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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
JANUARI–DECEMBER 2019 
Denna rapport är Vertiseits första upprättad med tillämpning av IFRS. Tidigare finansiella rapporter 
för koncernen har redovisats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För effekter av förändrade 
redovisningsprinciper och tillämpningen av IFRS hänvisas till Not 2 sid 27. 

KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2019  

• Nettoomsättningen ökade med 10,0 procent till 21,0 MSEK (19,1). 
• Återkommande intäkter (SaaS) ökade med 1,6 MSEK till 6,9 MSEK (5,3). 
• Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR – Annual 

Recurring Revenue) till 28,4 MSEK (22,8), en ökning med 24,6 procent. 
• Rörelseresultatet uppgick till 1,1 MSEK (-0,5), och rörelsemarginalen till 5,4 procent (-2,6). 
• Resultat efter skatt uppgick till 0,8 MSEK (-0,5). 
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,06 SEK (-0,87) respektive 0,06 SEK  

(-0,87). 

HELÅRET JANUARI-DECEMBER 2019 

• Nettoomsättningen ökade med 19,8 procent till 83,3 MSEK (69,5). 
• Återkommande intäkter (SaaS) ökade med 6,1 MSEK till 25,4 MSEK (19,3). 
• Rörelseresultatet uppgick till 7,6 MSEK (4,9), och rörelsemarginalen till 9,2 procent (7,1) 
• Resultat efter skatt uppgick till 5,8 MSEK (3,7). 
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,78 SEK (6,94) respektive 0,74 SEK (6,94). 
• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,24 SEK (3,70) per aktie för räkenskapsåret 2019. 
• Antal utestående aktier vid årets utgång, före och efter utspädning, uppgick till 12 757 140 st 

(539 817) respektive 13 357 140 st (539 817). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET 

• Butikskonceptet “The Fitting Room” vinner pris som årets retailprojekt (Retail Project of the Year) 
på AV Awards 2019 i London. 

• Den 9 december förvärvades InStoreMedia AB av Vertiseits helägda dotterbolag DISE genom en 
kontantaffär om upp till 4,5 MSEK. 

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång. 
 

NETTOOMSÄTTNING  
Q4 2019, MSEK 

21,0 
(19,1) 

RÖRELSERESULTAT (EBIT) 
Q4 2019, MSEK 

1,1 
(-0,5) 

NETTOOMSÄTTNING  
JAN-DEC 2019, MSEK 

83,3 
(69,5) 

RÖRELSERESULTAT (EBIT) 
JAN-DEC 2019, MSEK 

7,6 
(4,9) 
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KONCERNENS NYCKELTAL     

 2019-10-01 
-2019-12-31 

2018-10-01 
-2018-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

Nettoomsättning, KSEK 20 972 19 063 83 263 69 521 

Varav återkommande intäkter (SaaS), KSEK 6 938 5 321 25 434 19 298 

Rörelseresultat (EBIT), KSEK 1 130 -494 7 623 4 910 

Annual Recurring Revenue (ARR), KSEK 28 402 22 801 28 402 22 801 

Periodens resultat efter skatt, KSEK 762 -468 5 771 3 747 

Resultat per aktie före utspädning, SEK* 0,06 -0,87 0,78 6,94 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK* 0,06 -0,87 0,74 6,94 

Bruttomarginal, % 64,9 52,1 58,2 53,8 

Rörelsemarginal, % 5,4 -2,6 9,2 7,1 

Vinstmarginal, % 3,6 -2,5 6,9 5,4 

Soliditet, % 46,9 23,1 46,9 23,1 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* information om antal aktier – sid 12  
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KOMMENTAR FRÅN VD 
 
 
 
 
 
Vi fortsätter att leverera tillväxt under lönsamhet, i linje med våra långsiktiga tillväxtmål. De 
återkommande intäkterna uppgick under kvartalet till 6,9 MSEK, en ökning med 1,6 MSEK jämfört 
med föregående år, och på helårsbasis var ökningen 6,1 MSEK. Vid årets slut uppgick de årligen 
återkommande intäkterna (ARR) till 28,4 MSEK, en ökning med 24,6 procent mot föregående år. 
Under året fortsatte vi ta steg för hållbar tillväxt – notering på Nasdaq First North Growth Market, 
kompletterande förvärv till både Vertiseit och vårt dotterbolag DISE samt förstärkningar av 
organisationen – samtidigt som vi levererar en rörelsemarginal på 9,2 procent. Helt enkelt ett 
händelserikt år, där vi lagt en stabil grund för fortsatt tillväxt. 

