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Styrelsen och verkställande direktören för Adverty AB (publ) avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
Bolaget bedriver utveckling och drift av annonslösningar för Virtual Reality (VR) och Augmented 
Reality (AR).
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Under räkenskapsåret har bolaget upptagit ett konvertibellån, samt tillförts kapital genom en 
företrädesemission.
 
Konvertibellån om 10 miljoner togs upp under andra kvartalet, men har till fullo lösts genom kvittning 
mot nya aktier 8,032,290 i samband med företrädesemission, samt resterande 1,967,710 genom 
återbetalning. 
 
En företrädesemission om 3,750,000 aktier inklusive kvittning, till en teckningskurs om 10 kronor per 
aktie, har tillfört bolaget 37,5 miljoner innan emissionskostnader, direkt efter balansdagen.
 
Bolaget lanserar in-game-reklam globalt i det ledande mobila eSport-spelet Critical Ops.
 
Bolaget aktiverar reklamplattform i mobilspelet Talking Tom Gold Run med nära 1 miljard 
installationer.
 
Bolaget inleder partnerskap med USA-baserade Smaato, en programmatisk plattform med fokus på 
in-app annonsering.
 
Bolaget tecknar ramavtal med Mobiem Polska, en ledande mobil marknadsföringsbyrå i Polen.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017   
  (11 mån)   

Nettoomsättning 187 46 0
Eget kapital -1 503 7 711 1 885
Resultat efter finansiella poster -12 198 -8 363 -3 915
Avkastning på eget kap. (%) 811,5 -108,5 -207,8
Balansomslutning 9 504 9 950 2 543
Soliditet (%) -15,8 77,5 74,1
Antal anställda 7 5 4

 
Förändring av eget kapital (Tkr)

Aktie-
Ej reg 

ny- Utveck-
Överkur

s-
Balansera

t Årets Totalt
kapital emission lingsfond fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 570  2 388 19 419 -6 303 -8 363 7 711
Ej registrerad nyemission  2 984     2 984
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:     -8 363 8 363 0
Aktiverade kostnader   4 952  -4 952  0
Årets resultat     -12 198 -12 198
Belopp vid årets utgång 570 2 984 7 340 19 419 -19 618 -12 198 -1 503
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Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
 
ansamlad förlust -8 724 663
Överkursfond 19 419 157
årets förlust -12 197 572

-1 503 078
 
behandlas så att
i ny räkning överföres -1 503 078
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.

https://sign.visma.net/sv/document-check/bc1f3941-81ae-4580-b67b-8e47611afda5

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Adverty AB (publ)
Org.nr 559100-5250

4 (12)

Resultaträkning Not
1

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 

Nettoomsättning 187 082 45 679
Aktiverat arbete för egen räkning 1 426 291 0
Övriga rörelseintäkter 416 884 197 238

2 030 257 242 917

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 565 243 -2 904 379
Övriga externa kostnader -5 945 393 -1 900 934
Personalkostnader 2 -5 362 680 -3 835 497
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -151 984 -66 366
Övriga rörelsekostnader -73 796 -65 521

-13 099 096 -8 772 697
Rörelseresultat -11 068 839 -8 529 780

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 818 184 648
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 133 551 -17 688

-1 128 733 166 960
Resultat efter finansiella poster -12 197 572 -8 362 820

Resultat före skatt -12 197 572 -8 362 820

Årets resultat -12 197 572 -8 362 820
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Balansräkning Not
1

2019-12-31 2018-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 3 7 339 932 2 387 817
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 4 658 735 530 909

7 998 667 2 918 726

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 23 688 0

23 688 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 6 75 000 75 000

75 000 75 000
Summa anläggningstillgångar 8 097 355 2 993 726

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 654 275 736 642
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 219 906 182 802

874 181 919 444

Kassa och bank 532 893 6 037 320
Summa omsättningstillgångar 1 407 074 6 956 764

SUMMA TILLGÅNGAR 9 504 429 9 950 490
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Balansräkning Not
1

2019-12-31 2018-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7
Bundet eget kapital
Aktiekapital 569 847 569 847
Fond för utvecklingsutgifter 7 339 932 2 387 817

7 909 779 2 957 664

Fritt eget kapital
Överkursfond 19 419 157 19 419 157
Balanserad vinst eller förlust -16 634 442 -6 303 217
Årets resultat -12 197 572 -8 362 820

-9 412 857 4 753 120
Summa eget kapital -1 503 078 7 710 784

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 8 269 790 293 750
Summa långfristiga skulder 8 269 790 293 750

