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VI BYGGER FRAMTIDENS RETAIL
E-handel eller fysisk butik är inte frågan – handeln behöver finnas överallt för 
att möta den moderna kundens krav och behov. Butiken måste hitta nya former, 
funktioner och format. Och den som är närmast sin kund, och förstår den bäst, 
kommer vinna. Morgondagens fysiska kundmöten sätter upplevelsen i centrum 
och har digitala lösningar som möjliggör en sömlös kundresa. Som en ledande 
retail tech-leverantör arbetar Vertiseit nära sina uppdragsgivare och bidrar till 
att utveckla framtidens retail. 



Kort om Vertiseit 
Vertiseit är ett retail tech-bolag och en helhetsleverantör av digitala lösningar  
som stärker kundupplevelsen i butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör 
en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. 
Vertiseit erbjuder en ledande SaaS-plattform, strategi och koncept för digital 
kommunikation i framtidens retail.

INNOVATIVA TEKNISKA LÖSNINGAR 
I EN DIGITALISERAD VÄRLD
Vertiseit grundades för att möta detaljhandelns stora omvandling till följd av digitalisering och 
förändrade konsumentbeteenden. Dagens konsumenter förväntar sig en sömlös upplevelse 
mellan olika kanaler och ställer nya krav på detaljhandelns erbjudande och agerande. De aktörer 
som arbetar kanalöverskridande och konsekvent, samt förstår den fysiska butikens fördelar och 
de möjligheter digitaliseringen ger, kommer att vara morgondagens vinnare.

I tio år har Vertiseit erbjudit innovativa tekniska lösningar som kompletterar den traditionella 
butikens personliga kundmöte och möjliggör en enhetlig varumärkesupplevelse, mer inspiration 
och ökat säljstöd genom hela kundresan. För Vertiseits kunder innebär det affärsnytta i form av 
ökad försäljning, stärkt varumärke och ökad kundlojalitet.

Bolaget har sitt huvudkontor i Varberg, men finns även i  Stockholm och Karlstad. Vertiseit hade 
2018 drygt 200 kunder, de flesta inom handels- och servicesektorn, på ett stort antal marknader.

VISION
Vertiseits vision är att skapa framtidens retail.  

MISSION
Vertiseit utmanar och hjälper sina kunder med  
den digitala transformationen inom retail.

AFFÄRSIDÉ
Vertiseit är en strategisk partner och 
helhetsleverantör av retail tech för 
kundupplevelsen i butik.

   

KÄRNVÄRDEN
Kundnytta 
Vertiseit hjälper sina kunder bygga starkare varumärken och  
generera ökad försäljning.

Enkelhet
Vertiseit är enkla och tydliga i sina lösningar, relationer och 
kommunikation.

Kreativitet
Vertiseit brinner för nyskapande idéer som utvecklar både 
kundernas affär och branschen i stort.

2008
•  Vertiseit grundas i 

Varberg. 

2009
•  Utmärkelse: Årets 

nyföretagare, Varberg. 

2012
•  Utmärkelse: Årets unga 

företagare, Varberg. 

2013
•  Förvärvade företaget 

ClearSign. 

2014
•  Utmärkelse: Deloitte 

Technology Fast 50. 

2015
•  Expanderar med Burger 

King från Sverige till 
Danmark.

•  Global utrullning för 
Essity på 28 marknader.

•  Ramavtal med Hemköp.

•  Utrullning SkiStar fem 
destinationer. 

2016
•  Utmärkelse: National 

Champion European 
Business Awards.

•  Förvärvade företaget 
UCUS.

•  Pilot för Rejmes och 
Volvo Cars Sverige.

2017
•  Utmärkelse: Årets 

företagare Varberg.

•  Förvärvade företaget 
DISE International AB.

•  Nya kunder: J.Lindeberg 
och KFC. 

2018
•  Utmärkelse: Årets 

företagare Halland.

•  Öppnar konceptbutiken 
The Fitting Room.

•  Förvärvade företaget 
Display 4 AB.

•  Nya kunder: Lindex, 
Gina Tricot och  
Tikkurila.

•  Ramavtal med VHF för 
Volvo Cars Sverige och 
AB Volvo.

Historiska milstolpar
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VD-ord 
Med en bakgrund inom detaljhandeln såg vi tidigt vad som höll på att hända på 
marknaden. Omvälvningen i branschen med en accelererande digitalisering, 
förändringar i fysiska butiksnät och nya konsumentbeteenden gav utrymme  
för en aktör med digitala lösningar för det framtida kundmötet. Vi var tre personer 
som startade Vertiseit – med en gemensam idé och med varsitt perspektiv. Jag 
fokuserade på tillväxt, Adrian på täckningsbidrag och Oskar på att nå teknik- 
ledarskap. Med tio år av lönsam tillväxt, och många passerade milstolpar, tycker 
jag att vi med rätta kan säga att den kombinationen är ett vinnande koncept.  
Och nu är vi redo för nästa stora steg.

Först några ord om 2018, som var ett år med rekordtillväxt främst som en effekt av befintliga 
kundrelationer, men också tack vare ett bra inflöde av nya kunder och projekt. Vertiseit nådde  
en nettoomsättning på 79 miljoner kronor, vilket var 49 procent högre än föregående år, och en 
rörelsemarginal på 7 procent. Första halvåret var mycket starkt och överträffade våra förvänt-
ningar med en tillväxt på 80 procent från i huvudsak prioriterade nyckelkunder, medan det andra 
halvåret innebar en lugnare tillväxttakt men med flera påbörjade projekt som bådar gott för  
framtiden. 

Banbrytande avtal och roliga uppdrag
Ett stort ögonblick under året var när Vertiseit tecknade ramavtal för Volvo Cars Sverige. Vi har 
arbetat med Volvo Cars i många år, men tidigare med varje enskild återförsäljare som avtalspart. 
Ramavtalet omfattar hela det svenska nätverket av drygt 200 återförsäljare, varav ett trettiotal 
redan idag är utrullade. 

Andra viktiga händelser under året var ett utökat samarbete med Lindex internationellt med 
potential till 450 butiker. En intressant resa där vi gått från teknikleverantör till en helhetspartner 
med ansvar för konceptutveckling och design av deras butikslösningar. 

Vi tecknade avtal med Tikkurila Sverige AB – en ledande nordisk färgleverantör med bland annat 
varumärkena Alcro och Beckers – med närmare 90 system initialt och fick därmed möjlighet att 
skapa konceptytor hos några av deras stora återförsäljare. Ett annat nygammalt uppdrag var ett 
antal lösningar för Universeum, med hög teknisk höjd, nya angreppssätt och experimentella 
events – ett litet men spännande och utvecklande uppdrag. Det var också roligt att få leverera 
olika digitala lösningar till J.Lindeberg under hösten och på så sätt bidra till den spännande 
varumärkesresa de påbörjat med sitt nya uppmärksammade butikskoncept. Bara för att nämna 
några få.

Kompletterande förvärv med potential
Vertiseits huvudfokus är, och har alltid varit, att växa organiskt – men vi tittar hela tiden på 
spännande kompletterande förvärv. Årets händelse var förvärvet av Display 4 AB, en väl etablerad 
mindre aktör som tillförde nya kunder med stor utvecklingspotential kopplat till vårt helhetserbju-
dande. I förvärvet ingick 2 300 aktiva system och drygt 3 miljoner kronor i återkommande intäkter. 

Inom vårt dotterbolag DISE som utvecklar en plattform för retail Digital Signage, fortsatte vi vår 
planenliga konvertering av befintliga partners från tidigare engångslicenser till vår nuvarande 
SaaS-modell, bestående av 100 procent återkommande intäkter.

Fokus 2019
Vertiseit ska fortsätta göra det vi alltid gjort – utveckla såväl befintliga som nya kunder, vara 
aktiva på förvärvsmarknaden och växa med våra kunder internationellt. 

Stort fokus innevarande år är att lansera ett uppdaterat CMS för DISE-plattformen, vilket än 
tydligare kommer ta produkten från en generell Digital Signage-mjukvara till en nischad 
SaaS-plattform för retail-kunder globalt. Vi ska fortsätta arbeta målmedvetet för att attrahera rätt 
människor, något vi värnat om och lyckats bra med alltsedan start. Vi tror på värdeskapande 
genom nära och långvariga relationer med medarbetare, kunder, samarbetspartner – och framtida 
aktieägare. 

Som specialister i den transformation som pågår för fullt inom retail ska vi fortsätta hjälpa våra 
kunder att skapa en enhetlig varumärkesupplevelse och en sammanhållen kundresa genom att 
addera digitala lösningar till det fysiska kundmötet i butik. För handeln behöver finnas överallt för 
att möta kundens krav och behov. De aktörer som hittar rätt mix och är nära sin kund kommer att 
vinna. Och vi ska se till att just våra kunder är vinnarna inom framtidens retail.

Johan Lind, VD

6



HÄNDELSERIKT  
OCH FRAMGÅNGSRIKT 
2018 var ett händelserikt år med många viktiga milstolpar. Bolaget ökade sin 
kundstock, utvecklade nya samarbeten och genomförde ett strategiskt förvärv. 
Nettoomsättningen ökade med 49 procent, varav 31 procent genom organisk 
tillväxt, och rörelsemarginalen uppgick till 5 procent att jämföra med 4 procent 
året innan. Samtidigt rustar bolaget med förstärkt kompetens inför framtida 
satsningar. För helåret 2018 uppgick bolagets återkommande intäkter till  
30 procent av koncernens totala nettoomsättning. Bolagets återkommande 
intäkter har de senaste fem åren ökat med närmare 200 procent.

Siffror angivna i proforma - koncernen och Display 4 AB.

Kunder
Under året ökade intäkterna, såväl till följd av projekt ur den befintliga kundstocken, som genom 
ett flertal nya kunder. En viktig milstolpe passerades då bolaget tecknade ramavtal får Volvo Cars 
Sverige avseende deras svenska nätverket av återförsäljare. Vidare utvecklades det internationella 
samarbetet med Lindex Sverige. Tikkurila Sverige blev ny kund tillsammans med Universeum, 
Destinasjon Trysil och Friskis & Svettis för att nämna några. 

Förvärv
Under hösten förvärvades Display 4 AB, ett väletablerat bolag inom Digital Signage på den svenska 
marknaden. Förvärvet innefattade en intressant kundstock med stor tillväxtpotential för Vertiseit. 
Förvärvet är också värdeskapande för dotterbolaget DISE med nya partner och ökad installerad 
bas som följd.

