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VD Johan Klitkou
Streamify har nu stängt ett otroligt viktigt år sett till tillväxt och inlett 2021 med en spännande börsnotering
på Spotlight Stock Market.
Noteringen är ett värdefullt kliv framåt för Bolaget och innebär att vi står redo att bemöta det enorma
intresse och efterfrågan som redan möter oss inom livestreaming, numera som ett noterat bolag.
Vi har sett att efterfrågan på effektiva livesändningslösningar har ökat exponentiellt det senaste, delvis
med anledning av COVID-19. Under året 2020 såg vi en stor ökning i antalet konton och idag har
plattformen fler än 3 800 aktiverade konton. En stor fördel med Streamify är att konceptet fungerar lika väl
oavsett vilken bransch det rör sig om. Nöjes-, musik-, sport- eller utbildningsevenemang – finns det en
publik så är Streamify en enkel och lättillgänglig lösning för livesändning. Intäkter genereras genom att
tittarna köper fysiska eller digitala varor från kundens Premiumkanal, donerar pengar eller betalar för att
titta på video - allt via Streamifys plattform.
Streamifys styrka ligger i att kombinera två av de i nuläget starkaste digitala trenderna – livestreaming och E-commerce – på en och
samma plattform. Att som slutanvändare kunna se en match live och samtidigt ha möjlighet att köpa lagtröjan utgör stommen i
Streamify. Samtidigt äger kundgrupperna rätten till eget filmat material, något som ger oss en stor konkurrenskraftig fördel då de flesta
konkurrenter inte erbjuder detta.
Livesändningar är en kostnadseffektiv lösning för att nå kunder och det är på väg att bli en självklarhet globalt att de används exempelvis
för att direktsända event samt sälja fysiska och digitala produkter i form av en modern variant av TV-shop (E-commerce) och/eller för
att ta betalt för sändningar (Pay-per-View). Kunder till Streamify äger sitt material, sin kund och sin försäljningsprocess. Detta är viktiga
kärnvärden både för oss och för våra kunder för att de ska kunna öka sina intäkter och bygga egna långsiktiga försäljningskanaler med
Streamify som leverantör. Samarbetspartners, användare och kunder lever i symbios med Streamify för att gemensamt generera
intäkter för alla inblandade parter.
Genom våra inplanerade försäljnings- och marknadsaktiviteter är vår plan att ingå fler samarbetsavtal framöver och nå en allt starkare
synlighet på marknaden och på så sätt skapa en fortsatt tillväxt. I nuläget växer antalet samarbetspartners och användare i rask takt,
med flertalet pågående dialoger med personer, företag, organisationer och föreningar inom olika branschsegment. Vår förhoppning
är givetvis att detta ska rendera i liknande eller större avtal än Stockholm Distrikts Basketförbund, ett av våra större samarbeten.
Vi är för tillfället igång med att stärka både vår organisation och synlighet genom etablering av ett nytt säljkontor i Stockholm och
förstärkning av försäljningsorganisationen. En del av tillväxtstrategin ligger i att nya operativa satsningar och strategier ska leda till en
mer omfattande synlighet och ökad försäljning.
Streamify har en internationell potential och är genom sin tekniska uppbyggnad redan internationellt anpassad. För att förverkliga en
global satsning genomförde vi i december en emission om cirka 14,1 MSEK inför noteringen på Spotlight Stock Market. Emissionen
tecknades till totalt cirka 75,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om hela 539 procent – något som ger ett tydligt signalvärde för
det enorma intresse som finns för vårt erbjudande. Jag vill ödmjukt tacka för alla som valde att investera i Streamify och välkomna våra
nya investerare hjärtligt välkomna ombord.
Det är uppenbart att vi befinner oss precis rätt i tiden, med en fantastisk produkt och hög efterfrågan. Streamify står därmed inför en
spännande tillväxtresa och vi är redo att lägga all kraft i samma riktning och förändra förutsättningarna för livestreaming.