NYA OCH BEFINTLIGA KUNDER 

Retail befinner sig i ett skifte för att möta konsumenternas nya förväntningar och beteenden. Som nära 
samarbetspartner till våra kunder får vi löpande bekräftat att vårt erbjudande blir allt mer strategiskt 
avgörande för dem. Efterfrågan handlar inte längre om traditionell digital skyltning, utan om att skapa 
framtidens kundmöten. Digitala lösningar stöttar det personliga mötet genom att skapa en 
sammanhållen kundresa och möjliggöra en enhetlig upplevelse av varumärket - oberoende av kanal. 
Här är Vertiseit ytterst välpositionerade. 
 
Under året har vi vidareutvecklat och fördjupat samarbetet med flera av våra befintliga kunder samtidigt 
som vi välkomnat ett flertal nya kunder hos vilka vi också ser stor utvecklingspotential. Bland de nya 
återfinns exempelvis Nilson Group som vi tecknade ramavtal med under tredje kvartalet. Vi har redan 
hunnit bli en del i det nya konceptet för Din Sko-butikerna och tagit över driften av skokoncernens 
befintliga digitala skyltning. Vi ser en stor potential i det affärsvärde vi kan skapa på Nilson Group när vi 
utvecklar konceptet vidare. 
 
För vår mångåriga kund Stena Line meddelade vi under hösten att vi fått en beställning avseende deras 
nya fartyg Stena Estrid. Detta var det första av flera i en ny serie färjefartyg utrustade med Vertiseits 
system för nästa generations kundupplevelse ombord. Vi kan nu glädja oss åt beställningar till 
ytterligare två fartyg inom ramen för detta samarbete. 
 
Samarbetet med Volvo Cars på den svenska marknaden fortsätter att utvecklas enligt plan. Vårt 
ramavtal omfattar hela det svenska nätverket av återförsäljare och vid årets utgång var en dryg 
tredjedel av de uppskattningsvis 120 planerade enheterna tagna i drift. I det uppdaterade retailkonceptet 
spelar Vertiseits lösningar en central roll för kundmötet och upplevelsen av varumärket Volvo. 
 
Sammantaget bidrar dessa projekt till en stabil och växande installerad bas, vilket innebär stigande 
återkommande intäkter – grunden i vår affärsmodell. 

STÄRKT PLATTFORM 

I december förvärvade vårt dotterbolag DISE International bolaget InStoreMedia AB, ett svenskt 
plattformsbolag inom retail tech med ett väletablerat partnernätverk i Sverige och Storbritannien. 
Bolaget har, genom sitt nätverk, ett flertal mycket intressanta kunder som exempelvis Marks & Spencer, 
Dixons Carphone och John Lewis. Förvärvet är ett steg i att accelerera DISE internationalisering och 
stärka det globala partnernätverket. 
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I januari var vi en av sponsorerna till ett mycket uppskattat event för skandinaviska retailers i New York 
inför världens största retailkonferens, ”NRF 2020; Retail’s Big Show”. I april är vi partner till Dagens 
Industris event ”Di Retail”. Vi ser att det sker en pånyttfödelse inom handeln, där mötet mellan 
människor, personlig service och upplevelsen kopplat till varumärket mer än någonsin står i fokus. Vår 
ambition är att fortsätta stärka Vertiseits roll som kunskapsbärare och självklar strategisk partner i 
utvecklingen av framtidens retail. 

VI BLICKAR FRAMÅT 

Vi sammanfattar ett händelserikt 2019 – notering, förvärv, stärkt organisation, starkare plattform och – 
viktigast av allt – tillväxt under lönsamhet. På en marknad i enorm förändring blir vinnarna de som bäst 
förstår sin kund och lyckas knyta samman det digitala och det fysiska kundmötet. Vi brinner för att 
skapa värde för våra kunder, för våra medarbetare och för våra aktieägare. Därför känns det särskilt 
roligt att för tredje året i rad föreslå en höjd utdelning i linje med våra finansiella mål. 
 
Johan Lind, VD  
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RETAIL TECH FÖR KUNDUPPLEVELSEN I BUTIK 

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 
lösningar för digital kommunikation i framtidens retail. Varberg är vår bas, Norden vår huvudmarknad 
och vi följer våra kunder globalt. Idag är vi cirka 60 medarbetare i en unik mix av kompetenser. Vi hade 
under perioden 2012-2019 en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 30,3 procent (CAGR). 2019 uppgick 
koncernens nettoomsättning till 83,3 miljoner SEK och rörelsemarginalen till 9,2 procent. 

VI BYGGER FRAMTIDENS RETAIL 

Den som är närmast sin kund, och förstår den bäst, är vinnare i morgondagens retail. Kunder förväntar 
sig en personlig kundupplevelse och sammanhållen kundresa som förenar det bästa av fysisk och 
digital retail. Vertiseit arbetar som en strategisk partner och helhetsleverantör av digitala lösningar som 
stärker kundupplevelsen i butik. Vi tar vår utgångspunkt i kundresan och är experter på Digital In-store. 

