Omföring till fond för utvecklingsutgifter 59 102 -59 102 -

Summa - 59 102 - -59 102 -

Vid årets utgång 10 351 93 025 1 060 923 -373 665 790 635

* Se not 5, Aktierelaterad ersättning
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Kassaflödesanalys - Moderbolaget

Belopp i tkr Not 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 19 -209 507 -63 783

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 20 112 388 26 070

-97 119 -37 713

Betald inkomstskatt - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -97 119 -37 713

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -9 873 -23 376

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 13 286 25 625

Kassaflöde från den löpande verksamheten -93 705 -35 465

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 269 -860

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -74 938 -31 806

Depositioner – -1 494

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan -114 224 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -190 431 -34 159

Finansieringsverksamheten

Nyemission 510 008 393 723

Emissionskostnader -25 899 -21 419

Amortering av lån -417 -500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 483 692 371 804

Årets kassaflöde 199 555 302 180

Likvida medel vid årets början 317 777 15 597

Likvida medel vid årets slut 21 517 332 317 777
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges.

NOT 1

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet 
”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.  

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernen tillämpar indirekt metod för att upprätta 
kassaflödesanalys.

Immateriella tillgångar

Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt 
sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk 
kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de 
uppkommer.

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas 
aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som 
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång 
när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

 › Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella 
anläggningstillgången så att den kan användas 
eller säljas. 

 › Avsikten är att färdigställa den immateriella 
anläggningstillgången och att använda eller sälja den.

 › Förutsättningar finns för att använda eller sälja den 
immateriella anläggningstillgången. 

 › Det är sannolikt att den immateriella 
anläggningstillgången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar. 

 › Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska 
och andra resurser för att fullfölja utvecklingen 
och för att använda eller sälja den immateriella 
anläggningstillgången.

 › De utgifter som är hänförliga till den immateriella 
anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar.    

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara 
utgifter (t.ex. material och löner).

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats 
är redovisade till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken 
redovisas i resultaträkningen som kostnad när de 
uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i 
resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5 år

Förvärvade immateriella tillgångar

Goodwill 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga 
till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 
räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande 
underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de 
uppkommer.

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

Nyttjandeperiod

Inventarier, verktyg och installationer 5 år
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Nedskrivningar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt 
andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation 
på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade 
värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens 
återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid 
beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de 
framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till 
i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före 
skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av 
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En 
tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg 
till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats.

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

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

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till 
balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om 
utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller 
omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen 
det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter
Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra 
koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till 
redovisningsvalutan till balansdagskurs. Intäkter och 
kostnader räknas om till avista kursen per varje dag 
för affärshändelserna om inte en kurs som utgör en 
approximation av den faktiska kursen används (t.ex. 
genomsnittlig kurs). Valutakursdifferenser som uppkommer 
vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet 
med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån 
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när företaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från 
balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet 
från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma 
gäller när de risker och fördelar som är förknippade 
med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part 
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella 
tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen 
när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället 
till anskaffningsvärde, inklusive eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av 
tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första 
redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör 
omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp 
som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första 
redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för 
eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella 
uppskrivningar.

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid 
bedömning av nedskrivningsbehov anses företagets 
finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en 
värdepappersportfölj och värderas därför som en post.

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån 
korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt 
effektivräntemetoden.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
 › Klassificering 

Planer för ersättningar efter avslutad anställning 
klassificeras som antingen avgiftsbestämda 
eller förmånsbestämda. Koncernen har endast 
avgiftsbestämda planer. Vid avgiftsbestämda planer 
betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt 



21

ett försäkringsföretag, och företaget har inte längre 
någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. 
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad 
anställning är beroende av de avgifter som har betalats 
och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

 › Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som 
kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

 › Övriga långfristiga ersättningar till anställda 
Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till 
anställda redovisas till nuvärdet av förpliktelsen på 
balansdagen.

 › Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning 
ersättningen inte ger företaget några framtida 
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld 
och en kostnad när företaget har en legal eller informell 
förpliktelse att antingen: 
 
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas 
anställning före den normala tidpunkten för 
anställningens upphörande, eller 
 
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande 
för att uppmuntra frivillig avgång. Ersättningar vid 
uppsägningar redovisas endast när företaget har en 
detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon 
realistisk möjlighet att annullera planen.

