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Styrelsen och verkställande direktören för Gigger AB (Publ) får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2017.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Gigger AB (publ), som tidigare hette Bidnord AB, är ett bemanningsbolag och rekryteringsbolag inom
den nya delningsekonomin.
Under 2017 har Bolaget genomgått många och omfattande förändringar. Utöver ändringen av firma har
en del förändringar gjorts av styrelsen och en delvis ny ledning rekryterats in. Under 2017 har Gigger
genomfört 2 stycken mindre emissioner. Nedan följer mer detaljer kring detta.
Bolaget fick under hösten 2017 även en ny storägare genom att tidigare majoritetsägaren sålde halva sitt
innehav till Osix Sverige AB. Osix har efter detta lämnat villkorade aktieägartillskott på 1.2 mkr för att
kunna genomföra en del nödvändiga förändringar i verksamheten och utveckla plattformen.
Med marknadens modernaste mjukvaruplattform, digitaliserar och förenklar Gigger administrationen av
timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft ”giggers” i
Sverige och internationellt.
I plattformen kan kundföretag skapa personalpooler, schemalägga personal men framför allt
automatiseras sin lönehanteringen. Gigger skapar därmed den första helhetslösningen för att effektivisera
samt reducera/eliminera personaladministration och lönehantering så att kund-företagen kan sänka sina
kostnader och fokusera på sin kärnverksamhet.
Giggers kommer i sin tur att kunna få tillgång till fler uppdrag och skapa minskade trösklar på
arbets-marknaden samtidigt som de får en högre transparens med en förenklad och automatiserad
fakturering och säkerställd betalning.
Affärsmodell bygger på att skapa en hel värdekedja för företag och frilansare/temporärt anställda
genom ett system av tjänster på Giggers plattform. Giggers primära intäktsström kommer från en avgift
som tas av den fakturering som giggers gör till kundföretagen för sina gigs.
Med Gigger kan kundföretag spara kostnader genom att de effektiviserar sin personal- och
löneadministration. De finns en potential för besparingar på upp till 75 procent för bolag som handhar
en stor mängd timanställda genom att istället använda Giggers lösning.
Vision
Giggers vision är att bli världens största arbetsgivare. Gigger vill skapa transparens, trygghet och
flexibilitet på arbetsmarknaden. Gigger kan med sina produkter ge företag resurser inom personal och
bemanning för att företagen skall kunna växa och nå sin potential. Samtidigt finns ambitionen att se till
att fler personer kommer i arbete genom förenklade processer för anställning, risktagande och
matchning och därmed vända upp och ned på dagens modell för matchning och anställning.
Företaget har sitt säte i Stockholm.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under det andra kvartalet genomfördes en spridningsemission som renderade i ett tillskott på dels nya
aktieägare och dels inbringade ca. 450 tkr till Gigger.
Den 27 juni 2017 avhölls årsstämman och utöver sedvanliga beslut kring Årsredovisning mm samt
bemyndigandet till styrelsen.
Det tredje kvartalet investerade Osix Sverige AB i Gigger AB genom köp av aktier från befintliga
aktieägare och sedan genom en kapitalinjektion på 1.2 mkr.
Under det fjärde kvartalet avhölls en extra bolagsstämma. På stämman gjordes förändringar i
Bolags-ordningen innebärande bl. a. förändringen av firman till Gigger, det beslutades att Bolaget skall
ha endast ett aktieslag. Utöver detta beslutades om en del förändringar i styrelsen och till ny
styrelseordförande valdes Lars Wiigh.
I november beslutade styrelsen att lista Gigger och en ansökan lämnades in till Nordic Growth Market
”NGM” den 21 november. Med planerad listning under 2018.
I november beslutades också om en nyemission. Denna inbringade cirka ca. 680tkr. Marknaden för
emissioner mot slutet av 2017 var mycket svår. Enligt uppgift genomfördes inte mindre än 30 stycken
nyemissioner samtidigt och få av dessa blev därför lyckade.
Omsättning och resultat
Den totala omsättningen i Gigger uppgick till 859 (664) tkr. Nettoomsättningen uppgick till 497 (116)
tkr, en ökning med cirka 328 procent.
Årets rörelseresultat uppgår till - 4 861 (- 5 969) tkr. Orsakerna till rörelseresultatet går att finna i att
utvecklingskostnaderna av plattformen var fortsatt hög under året första halvår.
Finansnetto uppgick till - 1 (- 5) tkr. Det är främst bankkostnader som finns med.
Resultatet efter finansnetto uppgick till 4 966 (-5 974) tkr, m a o ett mycket otillfredsställande, om än
lite förbättrat.
Likviditet
Likvida medel uppgick vid utgången av 2017 till cirka 400 tkr. Under 2018 räknar Gigger med att
genomföra en riktad emissioner för att säkra upp nödvändig likviditet inför listning av inför listningen
genomföra en spridningsemission. Detta samtidigt som intäkter i allt snabbare takt ökar. Osix Sverige
AB garanterar löpande likviditetsbehov.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Starten av 2018 har börjat mycket bra. Med flera nya nyckelpersoner i bolaget tar nu Gigger stora steg in
på bemannings marknaden. Nya VD Jonas Luthander började operativt under januari månad och vi ser
resultatet på det nya teamet redan nu.
Under 2018 års två första månader har bolaget sålt och levererat sina bästa månader hittills.
Flera företag har skrivit kontrakt med Gigger och vi för nu samtal med flera stora aktörer om våra
personallösningar. Personalpoolerna är vår klart bästa produkt och samtidigt anmäler sig fler och fler
Giggers till plattformen. Samtidigt för vi bra samtal med nya investerare för att lösa likviditeten under
2018.
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Ägarförhållanden
Namn
Properio Ventures AB
Osix Sverige AB
Olle Stenfors