Organisation
Vertiseit fortsatte att stärka sin organisation med många nya medarbetare för att svara upp mot 
den ökade efterfrågan och möjliggöra fortsatt tillväxt. Vid årsskiftet hade koncernen 49 anställda.

Marknad
Marknaden för bolagets tjänster fortsatte att växa kraftigt under 2018. Vertiseit noterade en 
förskjutning av efterfrågan från enklare Digital Signage till mer integrerade lösningar som stödjer 
den sömlösa kundresan. Detta bedöms ytterligare gynna Vertiseit i egenskap av helhetsleverantör 
av komplexa kundunika lösningar.

Året i korthet

Nyckeltal

TSEK 2018 2017

Koncern
Nettoomsättning  69 521 49 379
Varav återkommande intäkter  19 298 16 679
Rörelseresultat (EBIT) 4 369 1 944

Proforma
Nettoomsättning  * 78 810 ** 52 801
Varav återkommande intäkter  * 23 891 ** 16 786
Rörelseresultat (EBIT) * 4 122 ** 2 101

+49% 
TILLVÄXT

5% 
RÖRELSEMARGINAL

>200 
VARUMÄRKEN

Siffror angivna i proforma - koncernen och Display 4 AB.

* Proforma - koncernen och Display 4 AB.
** Proforma - koncernen och DISE International AB. 
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Mål och strategi
LÅNGSIKTIGA MÅL

TILLVÄXTSTRATEGI 
Vertiseit är väl positionerat för att dra nytta av de möjligheter den digitala omställningen i retail-
sektorn skapar. Tillväxten har historiskt utvecklats väl genom organisk tillväxt, ökade återkom-
mande intäkter, kontinuerlig utveckling av bolagets erbjudande samt utvalda bolagsförvärv. 
Vertiseit ska skapa fortsatt lönsam tillväxt genom att fokusera på att öka de återkommande 
intäkterna genom organisk tillväxt och strategiska förvärv samt utnyttja expansionspotentialen i 
plattformen DISE.

Återkommande intäkter
De återkommande intäkterna ökar i takt med kundernas användning och antalet installerade 
system genom att bolaget fortsätter fokusera på tillämpningar som skapar mätbart affärsvärde för 
kunderna. 

Vertiseit ska även öka tillväxttakten i den egenägda mjukvaruutvecklaren DISE med global 
expansionspotential. Försäljningen sker genom ett globalt partnernätverk och visionen är att 
utveckla världens främsta plattform för den digitala kundupplevelsen i fysisk retail. 

Organisk tillväxt
Vertiseit ska växa tillsammans med eller genom:

• Befintliga kunder på befintliga och nya geografiska marknader.

• Nya kunder.

• Nya tillämpningar och ny teknik.

Vertiseits målkund har en installationspotential om minst 100 system. Ambitionen är därför att nå 
fler stora internationella bolag för att växa tillsammans med dem som en nära strategisk partner.

Strategiska förvärv 
Vertiseit ska genomföra noga utvalda förvärv av bolag som kan erbjuda:

• Nya kunder.
• Nya geografiska marknader.
• Utökat produkt- och/eller tjänsteutbud.

Vertiseit avser att fortsätta med den historiskt framgångsrika strategin att förvärva bolag som 
ytterligare kan stärka bolagets position på marknaden. Förvärven ska bidra genom att bredda bola-
gets kundstock, möjliggöra expansion till nya marknader eller addera produkter och tjänster till 
Vertiseits erbjudande.

2022 
Mission 50 

De återkommande intäkterna ska uppgå till 
minst 50 MSEK (ARR). 

2023 
Brand top 50 

Ett av världens 50 starkaste konsument- 
varumärken ska välja Vertiseit vid utform-
ning av deras butikskoncept globalt. 

FINANSIELLA MÅL
I slutet av 2018 fastställde bolaget nya finansiella mål att uppnå 2022.

Försäljningstillväxt
Genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 20 procent.  

Lönsamhet
Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 15 procent senast 2022. 

Utdelningspolicy
Utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av nettoresultat. Utdelningsförslaget ska beakta 
Vertiseits investeringsbehov och långsiktiga utdelningspotential. 



Verksamhet 
AFFÄRSMODELL
Vertiseits affärsmodell är uppbyggd kring egenutvecklade digitala lösningar för kunder inom 
handels- och servicesektorn. Bolagets intäkter genereras via driftintäkter per installerat system 
via SaaS-lösningar, konsultativa tjänster genom konceptutveckling och strategi samt via försälj-
ning av hårdvara och installation. 

Bolagets verksamhet bygger på långsiktigt värdeskapande för kunderna. Detta är förutsättningen 
för långsiktiga kundrelationer med stabil intäktsutveckling som följd. Basen i affärsmodellen är 
att leverera digitala lösningar för kundupplevelsen i butik. 

Överordnat i Vertiseits strategi är tillväxt av återkommande intäkter, SaaS. Dessa intäkter bidrar 
till långsiktig stabilitet, god lönsamhet och starkt kassaflöde. 

Helhetsleverantör

STRATEGI & 
KONCEPT

UX, MEDIA & 
INTEGRATION

  
CX PORTAL

DISPLAY & 
TEKNIK

ÖVERVAKNING 
& SUPPORT

PÅ-PLATSEN-
SERVICE

SaaS
Högst prioriterat i bolagets affärsmodell är att växa volymen av återkommande intäker. Dessa 
intäkter benämns som SaaS, Software as a Service, och innefattar licens, drift och support. Intäk-
terna debiteras per installerat system och växer i takt med installerad bas.

Agency
Utvecklingen av kundernas lösningar bottnar i en tydlig strategi för dess värdeskapande. Denna 
strategi utformas och vidareutvecklas inom ramen för bolagets etablerade modell för konceptut-
veckling. Arbetet sker i tvärfunktionella projektteam i nära samarbete med kund, där Vertiseit 
tillför spetskompetens inom strategi, CX, UX, Motion Design och systemutveckling. Intäkterna 
kommer från enskilda beställningar, projekt och löpande utveckling.

Systems
Lösningarna förutsätter väl fungerande system. I bolagets helhetserbjudande ingår därför ett 
åtagande för kundernas infrastruktur, bestående av displayer, mediaspelare, sensorer och övrig 
teknisk utrustning. Bolaget tar ett helhetsansvar för kundernas asset management. Detta inne-
fattar alla aktiviteter från förstudie och installation till dokumentation, underhåll och utbyte. 
Intäkterna genereras från produktförsäljning och därtill relaterade tjänster såsom installation och 
finansieringslösningar via tredje part.

Andel av försäljningen* Nettoomsättning*
MSEK 

2017 2018

16,7

■ SaaS         ■ Agency         ■ Systems              * Proforma

5,4

27,4

19,3

8,2

42,1

Tillväxt återkommande intäkter*
MSEK 

0
5

10
15
20
25

2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   

23,9

28%

12%61%
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DOTTERBOLAGET

DISE International
Den 22 juni 2017 förvärvade Vertiseit 100 procent av aktierna i DISE International AB. Dotterbolaget 
tillhandahåller en premiumplattform SaaS - (Software as a Service) för digital signage-marknaden. 
DISE grundades 2003, har sitt huvudkontor i Karlstad med tio anställda, varav åtta är erfarna 
systemutvecklare specialiserade inom digital signage. Bolaget leds av Vertiseits medgrundare och 
vice VD. 

DISE affärsmodell är uppbyggd kring den egna mjukvaruplattformen som är konstruerad av 
följande fyra delkomponenter; CX Portal, CX Composer, DISE Premium Player samt DISE Lite 
Player. Tillsammans utgör delkomponenterna plattformen som erbjuds till kunderna. 

Dotterbolagets intäktsmodell har under 2018 ställt om till att nu bestå av 100 procent återkom-
mande intäkter (SaaS). Under året har bolaget lagt om strategin, från att erbjuda en generell Digital 
Signage-mjukvara till att fullt ut fokusera på retail. Visionen är att bli den ledande plattformen för 
den digitala kundupplevelsen inom fysisk retail globalt.

Försäljningen sker genom ett globlat partnernätverk av återförsäljare som idag finns i över 30 
länder. Bland slutkunderna kan nämnas bolag såsom The Absolut Company, Uniqlo Co., Ltd. och 
Johnson & Johnson.

Utvecklingen sker agilt i nära dialog med såväl partners som slutkunder.

CX Portal 
DISE CX Portal is a web-based portal coordinating Digital Signage communication. Intuitive 
workflows offered as a cloud service, all designed with retail in mind.

Cloud-based
There should be no limit 
to when and where you 
can manage and 
schedule your Digital 
Signage. You can access 
DISE CX Portal simply by 
logging on to our 
website.

Central or local
With our CX Portal, 
content and campaigns 
can be managed and 
uploaded both locally, in 
the separate store 
locations, and centrally 
by the head office team.

Easy to manage
Our CX Portal is very 
easy to manage with its 
intuitive workflow and 
responsive interface. 
Users can easily and 
safely reach, and log into, 
the CX Portal with their 
existing browsers on PC, 
Mac or smartphone.

Context-aware
Our CX Portal is context-
aware, which allows you 
to keep your Digital 
Signage communication 
relevant and up to date 
in all possible in-store 
situations.

CX Composer
Our CX composer is a creative tool used to design templates, dynamic content and interactive 
experiences. The DISE Composer is often recognized as the market leader when it comes to 
high-performance content creations.

Update Dynamically
Update your Digital 
Signage solution 
dynamically, in real-
time.

Let your creativity flow
The DISE CX Composer is 
the designer-tool, which 
lets you create dynamic 
content with unlimited 
creative freedom.

Third Party Content
You have the option to 
bring in third-party 
content such as RSS 
feeds and social media.

Multiple synchronizations
One of the big advant-
ages with DISE is that 
you can create high-qua-
lity multi-screen 
solutions with flawless 
synchronization.

Player Options
DISE offers two different player alternatives. The fully-fledged Premium version and the Lite 
version for less complex needs.

DISE Premium player
DISE Premium is our most advanced player software. 
Choose DISE Premium when a high-performing, 
feature-rich or interactive solution is desired. So 
powerful and yet so easy to handle through our 
cloud-based interface. This is the product suite that 
will help you create and manage simultaneous, 
dynamic and reliable digital communications 
in-store.