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 509 378 1 093 293
Övriga skulder 584 712 326 090
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 643 627 526 573
Summa kortfristiga skulder 2 737 717 1 945 956

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 504 429 9 950 490
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Kassaflödesanalys Not
1

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -12 197 572 -8 362 820
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 151 984 66 366

-12 045 588 -8 296 454

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar 38 193 -722 002
Förändring av leverantörsskulder 416 085 1 048 668
Förändring av kortfristiga skulder 382 745 452 292
Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 208 565 -7 517 496

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 3, 4 -5 227 612 -2 985 092
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 6 -28 000 -75 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 255 612 -3 060 092

Finansieringsverksamheten
Nyemission 2 983 710 14 189 072
Upptagna lån 7 976 040 80 750
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 959 750 14 269 822

Årets kassaflöde -5 504 427 3 692 234

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 6 037 320 2 345 086
Likvida medel vid årets slut 532 893 6 037 320
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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). 
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och 
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
 
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.
 
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 20%
Koncessioner, patent och licenser. 20%

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 20%
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt).

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
 
 
Not 2 Medelantalet anställda

2019 2018

Medelantalet anställda 7 5
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Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 387 817 0
Inköp 4 952 115 2 387 817
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 339 932 2 387 817

Utgående redovisat värde 7 339 932 2 387 817

 
Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 597 275 0
Inköp 275 489 597 275
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 872 764 597 275

Ingående avskrivningar -66 366 0
Årets avskrivningar -147 673 -66 366
Utgående ackumulerade avskrivningar -214 039 -66 366

Utgående redovisat värde 658 725 530 909

 
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

2019-12-31 2018-12-31

Inköp 27 999 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 999 0

Årets avskrivningar -4 311 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 311 0

Utgående redovisat värde 23 688 0
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Not 6 Andra långfristiga fordringar

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 75 000 0
Inköp 0 75 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75 000 75 000

Utgående redovisat värde 75 000 75 000

 
 
Not 7 Antal aktier och kvotvärde
 

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde

Antal A-Aktier 12 126 285 0,05
12 126 285

 
Not 8 Ställda säkerheter

2019-12-31 2018-12-31

  
Företagsinteckning 300 000 300 000

300 000 300 000
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Not  9  Väsentliga  händelser  efter  räkenskapsårets  slut
Bolaget  ingår  partnerskap  med  Unity  Technologies,  där  spelutvecklare  enkelt  får  tillgång  till  
Advertys  annonsteknik  via  Unity  Asset  Store.

Bolaget  inleder  samarbete  med  MADFINGER  Games  för  in-game-annonsering  i  nya  mobila 
esport-spelet  ”Shadowgun  War  Games”.

Talking  Tom  Gold  Run,  genomgår  tekniska  sluttester  och  aktiveras  i  ett  par  länder  i  Europa.

Bolaget  expanderar  till  Storbritannien  med  strategiska,  lokala  rekryteringar  inom  försäljning  och  PR.

Samtidigt  som  spelbranschen  under  COVID-19  ser  sina  bästa  tider  någonsin,  har  pandemin  fått  starkt 
negativa  konsekvenser  för  annons-  och  mediebranschen.  Bolaget  gör  efter  periodens  slut  en  smärre  
neddragning  i  teamet  på  grund  av  den  osäkerhet  som  råder.

Stockholm  2020-05-18

Joachim Roos Niclas  Kjellgren
Ordförande

Mika Kuuisisto Niklas Bakos
Verkställande direktör

Revisorspåteckning

Min  revisionsberättelse  har  lämnats  2020-05-18

Fredrik Lundberg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Adverty AB (publ) 

Org.nr. 559100-5250 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Adverty AB 

(publ) för år 2019. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Adverty AB (publ)s finansiella ställning per den 

31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 

för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 

standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 

oberoende i förhållande till Adverty AB (publ) enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina 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 misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 

verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 

förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 

och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 

drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 

avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 

något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Mina 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 misstag, 

och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 

oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 

eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 

beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 

för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 

åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 

den interna kontrollen. 

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 

grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 

någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 

förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det 

finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 

den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 

förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 

verksamheten. 

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 

som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

Adverty AB (publ) för år 2019 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt 

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 

Jag är oberoende i förhållande till Adverty AB (publ) enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina 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. 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 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 

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. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 jag 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 min 

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 

relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 

uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen. 

 

 

Stockholm den 18 maj 2020                 

 

 

Fredrik Lundberg 

Auktoriserad revisor 
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