Aktierelaterade ersättningar
Aktierelaterade ersättningar avser ersättningar till 
anställda i enlighet med ett personaloptionsprogram 
som startades 2020 och teckningsoptionsprogram. 
Personalkostnader redovisas för värdet på erhållna 
tjänster, periodiserat över programmens intjänande- 
perioder, beräknat som det verkliga värdet på de tilldelade 
egetkapitalinstrumenten. Det verkliga värdet fastställs 
vid tilldelningstidpunkten, det vill säga då Bambuser och 
de anställda ingått överenskommelse om villkoren och 
bestämmelserna för programmen. Eftersom programmen 
regleras med egetkapitalinstrument klassificeras de som 
“egetkapitalreglerade” och ett belopp motsvarande den 
redovisade personalkostnaden redovisas direkt i eget 
kapital (balanserad vinst).

När lösen av optioner respektive matchning av aktier sker 
ska sociala avgifter betalas i vissa länder för värdet av den 
anställdes förmån. En kostnad och avsättning redovisas 
periodiserat över intjänandeperioden för dessa sociala 
avgifter. Avsättningen för sociala avgifter baseras på det 
antal optioner som förväntas tjänas in och på optionernas 
verkliga värde vid respektive rapporttillfälle och slutligen 
vid lösen.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är 
inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget 
har en legal eller informell förpliktelse till följd av en 
inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av 
resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den 
bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas 
för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna 
omprövas varje balansdag.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:

 › En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser 
och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en 
eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger 
inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller

 › En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, 
men som inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för 
sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella 
förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

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

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.
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Ränta och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är 
förknippade med transaktionen sannolikt kommer att 
tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen 
har säkerställts.

Koncernredovisning

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller 
indirekt innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande 
innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och 
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. 
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt 
då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med 
denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten 
som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen 
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och 
skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet 
även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan 
av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda 
tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder 
samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som 
är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell 
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga 
värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av 
förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder 
samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas 
till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det 
förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara 
tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill 
eller negativ goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när 
anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag 
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på 
det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. 
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och 
kostnader och orealiserade vinster eller förluster som 
uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer 
vid transaktioner med intresseföretag elimineras i den 
utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i 
företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt 
som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det 
inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.

Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer 
med de ovan angivna redovisningsprinciperna i 
koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffnings-
värdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet.

Anteciperad utdelning
Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av 
rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget redovisas 
utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en 
bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/
lämnade koncernbidraget har påverkat företagets 
aktuella skatt.

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.
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NOT 4

Extraordinära kostnader

Koncern & moderbolag 2021 2020

Kostnader ingående i Personalkostnader

Beräknad kostnad för Personaloptioner -37 791 -12 698

Reservering sociala avgifter Personaloptioner -22 813 -7 977

Kostnader ingående i Övriga externa kostnader

Beräknad kostnad optioner Accelerator Investments LCC -35 490 –

NOT 3

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2021 2020

Koncern

Mazars AB

Revisionsuppdrag -1 181 -659

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget -95 –

Moderföretag

Mazars AB

Revisionsuppdrag -1 123 -652

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget -95 –
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NOT 5

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

Medelantalet anställda 2021 varav män 2020 varav män

Moderföretaget

Sverige 99 55% 38 48%

Finland 6 100% 5 100%

Tjeckien 1 100% 1 100%

Totalt i moderföretaget 106 58% 44 55%

Dotterföretag

Sverige 25 20% – 0%

Storbritannien 8 50% – 0%

USA 7 29% – 0%

Totalt i dotterföretag 40 28% – 0%

Koncernen totalt 146 49% 44 55%

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare 2021-12-31 
Antalet kvinnor

2020-12-31 
Antalet kvinnor

Moderföretaget

Styrelsen 29% 17%

Koncernen

Styrelsen 29% 17%
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Löner och andra ersättningar samt sociala 
kostnader, inklusive pensionskostnader 2021 2020

Löner och 
ersättningar

Sociala  
kostnader

Löner och 
ersättningar

Sociala  
kostnader

Moderföretaget 112 079 54 334 38 985 16 312

(varav pensionskostnad) (10 051)1 (1 958)1

Dotterföretag 27 509 5 968 6 687 126

(varav pensionskostnad) (980)

Koncernen totalt 139 588 60 302 45 673 16 438

(varav pensionskostnad) (11 031) (1 958)

1  Av moderföretagets pensionskostnader avser 738 KSEK (f.å. 8 KSEK) företagets VD och styrelse.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan 
styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda 2021 2020

Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda

Moderföretaget 27 495 84 584 10 229 28 756

(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Dotterföretag 644 26 865 – 6 687

(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Koncernen totalt 28 139 111 449 10 229 35 444

(varav tantiem o.d.) (–) (–) –

I posten löner och andra ersättningar ingår uppskattad kostnad för personaloptioner. Kostnader för personaloptions-
programmet beräknas enligt en matematisk modell och motsvarar inte faktiska löneutbetalningar. Se vidare information 
under rubriken Personaloptionsprogram 2020 nedan samt Aktierelaterade ersättningar i not 1. 
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Ledande befattningshavares ersättningar

Moderföretaget 2021

Tkr Financiella 
instrument m.m.