DISE Lite player
DISE Lite is a down-scaled version of Premium and is 
just as easy as it sounds. With our quick setup guide, 
you are ready to display content in no-time. DISE Lite 
is suitable for customers who look for a simple 
solution and want to display basic content such as 
images, text and videos.

Produktägare Produkt backlog Sprint backlog DISE Lansering

Produktutvecklingsprocess
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Urval av 
kundcase 

SKISTAR
Utmaning: SkiStars gäster behöver relevant och aktuell information 
under sin vistelse. För att möta detta behov valde SkiStar att 
digitalisera sin kommunikation och valde Vertiseit som sin fullser-
vice Digital Signage-leverantör.

Lösning: Via hundratals skärmar i värmestugor, butiker och 
skidområden når SkiStar ständigt ut med riktad kommunikation 
och erbjudanden till sina gäster. Gästerna kan nu enkelt ta del av 
den senaste informationen om liftar, nedfarter och väder samt 
kommande aktiviteter och evenemang. En daglig topplista listar de 
skidåkare som har åkt flest fallhöjdsmeter vid destinationen den 
aktuella dagen. Informationen kommer direkt från ”My SkiStar”-ap-
pen och presenteras på stora skyltar. Sammantaget stärker lös-
ningen kundlojaliteten och upplevelsen.

VOLVO CARS
Utmaning: Varumärket Volvo har utvecklats från ett rationellt val 
till ett känslomässigt varumärke "design som utgår från dig". 
Återförsäljarnas varumärke var emellertid inte anpassat till den 
nya kommunikationsplattformen. Dessutom stödde återförsäljarna 
inte den sömlösa kundresan, med få möjligheter till digital  
interaktion.

Lösning: Lösningen var att stärka den emotionella kommunika- 
tionen hos återförsäljaren. Vertiseit tillhandahöll verktyg för 
interaktivt försäljningsstöd för att skapa en mer enhetlig upp- 
levelse. I bolagets utvärdering visar uppföljningen både ökad 
försäljning och förbättrad kundnöjdhet. Nyckeln till framgång var 
att på djupet förstå kundupplevelsen, erbjudandet, den lokala 
återförsäljaren och varumärket Volvo.

LINDEX
Utmaning: Företaget Lindex ville förbättra kundresan mellan 
digitala kanaler och den fysiska butiken. Utmaningen var att skapa 
en sömlös och konsekvent kundupplevelse genom alla kanaler. För 
att förverkliga konceptet behövde butiken vara mer digital.

Lösning: Med kundresan som utgångspunkt lyckades Vertiseit 
identifiera specifika tillämpningar som stärkte upplevelsen. För 
varje tillämpning formulerades ett väldefinierat syfte och tydliga 
mål. Konceptet sträckte sig från varumärkeskommunikation  
i storformat till interaktivt försäljningsstöd och inspiration.  
Resultatet är en enhetlig upplevelse av varumärket, oavsett kanal.
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Ett hållbart företagande 
På Vertiseit är hållbart företagande ett naturligt förhållningssätt i vardagen och 
en avgörande faktor för bolagets fortsatta utveckling. Ytterst handlar det om att 
världen ska kunna se till dagens behov utan att äventyra kommande generatio-
ners möjligheter att tillgodose sina behov. Vertiseits ambition är att bidra till en 
positiv ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Konkret handlar det ofta 
om alla de små val som görs i vardagen, men som tillsammans gör stor skillnad. 

EKONOMISK HÅLLBARHET
Långsiktigt värdeskapande för Vertiseits kunder är förutsättningen för bolagets långsiktiga 
utveckling och lönsamhet. Vertiseit arbetar aktivt med att balansera ekonomisk tillväxt med 
social och miljömässig hållbarhet. Med ekonomisk utveckling och stabilitet kan bolaget bidra till 
positiv förändring och möta marknadens, medarbetarnas och samhällets förväntningar.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
Vertiseits lösningar har stor positiv påverkan genom att det minskar kundernas resursanvändning. 
När e-handel och den fysiska butiken knyts samman, minskar andelen returer och transporter. 
Med kompletterande digitala sortiment kan butiksytorna krympas och överproduktionen minskas. 
Vertiseits interaktiva lösningar skapar förutsättningar för mer transparens och ökad öppenhet.

I bolagets egen verksamhet finns ett stort engagemang bland medarbetarna och ett systematiskt 
arbete med att identifiera och utvärdera de miljöaspekter som påverkar verksamheten. Insatserna 
är främst inriktade mot områden såsom transport, energieffektivisering och kravställning vid 
upphandling. Bolagets ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

SOCIAL HÅLLBARHET
På Vertiseit är mångfald av människor och kompetenser en förutsättning för bolagets nuvarande 
och framtida utveckling. Därför har bolaget valt att engagera sig i nätverket Öppna Företag som 
arbetar med att skapa konkurrenskraft genom öppenhet. Öppenhet är att välkomna idéer, initiativ 
och oliktänkande. Öppenhet innebär att ta ansvar för att skapa en god arbetsmiljö där kränkningar 
inte förekommer och där olikheter i ålder, läggning, kultur och etnicitet är en tillgång. Öppenhet 
ger trygghet och mod att våga lyfta idéer som skapar utveckling i företaget, och i förlängningen 
även ett bättre samhälle. I lokalsamhället bidrar Vertiseit genom samarbete med lokala föreningar, 
skola, Ung Företagsamhet, men framförallt genom att vara en attraktiv arbetsgivare.

ORGANISATION OCH MEDARBETARE
Vertiseit är ett innovativt företag med en hög teknisk kompetens som tillsammans med stor 
kunskap och erfarenhet från detaljhandel och dess utmaningar driver utvecklingen i branschen. 
Bolaget består idag av ett team av 49 medarbetare med specialistkompetens inom utvalda  
discipliner.

Företagskulturen är Vertiseits viktigaste tillgång och den präglar agerandet gentemot varandra 
och i relation med kunder, leverantörer och partners. Kulturen vilar på kärnvärdena: kundnytta, 
enkelhet och kreativitet. Vertiseit arbetar nära sina kunder och bygger förtroende både genom att 
skapa affärsvärde samt bry sig om och förstå deras affär. Ett förhållningssätt som ger kunderna 
trygghet i den digitala omställningen.

En bra arbetsgivare
Under drygt tio år har Vertiseit rekryterat och utvecklat ett fantastiskt team av medarbetare med 
olika kompetenser. Tillsammans har vi skapat en unik kultur där alla är lika delaktiga i bolagets 
utveckling och framgång.  Kompetensförsörjning handlar ytterst om att utveckla och ta tillvara på 
varje medarbetares potential. Därför har bolaget hittills haft förmånen att allt fler talanger söker 
sig till Vertiseit.

Medarbetare i siffror

Vårt agerande mot kund
•  Vi bryr oss om våra kunder och vågar 

utmana.

• Vi är enkla och prestigelösa.

• Vi har ett entreprenöriellt arbetssätt att ta 
oss an utmaningar.

Vårt agerande mot varandra
• Vi tänker stort och tror på nytänkande och 

mångfald

• Vi visar förtroende och respekt för varandra 
och har kul tillsammans

• Vi går från ord till handling och skapar 
resultat

Könsfördelning

Kvinnor, 25%

Män, 75%

Åldersfördelning

< 29 år, 35%

40-49 år, 12%

30-39 år, 51%

>50 år, 2%

Ett team av49medarbetare
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1.  MEGATRENDER STÖDJER UTVECKLING 
AV DIGITAL TRANSFORMATION I 
KUNDMÖTET
Detaljhandeln genomgår en stor omvandling där den fysiska handeln ställs mot e-handeln. 
För en del aktörer betyder det butiksdöd, för andra stora omställningar för att möta nya 
konsumentbeteenden. Ur kundens perspektiv är upplevelsen och erbjudandet avgörande, 
oberoende av kanal. Den fysiska butikens roll behöver förändras från att primärt vara en plats 
för transaktioner till att bli en arena för inspiration och upplevelser.

2.  ETABLERAD POSITION OCH NÄRA 
KUNDRELATIONER MED STARKA 
VARUMÄRKEN
Tillsammans med kunden arbetar Vertiseit tvärfunktionellt med utgångspunkt i den totala 
kundupplevelsen kopplat till en eller flera kundresor. Vertiseit identifierar hur digitala lös-
ningar kan skapa värde i det fysiska kundmötet. Vertiseits kärna är att hjälpa retailers att 
utveckla kundmötet och omnikanalupplevelsen.

3.  STARK FÖRETAGSKULTUR – OMTYCKT 
ARBETSGIVARE
Vertiseit har i 10 år arbetat målmedvetet för att vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats, 
dels för att det blir roligare att gå till jobbet, dels för att det gör att bolaget lockar riktigt bra 
kompetens till sig. Grundarna är operativa i den dagliga verksamheten och bolaget har fått ett 
flertal utmärkelser som arbetsgivare.

4.  FLERÅRIG LÖNSAM TILLVÄXT MED 
VÄXANDE ANDEL ÅTERKOMMANDE 
INTÄKTER
Vertiseit har växt med i genomsnitt 27 procent per år sedan 2014 – alltid med lönsamhet. En 
växande andel av omsättningen kommer från intäktsbenet SaaS i form av återkommande 
intäkter.  

5.  BEPRÖVAD FÖRVÄRVSMODELL
Vertiseit har huvudsakligen växt organiskt och ska fortsätta generera lönsam tillväxt i den 
befintliga affären. Därutöver har bolaget bevisat sig genom att fram till årsskiftet 2018/2019 
genomfört förvärv och framgångsrikt integrerat fyra bolag. Framtida förvärv bedöms kräva 
mer kapital och bolaget ser en styrka i att ha aktien som möjlig förvärvsvaluta. 

6.  TEKNIKPLATTFORM I EGEN ÄGO MED 
GLOBAL EXPANSIONSPOTENTIAL
Bolagets dotterbolag DISE International har potential att bli den ledande plattformen för 
digital kundupplevelse i butik – globalt.

Framgångsfaktorer
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Risker 
Vertiseit är utsatt för ett antal risker såväl vad gäller den egna verksamheten  
respektive den bransch som bolaget verkar i. Bolaget arbetar med att löpande 
identifiera risker, och dess potentiella påverkan på Vertiseit, för att förebygga att 
de inträffar eller minimera eventuella skador som dessa risker skulle kunna 
förorsaka.