Johan Klitkou VD, Streamify AB
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Väsentliga händelser
•

Den 9 december 2020 meddelade Streamify att Bolaget godkänts för notering på Spotlight Stock Market. I samband
med då förestående noteringen erbjöds allmänheten att förvärva aktier genom en emission av units (aktier samt
vederlagsfria teckningsoptioner) om totalt 14,1 MSEK. Emissionen inleds den 9 december 2020 och pågick till och
med den 23 december 2020.

•

Den 30 december 2020 meddelade Streamify att Bolagets emission av units (aktier samt vederlagsfria
teckningsoptioner) om totalt cirka 14,1 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market avslutats. Emissionen
tecknades till totalt cirka 75,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 539 procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Streamifys aktie noteras på Spotlight Stock Market den 25 januari 2021.

•

Den 13 januari 2021 meddelade Streamify att Bolaget vid extra bolagsstämma har beslutat att införa ett
incitamentsprogram i enlighet med vad som kommunicerats i memorandum i december 2020.
Incitamentsprogrammet har givits ut genom en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya
aktier i Bolaget till VD och styrelseledamot Johan Klitkou samt Christofer Lundstedt.

•

Den 23 mars 2021 meddelade Streamify att Bolaget ingått avtal med Jakt är Jakt Scandinavia AB som driver
Skandinaviens största jaktkanal på YouTube.
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Streamify AB
Streamify grundades 2017 med avsikten att skapa en bättre lösning för hur livesändning ska se ut i framtiden. 2019
lanserades plattformen Streamify, som är en lättanvänd digital plattform som kombinerar livestreaming och
E-commerce i ett. Tjänsten riktar sig till både den individuella användaren och större etablerade aktörer inom diverse
branschsegment. En lokal artist kan exempelvis använda Streamify för att livestreama en musikkonsert, likväl finns
möjligheten att livestreama större evenemang såsom en fotbollscup till tusentals tittare.
Streamifys samarbetspartners är verksamma inom olika branscher, exempelvis inom sport och musik. Streamifys
samarbetspartners kännetecknas genom ett gemensamt behov av utökade intäktsmöjligheter via tjänster inom
livestreaming och E-commerce. Bolaget har ett flertal licensavtal med vinstdrivande aktörer, så kallade
samarbetspartners, som i sin tur arrangerar evenemang som livestreamas genom Streamify. Vidare riktar sig Streamify
även till mindre kunder, användare, som själva kan livestreama på plattformen gratis.
Affärsmodell och strategi
Streamifys affärsidé bygger på att erbjuda en kombination av livestreaming och E-commerce i en enkel och
konkurrenskraftig plattform, där kunderna äger rätten till sitt eget material, sin kund- och försäljningsprocess. Streamify
erbjuder idag kunder möjligheten att skapa och sända livesändningar och erbjuder även e-handelsmöjligheter för att
nå nya intäkter genom livestreaming.
Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer
Streamifys kundbas växer i rask takt, med ett stort antal pågående dialoger med ledande företag inom flera olika
branschsegment. Efterfrågan på effektiva livesändningslösningar har ökat exponentiellt, delvis med anledning av
COVID-19. Det finns såvitt styrelsen känner till, härutöver, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella
fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets
framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret
Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer
detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till memorandumet som publicerades i samband
med emissionen under december 2020, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida.
Transaktioner med närstående
Förutom sedvanlig ersättning till ledande befattningshavare har endast transaktioner på marknadsmässiga villkor skett
med närstående under perioden.
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Styrelse och ledande
befattningshavare
Lars Ekström (1973) – Styrelseordförande sedan 2020
•
•
•
•

Tolv års erfarenhet från olika finansiella riskkapitalbolag, bland annat sex år på Verdane Capital, med ett stort
ansvarstagande som ledamot i portföljbolagen.
Lång erfarenhet som ordförande/styrelseledamot med stort fokus på värdeskapande aktiviteter, ledning,
strategi, bolagets risker, digitalisering och finansiering.
Omfattande erfarenhet av nyemissioner, juridiska avtal och finansiella strukturer, riskanalys och värdering av
bolag.
PhD Eng -University of Cambridge, MSc Eng -UCL, BSc Eng -Florida Atlantic University.