Övrig 
ersättning Summa Pensions- 

förpliktelse

Joel Citron (Styrelseordförande) – – – –

Mikael Ahlström (Styrelseledamot) – – 183 –

Karin Karlström (Styrelseledamot) – – 215 –

Carl Kinell (Styrelseledamot) – – – –

Mark Lotke (Styrelseledamot) – – – –

Jörgen Lindemann (Styrelseledamot) – – – –

Sonia Gardner (Styrelseledamot) – – – –

Maryam Ghahremani (VD) 24 308 – 27 839 –

Andra ledande befattningshavare (7 pers.) 10 227 – 18 576 –

Summa 34 535 – 46 813 –

Ledande befattningshavares ersättningar

Moderföretaget 2021

Tkr Grundlön, 
styrelseavoden

Rörlig 
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions- 
kostnad

Joel Citron (Styrelseordförande) – – – –

Mikael Ahlström (Styrelseledamot) 183 – – –

Karin Karlström (Styrelseledamot) 215 – – –

Carl Kinell (Styrelseledamot) – – – –

Mark Lotke (Styrelseledamot) – – – –

Jörgen Lindemann (Styrelseledamot) – – – –

Sonia Gardner (Styrelseledamot) – – – –

Maryam Ghahremani (VD) 2 789 – 4 739

Andra ledande befattningshavare (7 pers.) 6 695 35 20 1 598

Summa 9 882 35 24 2 337
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Ledande befattningshavares ersättningar

Moderföretaget 2020

Tkr Grundlön, 
styrelseavoden

Rörlig 
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions- 
kostnad

Joel Citron (Styrelseordförande) – – – –

Fredrik Ramberg (Styrelseledamot) 38 – – –

Alexander (Sandy) McIntyre (Styrelseledamot) – – – –

Karin Karlström (Styrelseledamot) 83 – – –

Mark Lotke (Styrelseledamot) – – – –

Carl Kinell (Styrelseledamot) 50 – – –

Mikael Wintzell (Styrelseledamot) 25 – – –

Maryam Ghahremani (VD) 2 071 – 1 8

Andra ledande befattningshavare (6 pers.) 4 882 40 4 22

Summa 7 149 40 5 30

Ledande befattningshavares ersättningar

Moderföretaget 2020

Tkr Financiella 
instrument m.m.

Övrig 
ersättning Summa Pensions- 

förpliktelse

Joel Citron (Styrelseordförande) – – – –

Mikael Ahlström (Styrelseledamot) – – 38 –

Karin Karlström (Styrelseledamot) – – – –

Carl Kinell (Styrelseledamot) – – 83 –

Mark Lotke (Styrelseledamot) – – – –

Jörgen Lindemann (Styrelseledamot) – – 50 –

Sonia Gardner (Styrelseledamot) – – 25 –

Maryam Ghahremani (VD) 8 073 – 10 152 –

Andra ledande befattningshavare (7 pers.) 3 396 – 8 345 –

Summa 11 469 – 18 693 –
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Aktierelaterade ersättningar

Personaloptionsprogram 2020
Under 2020 infördes 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 hade 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 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 2021 uppgick till 60,6 mkr 
(20,7 mkr) varav 37,8 mkr (12,7 mkr) i personalkostnader och 
22,8 mkr (8,0 mkr) i sociala avgifter. Kostnaderna, inkluderat 
sociala avgifter, för verkställande direktören uppgick till 24,3 
mkr (8,0 mkr) övriga ledande befattningshavare 10,2 mkr 
(3,4 mkr) och övriga anställda och nyckelpersoner 3,3 mkr 
(1,5 mkr).

Avsättning för sociala avgifter hänförliga till optionerna 
uppgick till 22,8 mkr (8 mkr) per 31 december 2021.

Marknadsvärdet för teckningsoptionerna har beräknats 
med hjälp av Monte Carlo värderingsmodell.