RISKER RELATERADE TILL MARKNADEN OCH OMVÄRLDEN
Konkurrenter Vertiseit är utsatt för konkurrens bland annat från aktörer med större 
finansiella resurser, vilket kan innebära att dessa kan ha bättre förutsättningar att anpassa 
sig till förändringar i kundefterfrågan samt avsätta mer resurser till produktutveckling och 
marknadsbearbetning. Det finns således en risk att Vertiseit inte skulle kunna hävda sig ur 
konkurrenssynpunkt eller förbättra sin marknadsposition. Ökad konkurrens kan leda till prispress 
på produkter och tjänster samt minskad marknadsandel. 
Hantering: Vertiseit har en stark position på marknaden med många, långa och nära kundrelatio-
ner bland framgångsrika internationella bolag. Dessutom har bolaget historiskt uppvisat god 
förmåga till lönsam tillväxt trots stark konkurrens.

Kunder Vertiseit har en diversifierad kundbas bestående av drygt 200 kunder, utspridda över 30 
länder. Trots den goda riskspridningen är bolaget beroende av enskilda kunders framgång och order.
Hantering: Vertiseit arbetar ständigt med att utveckla kundbasen med fler kunder och djupare 
samarbeten. Vertiseits kunder är väl diversifierade i olika branscher. De 25 största kunderna stod 
för cirka 72 procent av bolagets återkommande intäkter under 2018.

Regleringar och politiska beslut Vertiseit är verksamt i Sverige men har även försäljning till 
företag utomlands. Vertiseit utsätts för risker vid förändringar av lagar, regelverk, skatter och tullar 

– vilket är utanför Vertiseits kontroll. 
Hantering: Vertiseit arbetar med att löpande utveckla bolagets compliancefunktion för att säker-
ställa god kontroll och regelefterlevnad.

Utvecklingsrisk Branschen är utsatt för snabb och ständig utveckling och det finns en risk för 
att Vertiseits produkter inte utvecklas lika väl som konkurrenternas samt att Vertiseits produkter 
och tjänster inte får samma kommersiella genomslag på marknaden.
Hantering: Vertiseit har tio år av lönsam tillväxt bakom sig, vilket skett genom kontinuerlig 
utveckling av bolagets erbjudande i nära dialog med dess kunder. Produktutveckling sker struktu-
rerat och professionellt och är en väl integrerad del i bolagets organisation.

FINANSIELLA RISKER
Kapitalbehov Vertiseit kan framöver behöva tillskott av kapital. Det finns en risk för att 
bolaget inte kommer att kunna anskaffa kapital i framtiden vilket skulle påverka bolagets 
utvecklingsplaner negativt.
Hantering: Vertiseit har utvecklat en lönsam tillväxt under tio år och har en stabil finansiell position.

RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN
Varumärke Vertiseit kan påverkas negativt om bolagets renommé bland dess kunder försämras. 
Bolaget kan även påverkas om valda leverantörers eller kunders renommé belastas.
Hantering: Vertiseit väljer sina kunder, leverantörer och samarbetspartners med omsorg. Dessa 
utvärderas löpande, och bolaget har alltid möjligheten att avbryta eller avstå från att förlänga ett 
befintligt samarbete i det fall motparten inte lever upp till de krav som Vertiseit ställer.

Nyckelpersoner och personal Vertiseit är beroende av sina ledande befattningshavare, 
flera tillika grundare av bolaget, och annan kvalificerad arbetskraft inom produktutveckling, 
marknadsföring och försäljning. Förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare 
är av yttersta vikt för att säkerställa kompetensnivån. Om Vertiseit skulle förlora någon av sina 
nyckelmedarbetare, alternativt ej lyckas med att rekrytera kompetent personal, skulle detta kunna 
påverka expansion och tillväxt negativt. 
Hantering: En av Vertiseits viktigaste framgångsfaktorer är bolagets företagskultur. Bolaget har 
alltsedan start värnat om sitt arbetsgivarvarumärke och har en dokumenterad förmåga att locka 
kvalificerad kompetens till företaget.

Produktion Vertiseit använder och avser att använda externa tillverkare för produktion av 
digitala skärmar. Detta innebär att Vertiseit är beroende av att externa leveranser uppfyller krav 
för exempelvis leveranstid, mängd och kvalitet. Det finns en risk att Vertiseit kan komma att 
drabbas av uteblivna eller försenade leveranser eller kvalitetsproblem i de levererade produkterna.
Hantering: Vertiseit har långa och nära relationer med de mest välrenommerade internationella 
varumärkena vad avser hårdvara, såväl som med leverantörerna av densamma. Samarbetet med 
dessa är lösningsorienterat och präglas av ömsesidighet.

Förvärvsrisk Vertiseit har förvärv som en kompletterande del i sin tillväxtstrategi, och kan 
komma att uppleva svårigheter vad avser genomförandet av förvärv, integrering av förvärvade 
verksamheter och att uppnå förväntade synergieffekter. 
Hantering: Vertiseit har dokumenterad förmåga och erfarenhet av att genomföra företagsförvärv 
och att integrera dessa i bolagets verksamhet.

Immaterialrättsliga risker Vertiseit är utsatt för risk vad gäller tvister av immaterialrättslig 
karaktär såsom intrång i bolagets immateriella rättigheter, att bolaget utan vetskap gör intrång 
i andras immateriella rättigheter samt att bolaget inte har oinskränkt äganderätt till alla sina 
immateriella tillgångar.
Hantering: Bolaget arbetar löpande med att utveckla och skydda immateriella tillgångar.

IT-säkerhet/Intrång Störningar i Vertiseits IT-systems funktioner, som avbrott, cyberattacker 
eller att IT-systemen inte uppfyller relevanta integrationskrav från kunder, kan ha en väsentlig 
negativ påverkan på verksamheten. 
Hantering: IT-säkerhet är en väl integrerad del i Vertiseits verksamhet, och intern expertis finns 
inom området.

Hållbarhetsrisker Vertiseit kan genom sin affärsverksamhet utsättas för risker vad avser 
miljöaspekter, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och annan regelefterlevnad vilket 
riskerar att leda till skada för såväl samhälle som för bolagets anseende.
Hantering: Bolagets miljöledningssystem är välutvecklat och certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.
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Styrelse

Jan Kjellman
Ordförande
Född 1947
Tidigare CEO IKEA Food,  
CEO IKEA of Sweden

Ledning

Johan Lind   
CEO, Co-founder 

Nya föreslagna styrelseledamöter till  
årsstämman 2019, den 20 mars 2019

Vilhelm Schottenius 
Föreslås som ny styrelseordförande

Jan Kjellman   
Kvarstår som styrelseledamot

Adrian Eriksson  
Kvarstår som styrelseledamot

Emma Stjernlöf  
Marknadschef Adidas    
Föreslås som ny styrelseledamot

Jon Lindén  
CEO/Founder of Ekkono Solutions
Föreslås som ny styrelseledamot

  

Mikael Olsson  
VD Nordanland Investment
Föreslås som ny styrelseledamot

Johan Lind och Per Körberg har avböjt omval. 

Vilhelm Schottenius
Ledamot
Född 1956
Entreprenör, tidigare erfarenhet 
från Yellow Brand Protection, 
Björn Borg, Lunarstorm 

Per Körberg
Ledamot
Född 1964
Varumärkesstrateg

Adrian Eriksson
Ledamot
Född 1984  
Deputy CEO, CEO DISE 
International AB, Co-founder

Johan Lind
Född 1983  
CEO, Co-founder

Jonas Lagerqvist
CFO

Oskar Edespong  
CTO, Co-founder     

Adrian Eriksson 
Deputy CEO,  
CEO Dise International AB,  
Co-founder 

Christina Hayward
CMO
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Koncernen
Vertiseit-koncernen är ett retail tech-bolag som 
utvecklar digitala lösningar för kundupplevel-
sen i butik. 

Inom koncernen agerar Vertiseit som helhets-
leverantör för den digitala kundupplevelsen i 
butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör 
en sammanhållen kundresa genom att knyta 
ihop det digitala och fysiska mötet. 

Bolagets helägda dotterbolag DISE International 
AB (org.nr 556643-1150) utvecklar en ledande 
SaaS-plattform för Digital Signage. Plattformen 
är anpassad för den digitala kundupplevelsen 
inom fysisk retail. Dotterbolagets försäljning 
sker genom utvalda partners globalt.

Under verksamhetsåret förvärvades det 
helägda dotterbolaget Display 4 AB (org.nr 
556837-1784). Bolaget agerade som helhetsleve-
rantör av Digital Signage på den svenska 
marknaden och fusionerades med Vertiseit 
under februari månad 2019.

Allmänt om verksamheten 
Koncernens verksamhet är uppdelad i SaaS, 
Agency och Systems.

SaaS (Software as a Service) – Grunden i 
bolagets erbjudande är SaaS-plattformen vilket 
inkluderar licens och drift av plattform samt 
övervakning och support. Plattformen utveck-
las av bolagets dotterbolag DISE International 
AB.

Agency – Konceptutveckling av kundernas 
lösningar som bottnar i en tydlig strategi för 
dess värdeskapande. Arbetet sker i tvärfunktio-
nella projektteam i nära samarbete med kund, 

Styrelsen och verkställande direktören för Vertiseit AB (org.nr 556753-5272) 
avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret  
1 januari 2018 – 31 december 2018. Bolaget har sitt säte i Varberg. Årsredovis-
ningen är upprättad i svenska kronor och i enlighet med årsredovisningslagen 
och för första året också enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

där Vertiseit tillför spetskompetens inom 
strategi, CX, UX, Motion Design och systemut-
veckling.

Systems – I bolagets helhetserbjudande ingår 
leverans av displayer, players, sensorer och 
övrig teknisk utrustning. Bolaget tar ett hel-
hetsansvar för kundernas asset management 
avseende levererade system. Detta innefattar 
alla aktiviteter från förstudie och installation 
till dokumentation, underhåll och utbyte. 

Väsentliga händelser under 
verksamhetsåret
• Utmärkelse: Årets företagare Halland
• Öppnar konceptbutiken The Fitting Room
• Förvärvade företaget Display 4 AB.
• Ny kund Lindex 
• Ny kund Gina Tricot
• Ny kund Tikkurila
• Ramavtal för Volvo Cars Sverige
• Ramavtal för AB Volvo

Försäljning och resultat
Nettoomsättningen för verksamhetsåret 2018 
uppgick till 69 521 TSEK (49 379). Rörelseresul-
tatet uppgick till 4 470 TSEK (2 030), motsva-
rande en rörelsemarginal om 6,4 procent (4,1). 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar uppgick 
under året till -2 233 TSEK (-1 386). Under året 
aktiverades arbete för egen räkning motsva-
rande 874 TSEK (0). Årets resultat efter skatt 
uppgick till 3 282 TSEK (1 410).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 6 240 TSEK (2 737) före förändringar 
av rörelsekapital. Kassaflödet från investerings-
verksamheten uppgick till -9 925 TSEK (-3 719) 
vilket under året belastades av bolagsförvärvet, 
Display 4 AB. Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till 1 976 TSEK (-554). 
Årets totala kassaflöde uppgick till -974 TSEK 
(-1 422).