Antal aktier
3 955 952
3 568 145
2 324 365

Antal röster
3 955 952
3 568 145
2 324 365

Bolaget ägs till 25% av Properio Ventures AB, 23% av Osix Sverige Holding AB och 15% av Olle
Stenfors de resterande 37% ägs av 62 st mindre investerare och investerarbolag.

Flerårsöversikt (Tkr)

2017
497
-4 966
2 348
1 443
61,4

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet (%)

2016
116
-5 974
3 340
2 638
79,0

2015
0
-798
1 451
612
42,2

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Fondemission
Nyemission
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Aktivering
utvecklingsfond
Erhållna
aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie-

Utvecklings-

Överkurs-

Balanserat

Årets

kapital

fond

fond

resultat

resultat

546 633
34 184
193 971

514 776

8 865 613

-1 315 109
-34 184

-5 973 562

2 638 351
0
1 320 249

-5 973 562

5 973 562

0

1 126 278

994 823

774 788

1 509 599

9 991 891

Totalt

-994 823

0

2 450 000

2 450 000
-4 965 783
1 442 817

-5 867 678

-4 965 783
-4 965 783

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 2 450 000 (0).

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
ansamlad förlust
Överkursfond
årets förlust

behandlas så att
i ny räkning överföres

-5 867 678
9 991 891
-4 965 783
-841 570

-841 570

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

497 480
330 016
32 464
859 960

116 352
541 870
6 456
664 678

-3 848 866
-1 773 192

-4 623 167
-1 902 780

-98 492

-78 318

-103 039
-1 398
-5 824 987
-4 965 027

-25 760
-3 463
-6 633 488
-5 968 810

Resultat efter finansiella poster

2
-758
-756
-4 965 783

194
-4 946
-4 752
-5 973 562

Resultat före skatt

-4 965 783

-5 973 562

Årets resultat

-4 965 783

-5 973 562

Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala
nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

2
4
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Not

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

5

1 509 599
1 509 599

1 262 534
1 262 534

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

6

47 944
47 944

63 485
63 485

25 600
25 600
1 583 143

50 000
50 000
1 376 019

34 601
0
292 049
21 042
347 692

787
49 988
331 247
85 860
467 882

417 659
765 351

1 496 344
1 964 226

2 348 494

3 340 245

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2017-12-31

2016-12-31

774 788
1 509 599
2 284 387

546 633
514 776
1 061 409

9 991 891
-5 867 678
-4 965 783
-841 570
1 442 817

8 865 613
-1 315 109
-5 973 562
1 576 942
2 638 351

473 461
62 000
28
251 686
118 502
905 677

291 131
0
0
147 641
263 122
701 894

2 348 494

3 340 245

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7
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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).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

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.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen.
Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Inventarier, verktyg och installationer

5%
20%

Finansiella instrument
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
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.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
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underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.

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.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 360 550 kronor.
I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen av hyrda lokaler.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år

2017

2016

160 000
160 000

282 200
282 200
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Not 4 Anställda och personalkostnader
2017

2016

0
4
4

0
4
4

1 337 978
1 337 978

1 414 931
1 414 931

420 451
420 451

444 571
444 571

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

1 758 429

1 859 502

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

20 %
80 %

20 %
80 %

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Övriga anställda

Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Avtal om avgångsvederlag
Den verkställande direktören har inte något avtal kring avgångsvederlag.

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

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

Utgående redovisat värde

2017-12-31

2016-12-31

1 328 982
330 016
1 658 998

787 113
541 869
1 328 982

-66 449
-82 950
-149 399

0
-66 449
-66 449

1 509 599

1 262 533
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

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

Utgående redovisat värde

2017-12-31

2016-12-31

77 709
0
77 709

28 257
49 452
77 709

-14 224
-15 542
-29 766

-2 355
-11 869
-14 224

47 943

63 485

Antal
aktier
15 495 767
15 495 767

Kvotvärde
0,05

Saknar anläggningsregister för inventarier verktyg samt datorer.

Not 7 Antal aktier och kvotvärde
Namn
Antal A-Aktier

Stockholm den 13 april 2018

Lars Erik Wiigh
Ordförande

Janthana Kaenprakhamroy

Kenneth Verlage

Jonas Luthander
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 13 april 2018

Erik Ågerup
Auktoriserad revisor
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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Gigger AB (Publ) intygar att resultaträkningen och balansräkningen i
årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 13 april 2018. Årsstämman beslutade att godkänna
styrelsens förslag till resultatdisposition.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med
originalen.

Stockholm den 13 april 2018

Jonas Luthander