Teckningsoptioner 2019
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

 › Perioden 1 juli 2022 till och med den 30 september 2022

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna 1,37 
nya aktier i Bambuser AB.

Teckningsoptioner 2021
Bolaget har emitterat 4 522 200 teckningsoptioner till 
Accelerator Investments LLC, med rätt att teckna en 
(1) aktie i Bambuser, motsvarande 2% av Bambusers 
totala emitterade aktier per den 19 juli 2021, med full 
utspädningseffekt. Teckningsoptionerna utfärdas i 
samband med Bambusers deltagande i 2021 års Disney 
Accelerator-program.

Accelerator Investments har rätt att utnyttja 
teckningsoptionerna senast den 31 december 2022.

Aktierna ska, i händelse av Accelerator Investments 
utnyttjande av teckningsoptionerna, emitteras till 
en teckningskurs som motsvarar den volymvägda 
genomsnittskursen för Bambusers aktier noterade 
på Nasdaq First North Growth Market under de 30 
handelsdagarna före den 19 juli 2021 (exklusive 19 juli 
2021, avrundat uppåt, med två decimaler, till närmaste 
jämna siffra).

Kostnaden för optionerna har beräknats enligt Black & 
Scholes och uppgår till 35,5 Mkr och ingår i posten övriga 
externa kostnader.
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Förändring av antal personaloptioner och teckningsoptioner

2021 Teckningsoptioner Personaloptioner

Utestående vid årets början 7 132 652 10 128 660

Tilldelade under året 4 522 200 –

Förverkade/återköpta under året* -5 000 -1 197 219

Inlösta/utgivna under året -3 977 516 –

Utestående vid årets slut 7 672 336 8 931 441

2020 Teckningsoptioner Personaloptioner

Utestående vid årets början 9 092 770 –

Tilldelade under året – 10 272 075

Förverkade/återköpta under året* -371 972 -143 415

Inlösta/utgivna under året -1 588 146 –

Utestående vid årets slut 7 132 652 10 128 660

*Posten för 2020 är en retroaktiv korrigering och återfinns ej i årsredovisningen 2020.
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NOT 6

Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare 2021-12-31 2020-12-31

Koncern

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år 17 015 –

Mellan ett och fem år 38 563 –

Senare än fem år – –

55 578 –

2021 2020

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 22 333 3 859

De mest väsentliga avtalen avser hyresavtal för lokaler 2021-12-31 2020-12-31

Moderföretaget

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år 14 469 9 694

Mellan ett och fem år 38 350 2 434

Senare än fem år – –

52 820 12 128

2021 2020

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 10 072 3 844

De mest väsentliga avtalen avser hyresavtal för lokaler.

De mest väsentliga avtalen avser hyresavtal för lokaler.
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NOT 7

Ränteintäkter och liknande resultatposter
2021 2020

Koncern

Ränteintäkter, övriga 78 –

Valutakursdifferenser 441 6

518 6

Moderföretaget

Ränteintäkter, koncernföretag 207 8

Valutakursdifferenser 439 –

647 8

NOT 8

Räntekostnader och liknande resultatposter
2021 2020

Koncern

Räntekostnader, koncernföretag 0 -1

Räntekostnader, övriga -135 -54

Valutakursdifferenser, övriga 10 -6

Övrigt -2 –

-126 -61

Moderföretaget

Räntekostnader, koncernföretag – -54

Räntekostnader, övriga -131 –

Valutakursdifferenser, övriga -20 –

Övrigt -1 –

-152 -54
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2021-12-31 2020-12-31

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 54 596 22 790

Årets investeringar 74 938 31 806

Vid årets slut 129 534 54 596

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -20 059 -15 534

Årets avskrivning -15 837 -4 525

Vid årets slut -35 895 -20 059

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -614 –

Årets nedskrivningar – -614

Vid årets slut -614 -614

Redovisat värde vid årets slut 93 025 33 923

NOT 9

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
2021-12-31 2020-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 54 596 22 790

Rörelseförvärv 6 187 –

Årets investeringar 76 059 31 806

Vid årets slut 136 842 54 596

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -20 059 -15 534

Rörelseförvärv -1 244 –

Årets avskrivningar -16 598 -4 525

Vid årets slut -37 901 -20 059

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -614 –

Årets nedskrivningar -357 -614

Vid årets slut -971 -614

Redovisat värde vid årets slut 97 970 33 923
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NOT 10