Finansiell ställning 
Koncernens långfristiga skulder uppgick vid 
verksamhetsårets slut till 6 312 TSEK (3 441).

Finansiella mål och strategi
• Bolagets återkommande intäkter ska uppgå 

till 50 MSEK (Annual Recurring Revenue), 
senast vid utgången av verksamhetsåret 2022.

• Bolagets rörelseresultat ska uppgå till 15 
procent, senast under verksamhetsåret 2022.

• Soliditet skall uppgå till minst 30 procent.

Basen i bolagets tillväxtstrategi är att växa 
genom återkommande intäkter. Strategin är att 
fortsatt fokusera på tillämpningar som skapar 
mätbart affärsvärde för kunderna, vilket lägger 
grunden för långa och starka kundrelationer. De 
återkommande intäkterna växer i takt med 
kundernas användning och antalet installerade 
system.

Hållbarhet
För Vertiseit är hållbart företagande ett natur-
ligt förhållningssätt i vardagen och en avgö-
rande faktor för bolagets fortsatta utveckling. 
Bolaget arbetar för att bidra till en positiv 
ekonomisk, social och miljömässig utveckling. 
Bolagets ledningssystem är certifierat enligt 
ISO 9001 och ISO 14001.

Anställda
Vertiseit hade vid utgången av december 2018 
totalt 49 heltidsanställda, 41 beräknat som ett 
genomsnitt för helåret, varav 25 procent är 
kvinnor. Samtliga av dessa är verksamma i 
Sverige.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under verk-
samhetsåret uppgick till 66 520 TSEK  
(47 076). Rörelseresultatet uppgick till  
6 038 TSEK (3 038). Till följd av boksluts- 
dispositionerna uppgick resultatet före skatt  
till 9 635 TSEK (2 244).

Händelser efter årets slut
Det tidigare dotterbolaget Display 4 AB, fusione-
rades med Vertiseit AB, 2018-02-21.

Utdelning
Bolagets utdelningspolicy:
Utdelningen skall uppgå till minst 50 procent 
av nettoresultatet. Utdelningsförslaget ska 
beakta Vertiseits investeringsbehov och 
långsiktiga utdelningspotential.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att: 
Överkursfond  1 084
Balanserat resultat  2 723
Årets resultat  7 463
Summa 11 271

Disponeras enligt:  
Utdelas till aktieägare (3,70 kr per aktie) 2 000
Balanseras i ny räkning  9 271
Summa 11 271

Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare
Arvoden och ersättning till ledande befatt-
ningshavare fastställs av styrelsen, efter förslag 
från ersättningsutskottet.

Framtidsutsikter
Bolaget upplever en växande efterfrågan på 
bolagets produkter och tjänster. Förändrade 
konsumentbeteenden och den digitala omsätt-
ningen inom retail driver utvecklingen i 
branschen som helhet.

Risker
Bolaget arbetar med att löpande identifiera 
risker, och dess potentiella påverkan på Verti-
seit, för att förebygga att de inte inträffar eller 
minimera eventuella skador som dessa risker 
skulle kunna förorsaka. Riskerna kan beskrivas 
som marknadsrisker, verksamhetsrisker och 
finansiella risker.
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

TSEK Not 2018 2017

Nettoomsättning 2 69 521 49 379

Aktiverat arbete för egen räkning  874 –

Övriga rörelseintäkter 3 210 160

  70 604 49 539
Rörelsens kostnader
Handelsvaror  -33 519 -22 942

Övriga externa kostnader 4 -7 304 -6 579

Personalkostnader 5 -22 972 -16 459

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -2 233 -1 386

Övriga rörelsekostnader 6 -105 -145

Rörelseresultat 7 4 470 2 030
 

Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -101 -85

Resultat efter finansiella poster  4 369 1 944
 

Resultat före skatt  4 369 1 944
 

Skatt på årets resultat 10 -1 087 -534

Årets resultat  3 282 1 410

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare  3 282 1 410

BALANSRÄKNING KONCERNEN

TSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella  
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för  
utvecklingsarbeten och  
liknande arbeten 11 1 564 1 185

Koncessioner, patent,  
licenser, varumärken  
samt liknande rättigheter  – 4

Goodwill 12 8 812 1 477

  10 377 2 666
Materiella  
anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg  
och installationer 13 2 868 2 764

  2 868 2 764
Finansiella  
anläggningstillgångar 
Uppskjuten skattefordran  591 591

  591 591

Summa  
anläggningstillgångar  13 835 6 020

Omsättningstillgångar 
Varulager m m 
Färdiga varor  
och handelsvaror  1 249 2 335

  1 249 2 335
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  14 550 8 542

Övriga fordringar  294 162

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 16 5 141 6 411

  19 985 15 115

Kassa och bank  1 807 2 781
Summa  
omsättningstillgångar  23 041 20 231

SUMMA TILLGÅNGAR  36 876 26 251

SEK Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL  
OCH SKULDER
Eget kapital 17
Aktiekapital 18 540 540

Reserver  2 844 2 844

Balanserat resultat  
inklusive årets resultat  6 257 4 453

Summa eget kapital  9 641 7 836

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld  863 810

  863 810

Långfristiga skulder 21 
Övriga skulder  
till kreditinstitut  6 312 3 441

  6 312 3 441

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 22 3 269 1 837

Förskott från kunder  343 272

Leverantörsskulder  6 333 6 378

Aktuell skatteskuld  672 –

Övriga skulder  1 978 1 428

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 23 7 465 4 248

  20 060 14 163

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER  36 876 26 251
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR  
I EGET KAPITAL KONCERNEN

    Balanserat
    resultat inkl.  Summa
2017-12-31  Aktiekapital Reserver årets resultat eget kapital

Ingående balans  540 1 084 5 802 7 426

Årets resultat  – – 1 410 1 410

Transaktioner med ägare
Utdelning  – – -1 000 -1 000

Summa  540 1 084 6 212 7 836

Omföring mellan poster i eget kapital
Omföring inom eget kapital  – 1 760 -1 760 –

Summa  – 1 760 -1 760 –

Vid årets utgång  540 2 844 4 453 7 836

    Balanserat
    resultat inkl.  Summa
2018-12-31  Aktiekapital Reserver årets resultat eget kapital

Ingående balans  540 2 844 4 453 7 836

Årets resultat  – – 3 282 3 282

Transaktioner med ägare
Utdelning  – – -1 500 -1 500

Summa  540 2 844 6 235 9 618

Omföring mellan poster i eget kapital
Omföring inom eget kapital  – – 22 22

Summa  – – 22 22

Vid årets utgång  540 2 844 6 257 9 641

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

TSEK Not 2018 2017

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster  4 369 1 944

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  2 233 1 485

  6 602 3 429

Betald inkomstskatt  -363 -692

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital  6 240 2 737
 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager  1 328 281

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -3 245 -2 301

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  2 653 2 135

Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 976 2 852
 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -419 -60

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -874 –

Förvärv av dotterbolag/rörelse, netto likvidpåverkan  -8 633 -3 659

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -9 925 -3 719
 

Finansieringsverksamheten 
Emissionskostnader  – –

Upptagna lån  3 476 446

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare  -1 500 -1 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 976 -554
 

Årets kassaflöde  -974 -1 422
Likvida medel vid årets början  2 781 4 202
Likvida medel vid årets slut  1 807 2 781

Fritt eget kapitalBundet eget kapital

Fritt eget kapitalBundet eget kapital
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

TSEK Not 2018 2017

Nettoomsättning 2 66 520 47 076

Övriga rörelseintäkter 3 94 407

  66 614 47 483
Rörelsens kostnader 
Handelsvaror  -33 152 -22 976

Övriga externa kostnader 4 -8 117 -6 383

Personalkostnader 5 -19 169 -15 021

Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar  -33 -34

Övriga rörelsekostnader 6 -105 -31

Rörelseresultat 7 6 038 3 038
 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter  – –

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -85 -29

Resultat efter finansiella poster  5 953 3 009
 

Bokslutsdispositioner 
Bokslutsdispositioner, övriga 9 3 682 -765

Resultat före skatt  9 635 2 244
 

Skatt på årets resultat 10 -2 171 -528

Årets resultat  7 463 1 716

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

SEK Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella  
anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg  
och installationer 13 338 7

  338 7
Finansiella  
anläggninGstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 12 681 3 501

  12 681 3 501

Summa  
anläggningstillgångar  13 019 3 508

Omsättningstillgångar 
Varulager m m 
Färdiga varor och  
handelsvaror  1 052 2 335

  1 052 2 335

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  11 907 7 912

Fordringar hos  
koncernföretag 15 500 –

Övriga fordringar  60 90

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 16 4 972 6 200

  17 439 14 202
 

Kassa och bank  498 2 529
Summa  
omsättningstillgångar  18 989 19 066

SUMMA TILLGÅNGAR  32 008 22 573

SEK Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL  
OCH SKULDER
Eget kapital 17
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 18 540 540

  540 540
Fritt eget kapital 
Överkursfond   1 084 1 084

Balanserat resultat   2 723 2 507

Årets resultat  7 463 1 716

  11 271 5 307

  11 811 5 847

Obeskattade reserver 
Ackumulerade  
överavskrivningar 19 – 7

Periodiseringsfonder 20 – 3 675

  – 3 682

  – –

Långfristiga skulder 21 
Övriga skulder till  
kreditinstitut  4 752 1 250

  4 752 1 250

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 22  1 989 833

Förskott från kunder  206 272

Leverantörsskulder  5 483 6 079

Aktuell skatteskuld  1 384 –

Övriga skulder  1 519 1 371

Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 23 4 864 3 238

  15 445 11 794

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER  32 008 22 573
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR  
I EGET KAPITAL MODERBOLAGET

    Balanserat
   Överkurs- resultat inkl.  Summa
2017-12-31  Aktiekapital fond årets resultat egett kapital