Peter Nyström (1960), styrelseledamot sedan 2020
•
•
•
•
•

Civilingenjör KTH-85 samt diplomerad finansanalytiker, HHS-07.
16 år Industrivärden som Investment Manager.
14 år inom Ericsson som projektledare och affärsutvecklare.
2,5 år aktieanalytiker Aragon FK.
Kompetens inom finansiell analys, affärsanalys, rådgivning till ledningsgrupper och styrelser

Hans Åsling (1957), styrelseledamot sedan 2020
•
•
•
•

VD Åse Bruk AB.
Ordförande Tillväxkassan i Trångsviken AB, Tillväxtkassan II i Trångsviken AB, Trångsvikens Chark AB.
Ledamot Krokomsbostäder AB, Goda AB, ArifiQAB.
Lång erfarenhet av ledning och ägande i mindre / medelstora bolag.

Johan Klitkou (1977), styrelseledamot sedan 2020 och Verkställande Direktör sedan 2017
•
•
•
•

VD och grundare av Streamify.
Entreprenör sedan unga år. Drev global BBS som tonåring med försäljning och utveckling av spel.
Bakgrund som programmerare och kreatör.
Drivit bolag de senaste 15 år som affärsutvecklare och innovatör inom strömmande media med kundkonton
som Thomas Cook Northern Europe AB (Vingresor mfl), Mediaplanet, Bonnier (Expressen Webb TV), MSB
mfl.
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Allmänt om verksamheten
Bolaget grundades 2017 med avsikten att skapa en bättre lösning för hur livesändning ska se ut i framtiden. 2019
lanserades plattformen Streamify, som är en lättanvänd digital plattform som kombinerar livestreaming och Ecommerce i ett. Tjänsten riktar sig till både den individuella användaren och större etablerade aktörer inom diverse
branschsegment. En lokal artist kan exempelvis använda Streamify för att livestreama en musikkonsert, likväl finns
möjligheten att livestreama större evenemang såsom en fotbollscup till tusentals tittare. Plattformen är tekniskt skalbar
och går därför att anpassa utefter antalet tittare på aktuella livestreamingar.
Streamifys samarbetspartners är verksamma inom en mängd olika branscher, exempelvis inom sport och musik.
Streamifys samarbetspartners kännetecknas genom ett gemensamt behov av utökade intäktsmöjligheter via tjänster
inom livestreaming och E-commerce. Streamify har ett flertal licensavtal med vinstdrivande aktörer, så kallade
samarbetspartners, som i sin tur arrangerar evenemang som livestreamas genom Streamify. Vidare riktar sig Streamify
även till mindre kunder, användare, som själva kan livestreama på plattformen gratis. Dessa kunder genererar sedan
egna intäkter genom att tittare som betalar för åtkomst till användarens livestream, varvid Streamify behåller en
angiven procentandel.
Bolagets säte är Östersund.
Flerårsjämförelse*
Nettoomsättningen har ökat väsentligt mot tidigare år, det beror på att verksamheten startade i Streamify AB i april
2020 i samband med att en nedströmsfusion genomfördes.
Beloppen i Flerårsjämförelse
visas i KSEK
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2020

2019

2017/2018

1 542
-3 617
15 994
83,26

0
-33
2 984
48,34

0
-8
42
100,00

*Definitioner av nyckeltal, se noter.
Ägare som har mer än 10% av antalet andelar eller röster
Oscarson Invest AB:
33,00%
1337 Holding AB:
30,99%
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 17 april 2020 genomfördes en nedströmsfusion, vilket innebar att moderbolaget Streamingbolaget AB
fusionerads in i Streamify AB.
Den 20 november 2020 registrerades en fondemission samt en uppdelning av aktierna (10:1)
Den 9 december 2020 meddelade Streamify att Bolaget godkänts för notering på Spotlight Stock Market. I
samband med då förestående noteringen erbjöds allmänheten att förvärva aktier genom en emission av units (aktier
samt vederlagsfria teckningsoptioner) om totalt 14,1 MSEK. Emissionen inleds den 9 december 2020 och pågick till
och med den 23 december 2020.
Den 30 december 2020 meddelade Streamify att Bolagets emission av units (aktier samt vederlagsfria
teckningsoptioner) om totalt cirka 14,1 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market avslutats. Emissionen
tecknades till totalt cirka 75,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 539 procent.
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Förändringar i eget kapital
Utvecklingsfond