Goodwill

Koncern 2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 155 1 155

Förvärv 205 043 –

Vid årets slut 206 198 1 155

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -327 -96

Årets avskrivning -24 150 -231

Vid årets slut -24 477 -327

Redovisat värde vid årets slut 181 721 828

Moderföretaget 2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 155 1 155

Vid årets slut 1 155 1 155

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -327 -96

Årets avskrivning -228 -231

Vid årets slut -556 -327

Redovisat värde vid årets slut 599 828
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NOT 11

Inventarier, verktyg och installationer

NOT 12

Andelar i koncernföretag

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 962 –

Nyanskaffningar 1 591 978

Årets omräkningsdifferenser 25 -16

Vid årets slut 2 578 962

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -37 –

Årets avskrivning -383 -38

Årets omräkningsdifferenser -6 1

Vid årets slut -426 -37

Redovisat värde vid årets slut 2 152 925

Moderföretaget 2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 860 –

Nyanskaffningar 1 269 860

Vid årets slut 2 129 860

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -29 –

Årets avskrivning på anskaffningsvärden -267 -29

Vid årets slut -295 -29

Redovisat värde vid årets slut 1 834 831

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 50 50

Förvärv 214 224 0

Vid årets slut 214 275 50

Redovisat värde vid årets slut 214 275 50
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Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31

Dotterföretag / Org nr / Säte Antal andelar Andel i % Redovisat 
värde

Redovisat 
värde

Bambuser Incentive AB / 559205-1634 / Sverige 50 000 100,0 50 50

Bambuser Inc*/ AAA108-9246 / USA 100 100,0 0 0

Bambuser Corp/ AAA108-4300 / USA 100 100,0 0 0

Bambuser UK Ltd / AAA109-4301 / UK 1 100,0 0 0

Jefferson AB / 559036-6257 / Stockholm, Sverige 500 100,0 214 224 –

Relatable Limited / 11240851 / London, UK 1 100,0 – –

Relatable Incorporated / 82-2671629 / New York, USA 5 000 100,0 – –

214 275 50

Förvärvsanalys 2021

Immateriella anläggningstillgångar 4 943

Materiella anläggningstillgångar –

Omsättningstillgångar 35 169

Långfristiga skulder –

Kortfristiga skulder -30 930

Summa verkligt värde förvärvade nettotillgångar 9 181

Rörelseförvärv under räkenskapsåret
Den 31 maj förvärvades Jefferson AB (Relatable) för ett totalt värde motsvarande 214 MSEK. En kontant köpeskilling på 114 
MSEK erlades samt en revers på 100 MSEK som sedemera konverterades till 4 450 376 nyemitterade aktier Bambuser. 
Relatable inkluderades i Bambusers koncernredovisning per den 1 juni 2021.

NOT 13

Andra långfristiga fordringar

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 031 528

Tillkommande fordringar 1 848 1 503

Vid årets slut 3 879 2 031

Redovisat värde vid årets slut 3 879 2 031

Moderföretaget 2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 022 528

Tillkommande fordringar – 1 494

Vid årets slut 2 022 2 022

Redovisat värde vid årets slut 2 022 2 022
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NOT 14

Disposition av vinst eller förlust

NOT 15

Antal aktier och kvotvärde

NOT 16

Övriga avsättningar

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 687 259 tkr, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 687 259

Summa 687 259

Stamaktier 2021-12-31 2020-12-31

Antal aktier (tusen) 207 016 164 889

Kvotvärde 0,05 0,05

2021-12-31 2020-12-31

Koncernen

Avsättning för sociala avgifter optionsprogram 30 791 7 977

30 791 7 977

Moderföretaget

Avsättning för sociala avgifter optionsprogram 30 791 7 977

30 791 7 977

Koncernen 
Avsättning för sociala avgifter optionsprogram 2021-12-31 2020-12-31

Redovisat värde vid årets början 7 977 –

Avsättningar som gjorts under året1 22 814 7 977

Redovisat värde vid årets slut 30 791 7 977

Moderföretaget 
Avsättning för sociala avgifter optionsprogram 2021-12-31 2020-12-31

Redovisat värde vid årets början 7 977 –

Avsättningar som gjorts under året1 22 814 7 977

Redovisat värde vid årets slut 30 791 7 977

1Inkl ökningar av befintliga avsättningar.
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NOT 17

Ställda säkerheter

NOT 18

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 › Bambuser utökade sitt existerande samarbete med LVMH genom ett Master Agreement för One-to-One (1 februari 2022)

 › Partnerskap har ingåtts med PropTech experts och med Placewise för Bambusers Phygital-lösning (11 januari 2022)