Ingående balans  540 1 084 3 507 5 131

Årets resultat  – – 1 716 1 716

Transaktioner med ägare
Utdelning  – – -1 000 -1 000

Summa  – – -1 000 -1 000

Vid årets utgång  540 1 084 4 223 5 847

    Balanserat
   Överkurs- resultat inkl.  Summa
2018-12-31  Aktiekapital fond årets resultat egett kapital

Ingående balans  540 1 084 4 223 5 847

Årets resultat  – – 7 463 –

Transaktioner med ägare
Utdelning  – – -1 500 -1 500

Summa  – – -1 500 -1 500

Vid årets utgång  540 1 084 10 186 11 811

Fritt eget kapitalBundet eget kapital

Fritt eget kapitalBundet eget kapital

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET

TSEK Not 2018 2017

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster  5 953 3 009

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  33 68

  5 986 3 077

Betald inkomstskatt  -787 -692

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital  5 199 2 385
 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager  1 282 281

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -3 237 -2 547

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  1 111 1 425

Kassaflöde från den löpande verksamheten  4 355 1 544
 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -9 180 –

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -364 –

Förvärv av dotterbolag/rörelse, netto likvidpåverkan  – -3 501

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -9 544 -3 501
 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån  4 658 1 283

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare  -1 500 -1 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  3 158 283
 

Årets kassaflöde  -2 031 -1 674
Likvida medel vid årets början  2 529 4 202
Likvida medel vid årets slut  498 2 529
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget tillämpar samma redovisnings-
principer som koncernen utom i de fall som 
anges nedan under avsnittet ”Redovisnings-
principer i moderbolaget”.

Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Utgifter för forskning och utveckling

Utgifter för forskning, dvs. planerat och syste-
matiskt sökande i syfte att erhålla ny veten-
skaplig eller teknisk kunskap och insikt, 
redovisas som kostnad när de uppkommer. 

Vid redovisning av utgifter för utveckling 
tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att 
utgifter som uppkommit under utvecklingsfa-
sen redovisas som tillgång när samtliga 
nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den 
immateriella anläggningstillgången så att 
den kan användas eller säljas.

• Avsikten är att färdigställa den immateriella 
anläggningstillgången och att använda eller 
sälja den.

• Förutsättningar finns för att använda eller 
sälja den immateriella anläggningstill-
gången.

• Det är sannolikt att den immateriella anlägg-
ningstillgången kommer att generera 
framtida ekonomiska fördelar. 

• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, 
ekonomiska och andra resurser för att 
fullfölja utvecklingen och för att använda 
eller sälja den immateriella anläggningstill-
gången. 

• De utgifter som är hänförliga till den imma-
teriella anläggningstillgången kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt.

Internt upparbetade immateriella anläggnings-
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad 
immateriell anläggningstillgång utgörs av 
samtliga direkt hänförbara utgifter (t.ex. 
material och löner).

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen 
redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Internt upparbetade
immateriella tillgångar Nyttjandeperiod

Balanserade utgifter för  
utveckling och liknande arbeten 5 år

Förvärvade 
immateriella tillgångar Nyttjandeperiod

Goodwill 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår förutom inköpspriset även 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångs-
kriteriet räknas in i tillgångens redovisade 
värde. Utgifter för löpande underhåll och 
reparationer redovisas som kostnader när de 
uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod eftersom det 
återspeglar den förväntade förbrukningen av 
tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i  
resultaträkningen.
 Nyttjandeperiod

Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

Nedskrivningar - materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 
samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon 
indikation på att en tillgångs värde är lägre än 
dess redovisade värde. Om en sådan indikation 
finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt 
värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevär-
det beräknas nuvärdet av de framtida kassaflö-
den som tillgången väntas ge upphov till i den 
löpande verksamheten samt när den avyttras 
eller utrangeras. Den diskonteringsränta som 
används är före skatt och återspeglar mark-
nadsmässiga bedömningar av pengars tids-
värde och de risker som avser tillgången. En 
tidigare nedskrivning återförs endast om de 
skäl som låg till grund för beräkningen av 
återvinningsvärdet vid den senaste nedskriv-
ningen har förändrats.

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finan-
siella eller operationella leasingavtal. Ett 
finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt 
vilka de risker och fördelar som är förknippade 
med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs 
från leasegivaren till leasetagaren. Ett operatio-
nellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är 
ett finansiellt leasingavtal.

Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella 
leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i 
balansräkningen. Vid det första redovisnings-
tillfället värderas tillgången och skulden till det 
lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvär-
det av minimileaseavgifterna. Utgifter som är 
direkt hänförbara till ingående och upplägg av 
leasingavtalet läggs till det belopp som redovi-
sas som tillgång. 

Efter det första redovisningstillfället fördelas 
minimileaseavgifterna på ränta och amortering 
av skulden enligt effektivräntemetoden. Vari- 
abla avgifter redovisas som kostnader det 
räkenskapsår de uppkommit.

Den leasade tillgången skrivs av över  
nyttjandeperioden.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella lea-
singavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra 
men exklusive utgifter för tjänster som försäk-
ring och underhåll, redovisas som kostnad 
linjärt över leasingperioden.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om 
till balansdagens kurs. Icke-monetära poster 
räknas inte om utan redovisas till kursen vid 
anskaffningstillfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid 
reglering eller omräkning av monetära poster 
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår 
de uppkommer.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid 
har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet 
beräknas enligt först-in-först-ut-principen. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för 
inköp även utgifter för att bringa varorna till 
deras aktuella plats och skick. 

I egentillverkade halv- och helfabrikat består 
anskaffningsvärdet av direkta tillverknings-
kostnader och de indirekta kostnader som 
utgör mer än en oväsentlig del av den samman-
lagda utgiften för tillverkningen. Vid värdering 
har hänsyn tagits till normalt kapacitets- 
utnyttjande.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i 
enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 
2012:1.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för 
första året också enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
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Redovisning i och borttagande från 
balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas 
upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En 
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen 
när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från 
tillgången har upphört eller reglerats. Det-
samma gäller när de risker och fördelar som är 
förknippade med innehavet i allt väsentligt 
överförts till annan part och företaget inte 
längre har kontroll över den finansiella till-
gången. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen 
fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första 
redovisningstillfället till anskaffningsvärde, 
inklusive eventuella transaktionsutgifter som 
är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Finansiella omsättningstillgångar värderas 
efter första redovisningstillfället till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet på balansdagen.   

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör 
omsättningstillgångar värderas individuellt till 
det belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas 
efter första redovisningstillfället till anskaff-
ningsvärde med avdrag för eventuella ned-
skrivningar och med tillägg för eventuella 
uppskrivningar.   

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden.

Vid värdering till lägsta värdets princip respek-
tive vid bedömning av nedskrivningsbehov 
anses företagets finansiella instrument som 
innehas för riskspridning ingå i en värdepap-
persportfölj och värderas därför som en post.   

Derivatinstrument som utgör finansiella 
tillgångar och för vilka säkringsredovisning 
inte har tillämpats (se nedan) värderas efter det 
första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 
på balansdagen.   

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt 
hänförliga till upptagande av lån korrigerar 
lånets anskaffningsvärde och periodiseras 
enligt effektivräntemetoden.

Ersättningar till anställda
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställ-
ning klassificeras som antingen avgiftsbe-
stämda eller förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda 
avgifter till ett annat företag, normalt ett försäk-
ringsföretag, och företaget har inte längre 
någon förpliktelse till den anställde när avgif-
ten är betald. Storleken på den anställdes 
ersättningar efter avslutad anställning är 
beroende av de avgifter som har betalats och 
den kapitalavkastning som avgifterna ger. 

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovi-
sas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas 
som skuld.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfatt-
ning ersättningen inte ger företaget några 
framtida ekonomiska fördelar, redovisas endast 
som en skuld och en kostnad när företaget har 
en legal eller informell förpliktelse att antingen:  

a)  avsluta en anställds eller en grupp av 
anställdas anställning före den normala 
tidpunkten för anställningens upphörande, 
eller

b)  lämna ersättningar vid uppsägning genom 
erbjudande för att uppmuntra frivillig 
avgång. Ersättningar vid uppsägningar 
redovisas endast när företaget har en 
detaljerad plan för uppsägningen och inte 
har någon realistisk möjlighet att annullera 
planen.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen 
består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skatte-
pliktigt resultat avseende framtida räken-
skapsår till följd av tidigare Uppskjuten skatte- 
skuld redovisas för alla skattepliktiga tempo-
rära skillnader, dock inte för temporära skillna-
der som härrör från första redovisningen av 
goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas 
för avdragsgilla temporära skillnader och för 
möjligheten att i framtiden använda skatte-
mässiga underskottsavdrag. Värderingen 
baseras på hur det redovisade värdet för 
motsvarande tillgång eller skuld förväntas 
återvinnas respektive regleras. Beloppen 
baseras på de skattesatser och skatteregler som 
är beslutade per balansdagen och har inte 
nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till 
högst det belopp som sannolikt kommer att 
återvinnas baserat på innevarande och fram-
tida skattepliktiga resultat. Värderingen 
omprövas varje balansdag. 

I koncernbalansräkningen delas obeskattade 
reserver upp på uppskjuten skatt och eget 
kapital.  

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:

• En möjlig förpliktelse som till följd av 
inträffade händelser och vars förekomst 
endast kommer att bekräftas av en eller flera 
osäkra framtida händelser, som inte helt 
ligger inom företagets kontroll, inträffar eller 
uteblir, eller

• En befintlig förpliktelse till följd av inträffade 
händelser, men som inte redovisas som skuld 
eller avsättning eftersom det inte är sanno-
likt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera förpliktelsen eller 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med 
tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande 
beteckning för sådana garantier, ekonomiska 
åtaganden och eventuella förpliktelser som inte 
tas upp i balansräkningen. 

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som 
företaget erhållit eller kommer att erhålla för 
egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter 
värderas till verkliga värdet av det som erhållits 
eller kommer att erhållas, med avdrag för 
rabatter. 

SaaS
Högst prioriterat i bolagets affärsmodell är att 
växa volymen av återkommande intäker. Dessa 
intäkter benämns som SaaS, Software as a 
Service, och innefattar licens och drift av 
plattform samt övervakning och support. 
Intäkterna debiteras per installerat system och 
växer i takt med installerad bas.

Ränta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna 
som är förknippade med transaktionen sanno-
likt kommer att tillfalla företaget samt när 
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivränt-
emetoden. Utdelning redovisas när ägarens rätt 
att erhålla betalningen har säkerställts.

