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Styrelsen och verkställande direktören för FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ.) får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolagets skall bedriva konsultverksamhet inom crowdfunding, insamling och social verksamhet med
säte i Stockholm. Affärsidén är att vara en mötesplats för investerare och entreprenörer, som ger ett
komplement till annan finansiering, som t.ex. bankfinansiering och företagsobligationer.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
FundedByMe har under det gångna året tagit flera konkreta steg framåt. I dagsläget har bolaget signerat
Joint Venture avtal med Finland, Dubai/MENA, Singapore, Malaysia och Mexiko. Slutförhandlig av
lansering i Polen har skett under slutet av året med förväntadt signering Q1-2018. Strategin att verka
globalt står fast och målsättningen är att kunna serva kunder från flera länder både på entreprenörssidan
samt investorsidan.
Bolaget har förstärkt sin ställning på bolagets olika marknader genom att bland annat erhålla ännu en
mycket åtråvärd P2P-licens i Malaysian för sin asiatiska verksamhet. I den finska verksamheten har
börsnoterade Privanet klivit in som delägare samt nya partners. Detta innebär att Fundedbyme kan
bedriva verksamet i synergi med och under Privanets tillstånd. Bolaget har framgångsrikt genomfört ett
flertal kodförändringar som lett till att bolaget kan fakturera snabbare, säkrare räkna på de facto indraget
kapital och tydligare genomföra processen åt kund.
Bolaget nådde under året den eftertraktade milstolpen 100,000 registrerade medlemmar samt
genomförde framgångsrikt 33 crowdfunding rundor där en av dem, Paradiset, nådde mer än 5000
investerare och mer än 20Msek i indraget kapital.
Bolagets underliggande verksamhet är i starkt positiv utveckling, där kostnadsmassan reducerats kraftigt
och säljsiffrorna ökat men då intäkterna ännu inte motsvarar bolagets utgifter har verksamheten
finansierats genom extern finansiering. Under året har två kapitalinjektioner genomförts, dels en mindre
riktad emission under våren och en stor crowdfunding rundan under hösten via den egna plattformen.
Bolaget har genomfört ett stort arbete med att registrera aktieägare med Euroclear, vilket innebär att
delägares aktier numer är synliga i ägarnas depåer.
Bolaget ser mycket fram emot resultatet av den stora gräsrotsutredrningen som beställts av
finansmarknadsminister Per Bolund och som väntas presenteras under första halvåret 2018.
Förhandsinformationen är att resultatet av denna utredning kommer att påverka FundedByMe positivt.
FundedByMe har under året ingått ett flertal viktiga partnerskap såsom med Nordic Tech House, Nord
Fondkomission mfl. Med gräsrotsutredningen på plats, och därmed minskad regulatorisk osäkerhet,
väntas intresset för FundedByMe öka bland potentiella nya partners.
Medelinvesteringen fortsätter vara hög och ligger kring €3,300. Medianen är ca €550 och har påverkas
av den stora volymen i caset Paradiset. Största caset under året var Paradiset med drygt 20 Msek indraget
på siten. Medelrundan ligger på ca 3,6Msek. Bolaget ”trivs” väldigt bra i segmentet 1-10 Msek där man
är relativt ohotat, kostnadseffektiviteten är hög och volymen mycket intressant. Trenden visar att
”mognare” och ”seriösare” bolag nu söker sig till crowdfunding och att fler traditionella riskkapitalister
ser crowdfunding som en regelrätt aktör och ej som något nytt eller märkligt.
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Bolaget har under året även genomfört en första handelsdag/secondary åt sina kunder. Bolaget gör
bedömningen att det finns fortsatt intresse för denna funktion.
Bolaget har även värvat två kompetenta styrelseledamöter i Johan Gorecki, CFO i börsnoterade R&B
samt Johan Lund VD i börsnoterade FrontOffice. Kompetensen de medför stärker FundedByMe’s
styrelse med såväl affärs- som specifik börskompetens. Det senare är viktigt då bolaget påbörjat
förberedelser för en möjlig framtida notering.

Finansiering
Under 2017 har Bolaget tagit in totalt 20 016 550 MSEK i nytt eget kapital. Mest tillfredsställande var att
resa 20 MSEK via crowdfunding på den egna sidan, vilket även gav många nya aktieägare.
Den trendmässigt ökande försäljning som kunde konstateras under årets sista månader är volatil men
bolaget bedömer att lanseringstakten kan bibehållas och till och med ökas under 2018. Bolaget hade
under året tre månader med ”break-even” där två månader även var vinstmånader.

Marknadsutsikter
Vi bedömer att investeringshorisonten även under kommande år kommer att präglas av den låga räntan
och höga aktievärderingar. Marknaderna har visat viss volatititet som dock ej påverkat bolaget negativt
utan tvärtom attraherat fler kunder. Iakttagelsen traditionella affärsänglar och riskkapital skulle ha blivit
mer avvaktande och försiktiga med sina investeringar stämmer. Detta påverkar dock FundedByMe
positivt eftersom fler case numer ser FundedByMe som sitt förstahandsalternativ och i takt med att fler
upplever möjligheterna med crowdfunding så ökar attraktiviteten i finansieringsmodellen.

Framtida utveckling
Bolaget avser att fortsätta växa, med fokus på Equity produkterna, inom såväl de marknader där vi redan
har en närvaro, som nya marknader. Successivt kommer produkterna utvecklas, med målet att göra dem
smidigare att använda för entreprenörerna samt ännu mer transparenta för investerarna. Fokuset framöver
är att öka investerar fokuset samt sträva mot att hålla fler delar av affären närmare bolaget, dock utan att
hålla i pengarna.