 › Bambuser Academy, världens första plattform för utbildning inom Live Video shopping, lanserades 1 februari 2022

 › Den 1 April 2022 öppnades Bambusers nya kontor i New York City. I samband med det befordrades Sophie Abrahamsson 
till President of Americas (tidigare Chief Commercial Officer) och kommer att leda bolagets satsning i USA. 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31

Koncernen

För egna skulder och avsättningar 4 000 4 000

Företagsinteckningar 4 000 4 000

Summa ställda säkerheter 4 000 4 000

2021-12-31 2020-12-31

Moderföretaget

För egna skulder och avsättningar 4 000 4 000

Företagsinteckningar 4 000 4 000

Summa ställda säkerheter 4 000 4 000
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NOT 20

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

NOT 19

Betalda räntor och erhållen utdelning

2021 2020

Koncernen

Avskrivningar 41 488 5 408

Beräknad kostnad personaloptioner 60 605 20 675

Beräknad kostnad teckningsoptioner 35 490 –

Övrigt 528 -5

138 112 26 078

2021 2020

Moderföretaget

Avskrivningar 16 332 5 398

Beräknad kostnad personaloptioner 60 605 20 675

Beräknad kostnad teckningsoptioner 35 490 –

Övrigt -39 -3

112 388 26 070

2021 2020

Koncernen

Erhållen ränta 78 -

Erlagd ränta -135 -54

2021 2020

Moderföretaget

Erhållen ränta 207 8

Erlagd ränta -131 -
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NOT 21

Likvida medel

NOT 22

Koncernuppgifter
Bambuser AB (org nr 556731-3126) med säte i Stockholm är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. 
Moderbolaget upprättar koncernredovisning för koncernens dotterbolag i enlighet med not 12.

Inköp och försäljning inom koncernen
Av moderföretagets totala inköp och försäljning avser 18 471 tkr (1 513 tkr) av inköpen och 0 tkr (0 tkr) av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

2021-12-31 2020-12-31

Koncernen

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Banktillgodohavanden 542 378 318 472

542 378 318 472

2021 2020

Moderföretaget

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Banktillgodohavanden 517 332 317 777

517 332 317 777
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NOT 23

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Totala tillgångar

Soliditet (Totalt eget kapital + egetkapitaldel av obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Kassalikviditet Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder

MRR
(Monthly Recurring Revenue) Månatligt återkommande intäkter består av ingående balans 
samt intäkter avseende licenser eller andra återkommande intäkter som perioderas över 
avtalets längd. Inga engångsintäkter, såsom usage eller proof-of-concept-avtal ingår.

TCV
(Total Contract Value) Det sammalagda kontraktsvärde som tecknats under perioden. 
Intäkterna redovisas då tjänsten utförs eller över kontraktets längd för licensavtalen.

Adj EBITDA margin
(Adjusted Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization margin) Rörelseresultat 
före räntor, skatter och avskrivningar justerat för jämförelsestörande poster (kostnader 
relaterade till optionsprogram) i procent av totala intäkter

Net Sales Nettoomsättning
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Joel Citron – Ordförande

Karin Karlström – Styrelseledamot

Mikael Ahlström – Styrelseledamot

Sonia Lasry – Styrelseledamot

Michael Olsson – Auktoriserad revisor

Carl Kinell – Styrelseledamot

Mark Lotke – Styrelseledamot

Jørgen Madsen Lindemann  – Styrelseledamot

Maryam Ghahremani – Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 6 april 2022

Mazars AB

Stockholm den 6 april 2022
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Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Bambuser AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redo visningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning 
per den 31 december 2021 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen.

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 moderbolaget och koncernen 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 och koncernredovisningen. Den andra 
informationen återfinns på sidorna 1-4. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för den andra 
informationen. Vårt uttalande avseende årsredovisningen 
och koncernredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. I samband med vår revision av 
årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. 
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.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Bambuser AB | Org. nr 556731-3126

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de 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 
och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksam heten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen 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 och koncernredovisningen 
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 och 
koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

 › Identifierar och bedömer vi riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, 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, 
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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 och 
koncernredovisningen. 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 och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag 
och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

 ›  Utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

 ›  Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra 
ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi 
ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvarig för våra 
uttalanden.

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 och 
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Bambuser AB för år 2021 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 
moderbolaget och koncernen 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 och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets 
och koncernens 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 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medels förvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 
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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 den 6 april 2022 
Mazars AB

Michael Olsson 
Auktoriserad revisor
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