Agency
Utvecklingen av kundernas lösningar bottnar i 
en tydlig strategi för dess värdeskapande. 
Denna strategi utformas och vidareutvecklas 
inom ramen för bolagets etablerade modell för 
konceptutveckling. Arbetet sker i tvärfunktio-
nella projektteam i nära samarbete med kund, 
där Vertiseit tillför spetskompetens inom 
strategi, CX, UX, Motion Design och systemut-
veckling. Intäkterna kommer från enskillda 
beställningar, projekt och löpande utveckling.

Tjänsteuppdrag – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning 
redovisas som intäkt i takt med att arbete 
utförs och material levereras eller förbrukas.

Tjänsteuppdrag – fast pris 
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för 
uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och 
kostnad med utgångspunkt från färdigställan-
degraden på balansdagen.

 Färdigställandegraden beräknas som nedlagda 
uppdragsutgifter för utfört arbete på balansda-
gen i förhållande till beräknade totala upp-
dragsutgifter.  
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Systems
Lösningarna förutsätter väl fungerande system. 
I bolagets helhetserbjudande ingår därför ett 
åtagande för kundernas infrastruktur, bestå-
ende av av displayer, players, sensorer och 
övrig teknisk utrustning. Bolaget tar ett hel-
hetsansvar för asset management avseende 
kundernas system. Detta innefattar alla 
aktiviteter från förstudie och installation till 
dokumentation, underhåll och utbyte. Intäk-
terna genereras från produktförsäljning och där 
till relaterade tjänster så som installation och 
finansieringslösningar via tredje part. 

Försäljning av varor 
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när 
följande kriterier är uppfyllda:

• De ekonomiska fördelarna som är förknip-
pade med transaktionen sannolikt kommer 
att tillfalla företaget,

• Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt,

• Företaget har överfört de väsentliga riskerna 
och fördelarna som är förknippade med 
varornas ägande till köparen,

• Företaget har inte längre ett sådant engage-
mang i den löpande förvaltningen som 
vanligtvis förknippas med ägande och utövar 
inte heller någon reell kontroll över de sålda 
varorna, samt

• De utgifter som har uppkommit eller förvän-
tas uppkomma till följd av transaktionen kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med 
krav på framtida prestation redovisas som 
intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. 
Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på 
framtida prestation redovisas som intäkt när 
prestationen utförs. Om bidraget har tagits 
emot innan villkoren för att redovisa det som 
intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en 
skuld.

Koncernredovisning
Dotterbolag
Dotterbolag är företag i vilka moderbolaget 
direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent 
av röstetalet eller på annat sätt har ett bestäm-
mande inflytande. Bestämmande inflytande 
innebär en rätt att utforma ett företags finan-

siella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelse-
förvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att 
förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då 
förvärvaren får bestämmande inflytande. Från 
och med denna tidpunkt ses förvärvaren och 
den förvärvade enheten som en redovisnings-
enhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär 
vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) 
och skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för delägda 
dotterbolag.

Anskaffningsvärdet för dotterbolag beräknas 
till summan av verkligt värde vid förvärvstid-
punkten för erlagda tillgångar med tillägg av 
uppkomna och övertagna skulder samt emitte-
rade eget kapitalinstrument, utgifter som är 
direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt 
eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanaly-
sen fastställs det verkliga värdet, med några 
undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade 
identifierbara tillgångar och övertagna skulder 
samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse 
värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunk-
ten. Från och med förvärvstidpunkten inklude-
ras i koncernredovisningen det förvärvade 
företagets intäkter och kostnader, identifierbara 
tillgångar och skulder liksom eventuell upp-
kommen goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när 
anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i 
dotterbolag överstiger det i förvärvsanalysen 
fastställda värdet på det förvärvade företagets 
identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovi-
sas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuell 
nedskrivning. 

Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så 
att företaget blir dotterbolag upprättas en 
förvärvsanalys. De sedan tidigare ägda ande-
larna anses avyttrade. Andelar i ett dotterbolag 
har förvärvats. Vinst eller förlust, beräknad som 
skillnaden mellan verkligt värde och koncern-
mässigt redovisat värde, ska redovisas i 
koncernresultaträkningen.

Avyttras andelar i ett dotterbolag eller bestäm-
mande inflytande upphör på annat sätt, anses 
andelarna som avyttrade i koncernredovis-
ningen och vinst eller förlust vid avyttringen 
redovisas i koncernresultaträkningen. Om 
andelar finns kvar efter att bestämmande 

inflytande har upphört redovisas dessa med det 
verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som 
anskaffningsvärde.

Redovisningsprinciper i 
moderbolaget
Redovisningsprinciperna i moderbolaget 
överensstämmer med de ovan angivna redo- 
visningsprinciperna i koncernredovisningen 
utom i nedanstående fall.

Immateriella tillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling av 
framtagna forskningsresultat eller annan 
kunskap tillämpas kostnadsföringsmodellen i 
moderbolaget, vilket innebär att alla utgifter 
kostnadsförs när de uppkommer.

Materiella anläggningstillgångar
I moderbolaget räknas utgifter för nedmonte-
ring, bortforsling eller återställande av plats 
inte in i anskaffningsvärdet för en materiell 
anläggningstillgång. I stället redovisas en 
avsättning successivt över tillgångens nyttjan-
deperiod.

Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i 
moderbolaget. 

Leasing
Finansiella leasingavtal redovisas som  
operationella leasingavtal i moderbolaget.

Utländsk valuta
En valutakursdifferens som avser en monetär 
post som utgör en del av moderbolagets 
nettoinvestering i en utlandsverksamhet och 
som är värderad utifrån anskaffningsvärde 
redovisas i resultaträkningen om differensen 
uppstått i moderbolaget.

Finansiella tillgångar och skulder
Skatt
I moderbolaget särredovisas inte uppskjuten 
skatt som är hänförlig till obeskattade reserver

Intäkter 
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal  
– fast pris 
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för 
uppdrag till fast pris redovisas i moderbolaget 
som intäkt när arbetet är väsentligen fullgjort 
(färdigställandemetoden).

Anteciperad utdelning
Eftersom moderbolaget innehar mer än hälften 
av rösterna för samtliga andelar i dotterbolaget 
redovisas utdelning när rätten att få utdelning 
bedöms som säker och kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas 
som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har 
påverkat företagets aktuella skatt.

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitte-
rade aktier eller andra egetkapitalinstrument 
erhållits i utbyte redovisas i balansräkningen 
som en ökning av andelens redovisade värde.
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Not 1 – Uppskattningar  
och bedömningar

Pågående projekt och leveranser bokförs 
som pågående arbete fram tills dess att uppdra-
get färdigställs. Leveranser som ingår i pågå-
ende arbete värderas och redovisas till inköps-
pris.

Not 2 – Nettoomsättning per 
verksamhetsområde och geografisk 
marknad

Koncernen  2018 2017

Nettoomsättning per verksamhetsområde
SaaS  19 298 16 679

Agency  8 135 5 355

Systems  42 088 27 346

  69 521 49 379

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige  61 218 41 949

Inom EU exkl. Sverige  5 804 4 999

Utanför EU  2 499 2 431

  69 571 49 379

Moderbolaget  2018 2017

Nettoomsättning per verksamhetsområde
SaaS  17 502 15 235

Agency  7 022 4 474

Systems  41 997 27 368

  66 520 47 076

Nettoomsättning per geografisk marknad 
Sverige  60 707 41 350

Inom EU exkl. Sverige  4 748 4 490

Utanför EU  1 066 1 236

  66 520 47 076

NOTER
Belopp i TSEK om inget annat anges.

Not 3 – Övriga rörelseintäkter

Koncernen  2018 2017

Kursvinster på fordringar/
skulder av rörelsekaraktär  94 71

Övrigt  115 88

  210 160

Moderbolaget  2018 2017

Kursvinster på fordringar/
skulder av rörelsekaraktär  94 53

Övrigt  0 354

  94 407

Not 4 – Arvode och 
kostnadsersättning till revisorer

Koncernen  2018 2017

ERA Revisorer
Revisionsuppdrag  46 20

Skatterådgivning  20 15

 

KPMG AB 
Revisionsuppdrag  46 –

Revisionsverksamhet 
utöver revisionsuppdraget  30 –

Andra uppdrag  120 –

 
Moderbolag  2018 2017

ERA Revisorer 
Revisionsuppdrag  22 20

Skatterådgivning  20 15

 

KPMG AB 
Revisionsuppdrag  26 –

Revisionsverksamhet 
utöver revisionsuppdraget  30 –

Med revisionsuppdrag avses granskning av 
årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det 
ankommer på företagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid sådan granskning eller genom-
förandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 5 – Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

Medelantalet anställda
  varav  varav
Moderbolaget 2018 män, % 2017 män, %

Sverige 34 76 27 77

Totalt i moderbolaget 34 76 27 77
 

  varav  varav
Dotterbolag 2018 män, % 2017 män, %

Sverige 7 73 12 67

Totalt i dotterbolag 7 73 12 67
 

Koncernen totalt 41 75 39 69

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

 2018 2017

 Löner och Sociala Löner och Sociala
 ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderbolaget 13 196 5 175 10 390 4 081
(varav pensionskostnad)  1) -951  1) -681

Dotterbolag 2 616 1 011 1 292 574
(varav pensionskostnad)  -175   -87

Koncernen totalt 15 812 6 186 11 682 4 655
(varav pensionskostnad)  2) -1 126  2) -768

1)  Av moderbolagets pensionskostnader avser 145 TSEK (113) företagets VD och styrelse. Företagets utestående pensionsför-
pliktelser till dessa uppgår till 0 TSEK (0).

2)  Av koncernens pensionskostnader avser 145 TSEK (113) företagets VD och styrelse. Koncernens utestående pensionsförplik-
telser till dessa uppgår till 0 (0).