Riskhantering
Då Bolaget ännu är i en uppstartsfas och fortfarande har större utgifter än intäkter finns en likviditetsrisk.
Bolaget hanterar denna genom att göra regelbundna kassaflödesprognoser samt finansiera sig via lån,
aktieägartillskott och nyemissioner. Hittills har detta räckt för att täcka den operativa verksamhetens
kassaflöden.
Bolaget siktar mot att vara operativt kassaflödespositivt inom överskådlig framtid. Eftersom bolagets
affärsidé är att förmedla affärer, men Bolaget inte själv är part i dessa affärer, uppstår ingen signifikant
risk pga kunders eventuella framtida likviditetsproblem och därmed sammanhängande återbetalningsrisk
(Lån) eller konkursrisk (Equity). Denna risk bärs av de investerare som satsar på respektive case. För
Bolaget återstår på sin höjd en reputationsrisk i den mån som investerare skulle hålla Bolaget ansvarigt
för de case de mött och satsat i via Bolagets plattform.

Ägarförhållanden
Bolaget har två delägare som innehar mer än 10 procent av rösterna. Det är Daniel Daboczy genom
bolaget Dabber AB samt Arno Smit genom bolaget Namib Lost in Sweden AB.
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2017

2016

2015

2014

51
Neg
Neg
113

78
Neg
Neg
351

63
Neg
Neg
287

73
Neg
Neg
448

2012/13
(17 mån)
6
Neg
Neg
343

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets
utgång

Aktie-

Ej registrerat

kapital

aktiekapital

fond

resultat

resultat

543 727
34 770

23 698
16 208 552

52 766 797
-821 968

-33 945 344

-10 570 674

8 818 204
15 421 354

-10 570 674

10 570 674
-5 894 941

0
-5 894 941

-44 516 018

-5 894 941

18 344 617

578 497

16 232 250

Överkurs-

51 944 829

Balanserat

Årets

Totalt

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
överkursfond vid nyemission
årets förlust

8 250 779
-821 968
-5 894 941
1 533 870

disponeras så att
i ny räkning överföres

1 533 870

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

6 347 399
0
6 347 399

3 982 807
198 957
4 181 764

-5 976 504
-5 272 689

-5 858 330
-7 672 435

-971 506
0
-12 220 699

-1 035 337
-1 495
-14 567 597

-5 873 300

-10 385 833

2 914
-24 555
-21 641

1 249
-186 090
-184 841

Resultat efter finansiella poster

-5 894 941

-10 570 674

Årets resultat

-5 894 941

-10 570 674

Resultaträkning

Not
1

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

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

1
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Not

2017-12-31

2016-12-31

1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2

1 496 227

2 467 733

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

3

0

0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

4

14 445 091

509 395

15 941 318

2 977 128

1 079 066
338 658
1 862 236
3 279 960

690 943
2 657 418
1 550 888
4 899 249

Kassa och bank

16 474 486

3 499 395

Summa omsättningstillgångar

19 754 446

8 398 644

SUMMA TILLGÅNGAR

35 695 764

11 375 772

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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2017-12-31

2016-12-31

578 497
16 232 250
16 810 747

543 727
23 698
567 425

51 762 257
-44 516 018
-5 894 941
1 351 298

52 766 797
-33 945 344
-10 570 674
8 250 779

18 162 045

8 818 204

0

167 500

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

167 500
639 812
0
16 185 371
541 036
17 533 719

445 000
249 587
26 352
1 201 889
467 240
2 390 068

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

35 695 764

11 375 772

Balansräkning

Not
1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningar prövas årligen. Följande
nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten
5
Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Aktiveringsmodellen
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga
utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras är följande förutsättningar är uppfyllda;
företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången samt 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 tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och
företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga til tillgången under dess
utveckling.
I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
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Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.

Inkomstskatter
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
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.
Det finns ett skattemässigt underskott i bolaget men styrelsen har valt att inte redovisa detta som en
fordran av försiktighetsskäl.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
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Definitioner av nyckeltal
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Not 1 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

2017

2016

3
5
8

5
6
11

523 593
3 173 376
3 696 969

1 334 174
4 517 833
5 852 007

0
256 887
1 213 559
1 470 446

0
9 361
1 651 768
1 661 129

5 167 415

7 513 136

0%
100 %
0%
100 %

0%
100 %
0%
100 %
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Not 2 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2017-12-31

2016-12-31

4 966 634
4 966 634

4 966 634
4 966 634

-2 498 901
-971 506
-3 470 407

-1 505 573
-993 328
-2 498 901

1 496 227

2 467 733

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
0
0

100 141
-100 141
0

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
0
0

-58 132
58 132
0

Utgående redovisat värde

0

0

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

509 395
13 935 696
14 445 091

509 395
0
509 395

Utgående redovisat värde

14 445 091

509 395

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

Not 4 Andelar i koncernföretag
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

Stockholm

/

2018

Johan Jörgensen
Ordförande

Choon Seng Tan

Johan Gorecki

Johan Lund

Daniel Daboczy
Verkställande direktör

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats
BDO Mälardalen AB

Per Svensson
Auktoriserad revisor

/

2018

Årsredovisning
för

FundedByMe Crowdfunding Sweden
Aktiebolag (publ.)
556871-1823

Räkenskapsåret

2017

Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ.) intygar att
resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma
/
2018.
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen, revisionsberättelsen och övriga bifogade handlingar
stämmer överens med originalen.

Stockholm

Daniel Daboczy

/

2018

