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Styrelsen och verkställande direktören för Adverty AB (publ) avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.

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 mobilspel. Bolaget har utvecklat
en revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Den tekniska plattformen låter utvecklare
kunna nyttja icke-påträngande annonser.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under räkenskapsåret har bolaget genomfört en riktad nyemission och tillförts 20,25 MSEK med
möjligheten att ytterligare 10 MSEK tillföres under 2021.
Bolaget har ingått partnerskap med Unity Technologies, där spelutvecklare får tillgång till Advertys
annonsteknik via Unity Asset Store.
Bolaget har expanderat till USA och Storbritannien med strategiska, lokala rekryteringar inom försäljning
och PR. Även strategiska partnerskap har skrivits med återförsäljare i Singapore.
Bolaget har utvecklat och lanserat nytt in-game-format för varumärkesannonsering i form av sömlösa
In-Menu™-annonser.
Bolaget erhåller patent i USA för sin BrainImpression-teknik avseende viewability för in-game-annonser.
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Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Eget kapital
Resultat efter finansiella poster
Avkastning på eget kap. (%)
Balansomslutning
Soliditet (%)
Antal anställda

2020

2019

2018

689
30 260
-15 093
-49,9
32 144
94,1
9

187
-1 503
-12 198
811,5
9 504
-15,8
7

46
7 711
-8 363
-108,5
9 950
77,5
5

2017
(11 mån)
0
1 885
-3 915
-207,8
2 543
74,1
4

Förändring av eget kapital (Tkr)
Belopp vid årets ingång
Nyemission
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:
Aktiverade kostnader
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie-

Ej reg ny-

Utveck-

Överkurs-

Balanserat

Årets

kapital

emission

lingsfond

fond

resultat

resultat

570
388

2 984
-2 984

7 340

19 419
49 451

-19 618

-12 198

-1 503
46 855

-19 419

7 222
-5 776

12 198

49 451

-18 172

0
0
-15 093
30 260

5 776
958
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
ansamlad förlust
Överkursfond
årets förlust

-18 172 394
49 451 360
-15 092 597
16 186 369

disponeras så att
i ny räkning överföres

16 186 369

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.

Transaktion 09222115557445567450

Signerat JR, NK, JS, TK, NB, FL

Adverty AB (publ)
Org.nr 559100-5250

4 (12)
2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

688 954
901 310
198 519
1 788 783

187 082
1 426 291
416 884
2 030 257

-3 147 484
-5 059 905
-8 369 137

-1 565 243
-5 945 393
-5 362 680

-183 707
-102 197
-16 862 430
-15 073 647

-151 984
-73 796
-13 099 096
-11 068 839

Resultat efter finansiella poster

0
-18 950
-18 950
-15 092 597

4 818
-1 133 551
-1 128 733
-12 197 572

Resultat före skatt

-15 092 597

-12 197 572

Årets resultat

-15 092 597

-12 197 572

Resultaträkning

Not
1

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

13 115 760

7 339 932

599 598
13 715 358

658 735
7 998 667

1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
3
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter
4

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5

18 096
18 096

23 688
23 688

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

6

75 000
75 000
13 808 454

75 000
75 000
8 097 355

89 483
328 412
458 854
876 749

0
654 275
219 906
874 181

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

17 458 387
18 335 136

532 893
1 407 074

SUMMA TILLGÅNGAR

32 143 590

9 504 429

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

957 537
13 115 760
14 073 297

569 847
7 339 932
7 909 779

49 451 360
-18 172 394
-15 092 597
16 186 369
30 259 666

19 419 157
-16 634 442
-12 197 572
-9 412 857
-1 503 078

162 500
162 500

8 269 790
8 269 790

586 336
378 131
756 957
1 721 424

1 509 378
584 712
643 627
2 737 717

32 143 590

9 504 429

1

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

7

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

-15 092 597
183 707
-14 908 890

-12 197 572
151 984
-12 045 588

-89 483
86 915
-923 042
-93 251
-15 927 751

0
38 193
416 085
382 745
-11 208 565

-5 894 806
0
-5 894 806

-5 227 612
-28 000
-5 255 612

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

46 855 341
0
-8 107 290
38 748 051

2 983 710
7 976 040
0
10 959 750

Årets kassaflöde

16 925 494

-5 504 427

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

532 893
17 458 387

6 037 320
532 893

Kassaflödesanalys

Not
1

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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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
Koncessioner, patent och licenser.

20%
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
Medelantalet anställda
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Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 339 932
5 775 828
13 115 760

2 387 818
4 952 114
7 339 932

Utgående redovisat värde

13 115 760

7 339 932

Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
2020-12-31

2019-12-31

872 764
118 978
991 742

597 275
275 489
872 764

-214 039
-178 115
-392 154

-66 366
-147 673
-214 039

599 588

658 725

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

27 999
27 999

0
27 999
27 999

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 311
-5 592
-9 903

0
-4 311
-4 311

Utgående redovisat värde

18 096

23 688

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

Utgående redovisat värde
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
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Not 6 Andra långfristiga fordringar
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

75 000
75 000

75 000
75 000

Utgående redovisat värde

75 000

75 000

Antal
aktier
20 376 285
20 376 285

Kvotvärde
0,05

2020-12-31

2019-12-31

300 000
300 000

300 000
300 000

Not 7 Antal aktier och kvotvärde
Namn
Antal A-Aktier

Not 8 Ställda säkerheter

Företagsinteckning
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Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolagets grundare Niklas Bakos riktar fokus på produktstrategi, Tobias Knutsson befordras till VD,
Anders Rössel anställs som finanschef och Thorbjörn Warin anställs som affärsutvecklingschef.
Bolaget och Verizon Media tillkännager ny affär som ger ett stort antal varumärken och målgrupper
tillgång till Advertys innovativa annonsformat inom spel.
Bolaget erhåller ett andra patent i USA för sin viewability-teknik för in-game-annonser.
Bolaget inleder samarbete med Oracle Moat för förbättrad mätningsteknik inom
in-game-annonseringsplattformen.
Bolaget tilldelas TAG:s certifieringsmärkning för varumärkessäkerhet efter validering av ABC.
Styrelsen beslutar om ändring av villkoren för teckningsoptioner av serie 2020/2021 och Bolaget
tillfördes därmed cirka 10 MSEK.

Stockholm 2021-04-21

Joachim Roos
Ordförande

Niklas Bakos

Niclas Kjellgren

Jonas Söderqvist

Tobias Knutsson
Verkställande direktör

Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats 2021-04-21

Fredrik Lundberg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Adverty AB (publ)
Org.nr. 559100-5250
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.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Adverty AB
(publ) för år 2020.

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

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 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

• 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.

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.

• 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.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

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.

• 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.

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.

• 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.

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
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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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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.

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 2020 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 21 april 2021

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.

Fredrik Lundberg
Auktoriserad revisor

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,
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