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

 2018 2017

 Styrelse Övriga Styrelse Övriga
 och VD anställda och VD anställda

Moderbolaget 1 154 12 042 1 120 9 270
(varav tantiem o.d.) -9  -4 

Dotterbolag – 2 616 – 1 292
(varav tantiem o.d.) –  – 

Koncernen totalt 1 154 14 658 1 120 10 563
(varav tantiem o.d.) -9  -4 
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Ledande befattningshavares ersättningar
 Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-
Moderbolaget 2018 styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad

Styrelsens ordförande – – – –

Styrelseledamöter 636 4 76 87

Verkställande direktör 636 4 76 58

Andra ledande befattningshavare (0 pers.) – – – –

Summa 1 272 9 152 145
 

 Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-
Moderbolaget 2017 styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad

Styrelsens ordförande – – – –

Styrelseledamöter 612 2 25 58

Verkställande direktör 612 2 25 56

Andra ledande befattningshavare (0 pers.) – – – –

Summa 612 4 50 113
 

Not 6 – Övriga rörelsekostnader

Koncernen  2018 2017

Kursförluster på fordringar/
skulder av rörelsekaraktär  220 48

Realisationsförluster  – 94

Övrigt  -115 3

  105 145

Moderbolaget  2018 2017

Kursförluster på fordringar/
skulder av rörelsekaraktär  105 21

Realisationsförluster  – 7

Övrigt  – 77

  105 105

Not 7 – Operationell leasing, leasing- 
avtal där företaget är leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal.

Moderbolaget  2018-12-31 2017-12-31

Inom ett år  551 484

Mellan ett och fem år  875 1 359

Senare än fem år  – –

  1 427 1 842

  2018 2017

Räkenskapsårets 
kostnadsförda leasingavgifter 484 295

Not 8 – Räntekostnader  
och liknande resultatposter

Koncernen  2018 2017

Räntekostnader, övriga  -101 -85

Övrigt  – –

  -101 -85

Moderbolaget  2018 2017

Räntekostnader, koncernföretag – –

Räntekostnader, övriga  -85 -29

Övrigt  – –

  -85 -29

Not 9 – Bokslutsdispositioner, övriga

Moderbolaget  2018-12-31 2017-12-31

Skillnad mellan skattemässig 
och redovisad avskrivning

– Inventarier, verktyg  
och installationer  7 35

Periodiseringsfond, årets avsättning – -800

Periodiseringsfond, årets återföring 3 675 –

  3 682 -765

Not 10 – Skatt på årets resultat 

Avstämning av effektiv skatt
 2018 2017

Koncernen % TSEK % TSEK

Resultat före skatt  9 654  1 594
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 22,0 -2 124 22,0 -351

Andra icke-avdragsgilla kostnader 0,6 -62 3,0 -49

Justering obeskattade reserver -11,3 1 092 0,4 -6

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag -0,1 10 0,0 –

Schablonränta på periodiseringsfond 0,0 -3 0,1 -2

Ej aktiverat underskott 0,0 – 7,9 -126

Redovisad effektiv skatt 21,3 -1 087 33,5 -534

 2018 2017

Moderbolaget % TSEK % TSEK

Resultat före skatt  9 635  2 244
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 22,0 -2 120 22,0 -494

Ej avdragsgilla kostnader 0,5 -49 1,4 -32

Schablonränta på periodiseringsfond 0,0 -3 0,0 -2

Redovisad effektiv skatt 22,5 -2 171 23,5 -528

Not 11 – Balanserade  
utgifter för utvecklingsarbeten 

Koncernen  2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början  2 031 2 031

Internt utvecklade tillgångar  874 –

Vid årets slut  2 905 2 031

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  -846 -440

Årets avskrivning  -495 -406

Vid årets slut  -1 341 -846

Redovisat värde vid årets slut 1 564 1 185

Not 12 – Goodwill

Koncernen  2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början  1 641 –

Förvärv  7 928 1 641

Vid årets slut  9 569 1 641

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  -164 –

Årets avskrivning  -592 -164

Vid årets slut  -757 -164

Redovisat värde vid årets slut 8 812 1 477
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Not 13 – Inventarier,  
verktyg och installationer 

Koncernen  2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början  4 121 1 830

Nyanskaffningar  1 246 3 066

Avyttringar och utrangeringar – -775

Vid årets slut  5 367 4 121

Koncernen  2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  -1 357 -1 268

Återförda avskrivningar  
på avyttringar och utrangeringar – 838

Årets avskrivning  -1 142 -927

Vid årets slut  -2 500 -1 357

Redovisat värde vid årets slut 2 868 2 764

Moderbolaget  2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början  337 591

Nyanskaffningar  364 –

Avyttringar och utrangeringar – -254

Vid årets slut  701 337

Not 14 – Andelar i koncernföretag

Koncernen  2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början  3 501 –

Förvärv  9 180 3 501

Vid årets slut  12 681 3 501

Redovisat värde vid årets slut    12 681 3 501

Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterbolag / Org nr / Säte Antal andelar Andel, % 2018-12-31 2017-12-31

DISE International AB / 556837-1784 / Varberg 14 248 100,0 3 501 3 501

Display 4 AB / 556643-1150 / Varberg 1 000 100,0 9 180 –

   12 681 3 501

Moderbolaget  2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  -330 -516

Återförda avskrivningar  
på avyttringar och utrangeringar – 318

Årets avskrivning på  
anskaffningsvärden  -33 -132

Vid årets slut  -363 -330

Redovisat värde vid årets slut 338 7

Leasing
Koncernen  2018-12-31 2017-12-31

Inventarier som innehas  
under finansiella leasingavtal 
ingår med ett redovisat värde om 2 449 2 703

Under övriga kort- respektive långfristiga 
skulder i koncernen redovisas nuvärdet av 
framtida betalningar avseende skuldförda 
finansiella leasingförpliktelser.

Not 15 – Fordringar hos koncernföretag

Moderbolaget  2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början  – –

Tillkommande fordringar  500 –

Vid årets slut  500 –

Redovisat värde vid årets slut 500 –

Not 16 – Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

Koncernen  2018-12-31 2017-12-31

Upparbetat ej fakturerat  4 075 4 696

Övriga poster  1 066 1 715

  5 141 6 411

Moderbolaget  2018-12-31 2017-12-31

Upparbetat ej fakturerat  4 064 4 696

Övriga poster  909 1 504

  4 972 6 200

Not 17 – Disposition  
av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller 
förlust (TSEK) 
Styrelsen föreslår att: 

Överkursfond   1 084

Balanserat resultat   2 723

Årets resultat   7 463

Summa   11 271

Utdelas till aktieägarna (3,7 kr per aktie)  2 000

Balanseras i ny räkning   9 271

Summa   11 271

Not 18 – Antal aktier och kvotvärde

   2018-12-31

Antal aktier   539 817

Kvotvärde   1,0

   

Not 19 – Ackumulerade 
överavskrivningar

  2018-12-31 2017-12-31

Inventarier, verktyg  
och installationer  – 7

  – 7

Not 20 – Periodiseringsfonder

  2018-12-31 2017-12-31

Avsatt räkenskapsår 2014  – 804

Avsatt räkenskapsår 2015  – 1 080

Avsatt räkenskapsår 2016  – 991

Avsatt räkenskapsår 2017  – 800

  – 3 675

Not 21 – Långfristiga skulder

Koncernen  2018-12-31 2017-12-31

Skulder som förfaller  
mellan 1–5 år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut 5 043 1 641

  5 043 1 641

Moderbolaget  2018-12-31 2017-12-31

Skulder som förfaller  
mellan 1–5 år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut 4 752 1 250

  4 752 1 250

Not 22 – Checkräkningskredit

Koncernen  2018-12-31 2017-12-31

Beviljad kreditlimit  2 500 2 500

Outnyttjad del  -2 500 -2 500

  – –

Moderbolaget  2018-12-31 2017-12-31

Beviljad kreditlimit  2 000 2 000

Outnyttjad del  -2 000 -2 000

  – –
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Not 23 – Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

Koncernen  2018-12-31 2017-12-31

Upplupna personalkostnader 4 465 3 569

Övriga poster  3 000 679

  7 465 4 248

Moderbolaget  2018-12-31 2017-12-31

Upplupna personalkostnader 4 002 3 058

Övriga poster  862 180

  4 864 3 238

Not 24 – Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser – koncernen

Ställda säkerheter
Koncernen  2018-12-31 2017-12-31

För egna skulder och avsättningar

  – –
Övriga skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar  6 500 6 500

Summa ställda säkerheter  6 500 6 500

Eventualförpliktelser
Övriga eventualförpliktelser  Inga Inga

Not 25 – Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser – moderbolaget

Ställda säkerheter
Moderbolaget  2018-12-31 2017-12-31

För egna skulder och avsättningar

  – –
Övriga skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar  4 500 4 500

Summa ställda säkerheter  4 500 4 500

Eventualförpliktelser
Övriga eventualförpliktelser  Inga Inga

Not 26 – Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut

Den 21 februari 2019 fusionerades Display 4 AB 
in i Vertiseit AB.

Not 27 – Koncernuppgifter

Vertiseit AB upprättar koncernredovisning för 
den minsta koncernen som bolaget ingår i. 

Inköp och försäljning inom koncernen
Av moderbolagets totala inköp och försäljning 
mätt i kronor avser 3,0 procent (0,0) av inköpen 
och 0,2 procent (0,0) av försäljningen andra 
företag inom hela den företagsgrupp som 
företaget tillhör.

Not 28 – Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning
Totala tillgångar, hänförligt till moderbolagets 
aktieägare.

Soliditet
(Totalt eget kapital + 78 procent av obeskattade 
reserver) / Totala tillgångar.

Varberg den 6 mars 2019

Jan Kjellman
Ordförande

 Johan Lind Adrian Eriksson 
 Verkställande direktör Vice verkställande direktör 

 Per Ola Körberg Vilhelm Schottenius 
 Styrelseledamot Styrelseledamot 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 6 mars 2019

 Sven Cristea Leif Andersson 
 Auktoriserad revisor Godkänd revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Vertiseit AB för år 
2018. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 52-53 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och för koncernen.

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 moderbolaget och koncernen 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.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2017 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 1 februari 2018 med omodifierade uttalan-
den i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de 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 och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksam-
heten. 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.

Till bolagsstämman i Vertiseit AB, org. nr 556753-5272

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredo-
visningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller 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 och koncernredovisningen.

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

–  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

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

–  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi 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 och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

–  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

–  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informatio-
nen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevi-
sionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revi-
sionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGARUTTALANDEN

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Vertiseit AB för år 2018 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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 moderbolaget och koncernen 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 och koncernens verksamhetsart, omfattning och 
risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens 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 och koncernens 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 betryg-
gande 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvalt-
ningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revi-
sionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motive-
rade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Göteborg den 6 mars 2019 

 Sven Cristea Leif Andersson 
 Auktoriserad revisor Godkänd revisor 