Aktiekapital
Belopp vid årets ingång
Fondemission

70 233
423 125

Nyemission
årets årsstämma

371 243

Överkursfond

Balanserat
resultat

2 033 571

-8 275
-423 125

14 231
222
-652 967
-2 033
571

Överkursfond
Utvecklingsfond
Fusionsdifferens

860 285

864 601

860 285

14 231
222

652 967

2 033 571
-860 285
149 100

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Årets
resultat
-652
967

238 019

-2 876
843
-2 876
843

Resultatdisposition
Förslag till disposition av Bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
Balanserad vinst

238 019

Överkursfond

14 231 222
-2 876 843
11 592 398

Årets förlust
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

11 592 398
11 592 398

Beträffande Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.
Ägarförteckning
För Streamifys ägarförteckning hänvisas till Spotlight via följande länk:
https://www.spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT00007J6V
För ytterligare information
Tel: +46-(0)63-1337 47
E-mail: johan@streamify.io
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Resultaträkning

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

1 541 787
970 347
251 556
2 763 690

0
0
0
0

-3 699 416
-2 329 073
-318 880

-32 967

-985
-6 348 354

0
-32 967

-3 584 664

-32 967

Räntekostnader och liknande resultatposter

-32 113

0

Summa finansiella poster

-32 113

0

-3 616 777

-32 967

0

-620 000

-3 616 777

-652 967

739 934

0

-2 876 843

-652 967

SEK

Not

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
2

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

0
0

Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster
Lämnade koncernbidrag
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning

SEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
10 612 910

Tecknat men ej inbetalt kapital

1 411 864

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
2 024 513

1 455 285

2 024 513

1 455 285

739 934
739 934

0
0

2 764 447

1 455 285

40 924
239 064
190 800
470 788

0
116 828
0
116 828

Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 145 871
2 145 871

0
0

Summa omsättningstillgångar

2 616 659

116 828

SUMMA TILLGÅNGAR

15 994 016

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Summa immateriella anläggningstillgångar

3

Summa anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar
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Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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2 983 977

Balansräkning, fortsättning

SEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

506 861
357 740
860 285

50 000
20 233
0

Summa bundet eget kapital

1 724 886

70 233

Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital

14 231 222
238 019
-2 876 843
11 592 398

2 033 571
-8 275
-652 967
1 372 329

Summa eget kapital

13 317 284

1 442 562

466 667
599 011
0

0
0
1 266 415

491 937

250 000

1 119 117

25 000

2 676 732

1 541 415

15 994 016

2 983 977

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
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Kassaflödesanalys

2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

-3 584 664

-32 967

318 880

0

-32 113

0

-3 297 897

-32 967

-40 924

0

-313 036

0

599 011

0

69 638

32 967

-2 983 208

0

-860 285

0

-860 285

0

5 460 993
500 000
-33 333

0
0
0

Kassaflöde
finansieringsverksamhet

5 927 660

0

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Övertagen kassa vid fusion

2 084 167
0
61 704

0
0
0

Utgående kassa

2 145 871

0

SEK

Not

Löpande verksamhet
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet
Räntenetto
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Förändring rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av
kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av
fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av
leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av
kortfristiga skulder
Kassaflöde löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Förvärv av balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten

3

Kassaflöde investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Erhållen kontant emissionslikvid
Kortfristiga skulder
Amortering långfristiga lån
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Noter till de finansiella
rapporterna
Streamify AB
Org.nr. 559127-1399

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Bolaget har valt att frivilligt upplysa om kassaflöde.
Värderingsprinciper
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag
görs för lämnade rabatter.
Antal år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten

5

Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Aktiveringsmodellen
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som
uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; Bolagets avsikt är att
färdigställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och Bolaget har förutsättningar att använda
eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för Bolaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan
användas eller säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen
och för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att
generera framtida ekonomiska fördelar och Bolaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga
till tillgången under dess utveckling.
I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med
en lämplig andel av relevanta omkostnader och lånekostnader.
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Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång
eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till
investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om Bolaget 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.
Offentliga bidrag
Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Bolaget fått eller kommer att få.
Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag, intäktsförs när
villkoren för att få bidraget uppfyllts, det vill säga oftast i samband med att bidrag erhålls. Offentliga bidrag som är
förenade med krav på framtida prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs när bidraget erhålls och intäktsförs
därefter när prestationen utförs.
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Medelantal anställda

2020

2019

Medelantal anställda har varit

2,00

0,00

Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2020-12-31

2019-12-31

1 455 285
860 285
0

0
0
1 455 285

2 315 570
0
-291 057
2 024 513

1 455 285
0
0
1 455 285

225 350

115 288

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av
bolaget betalda
Närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.

Not 3

Ingående anskaffningsvärde
Årets aktiveringar
Årets förvärv
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående redovisat värde
Tillgångar anskaffade med offentligt
bidrag
ingår med redovisat anskaffningsvärde
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Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

Uppskjuten skatt

2020-12-31

Underskottsavdrag

Temporär
skillnad
3 591 914

Uppskjuten
skattefordran
739 934
739 934

Uppskjuten
skatteskuld
0
0

Ställda säkerheter

2020-12-31

2019-12-31

Företagsinteckningar

1 100 000

0

Eventualförpliktelser

2020-12-31

2019-12-31

Ansvarsförbindelser

225 330
225 330

0
0

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut

Den 13 januari 2021 meddelade Streamify att Bolaget vid extra bolagsstämma har beslutat att införa ett
incitamentsprogram i enlighet med vad som kommunicerats i memorandum i december 2020.
Incitamentsprogrammet har givits ut genom en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier
i Bolaget till VD och styrelseledamot Johan Klitkou samt Christofer Lundstedt.
Den 25 januari 2021 börsnoterades Streamify AB på marknadsplatsen Spotlight Stock Market.
Not 8

Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Streamify AB (publ), org.nr 559127-1399
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Streamify AB(publ) för
år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Streamify ABs (publ) finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till Streamify AB (publ) 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 och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

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 Streamify AB (publ) enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker
ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:


företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller



på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen
finns på Revisorsinspektionens webbplats:
https://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen finns på
Revisorsinspektionens webbplats:
https://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning
är en del av revisionsberättelsen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Revisionsberättelsen har lämnats den dag som framgår av den
elektroniska underskriften.

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Streamify AB
(publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.

Östersund
Edlund & Partners AB

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar förlusten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter tillika
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Transaktion 09222115557445895911

Jens Edlund
Auktoriserad revisor

Signerat JE

Styrelsens underskrift
Östersund

Lars Ekström, styrelseordförande

Johan Klitkou, styrelseledamot och VD

Hans Åsling, styrelseledamot

Peter Nyström, styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 april 2021.

Edlund & Partners AB
Jens Edlund
Auktoriserad revisor

Bolagsinformation

Firmanamn

Streamify AB

Handelsbeteckning

”STREAM”. Aktier handlas på Spotlight Stock
Market.

ISIN-koder

Aktiernas ISIN-kod är SE0015244462.

Säte och hemvist

Östersund, Sverige

Organisationsnummer

559127–1399

Datum för bolagsbildning

2017-05-23

Datum när bolag startade sin verksamhet

2017-09-28

Land för bolagsbildning

Sverige

Juridisk form

Publikt aktiebolag

Lagstiftning

Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen

Adress

Köpmangatan 41, 831 30 Östersund

Telefon

+46 (0) 63-13 37 51

Hemsida

www.streamify.io

LEI-kod

549300G0YBY86OFIGX63

Kommande finansiella rapporter
Streamify upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är
planerade enligt följande:
Kvartalsrapport 2, Q2 2021
Kvartalsrapport 3, Q3 2021
Bokslutskommuniké 2021

31 augusti 2021
28 oktober 2021
25 februari 2022