LÅNGSIKTIGA AFFÄRSRELATIONER OCH ÅTERKOMMANDE INTÄKTER 

Bolagets verksamhet bygger på långsiktigt värdeskapande för kunderna. Detta är förutsättningen för 
långsiktiga kundrelationer med stabil intäktsutveckling som följd. Överordnat i Vertiseits strategi och 
affärsmodell är tillväxt av återkommande intäkter (SaaS). De återkommande intäkterna genereras från 
licensiering av Bolagets mjukvaruplattform, övervakning, underhåll och support. Tillväxt i de 
återkommande intäkterna möjliggör stabila förutsägbara intäktsströmmar som växer i takt med 
kundernas användning av systemen.  
 
 

 
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 
inom retail tech för Digital 
In-store 
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LÅNGSIKTIGA MÅL 

 
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 utformning av 
deras butikskoncept globalt 

 

FINANSIELLA MÅL 

 
20% 
TILLVÄXT 

Genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) 
om minst 20 procent för perioden 

2018-2022 
 

 
15% 

LÖNSAMHET 
Rörelsemarginalen ska uppgå till 

minst 15 procent år 2022 
 

 
50% 

UTDELNING 
Utdelningen ska uppgå till minst 

50 procent av nettoresultatet 
med beaktande av bolagets 

investeringsbehov och långsiktiga 
utdelningspotential 
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KONCERNENS UTVECKLING UNDER 2019 

FINANSIELL ÖVERSIKT 
OKTOBER-DECEMBER 2019 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT 

Under det fjärde kvartalet 2019 ökade nettoomsättningen med 1,9 MSEK till 21,0 MSEK, att jämföra med 
19,1 MSEK för motsvarande kvartal 2018. Detta innebär en ökning med 10,0 procent mot föregående år.  

Koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 1,1 MSEK (-0,5) och rörelsemarginalen 
uppgick till 5,4 procent (-2,6). 
 
Koncernens totala kostnader under fjärde kvartalet 2019 uppgick till 20,0 MSEK (19,6). Jämfört med 
motsvarande period 2018 märks särskilt en ökning av personalkostnader hänförlig till stärkt 
organisation. 
 

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade under det fjärde 
kvartalet 2019 till 2,5 MSEK (0,9). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,4 MSEK (-9,8) 
och utgjordes till största delen av förvärv av dotterbolag, samt av investeringar i produktutveckling. 
Periodens kassaflöde uppgick till -3,7 MSEK (-8,0), och likvida medel per den 31 december 2019 till 
33,8 MSEK (1,8). 
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KONCERNENS UTVECKLING UNDER 2019 

FINANSIELL ÖVERSIKT 
JANUARI-DECEMBER 2019 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT 

Under helåret 2019 ökade nettoomsättningen med 13,8 MSEK till 83,3 MSEK, att jämföra med 69,5 MSEK 
för motsvarande period 2018. Detta innebär en ökning med 19,8 procent mot föregående år.  

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till 7,6 MSEK (4,9) och rörelsemarginalen uppgick till 9,2 
procent (7,1). 
 
Koncernens totala kostnader under 2019 uppgick till 75,9 MSEK (64,7). Ökningen är framförallt hänförlig 
till ökade personalkostnader i samband med stärkt organisation. 

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade under perioden till 
10,6 MSEK (7,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten under perioden uppgick till -8,9 MSEK (-9,9), 
och utgjordes främst av förvärv av dotterbolag samt investeringar i produktutveckling. Periodens 
kassaflöde uppgick till 32,0 MSEK (-1,0), och likvida medel per den 31 december 2019 till 33,8 MSEK (1,8). 

FINANSIELL STÄLLNING 

Koncernen Vertiseits balansomslutning per den 31 december 2019 uppgick till 84,4 MSEK (43,8). 
Ökningen är framförallt hänförlig till likvida medel som tillkom genom nyemission i samband med 
noteringen av bolaget på Nasdaq First North Growth Market i maj 2019. 
 
Koncernens omsättningstillgångar uppgick till 50,8 MSEK (23,1). Ökningen är hänförlig till likvida medel 
som ökat med anledning av nyemission. Anläggningstillgångarna uppgick till 33,5 MSEK (20,7), främst 
på grund av ökning i goodwill med anledning av genomförda förvärv. Koncernens kortfristiga skulder 
uppgick per den 31 december 2019 till 30,3 MSEK (22,1) och de långfristiga skulderna till 14,5 MSEK (11,5). 
Det egna kapitalet uppgick till 39,6 MSEK (10,1) och soliditeten var 46,9 procent (23,1). 
 
Koncernens tillgängliga likviditet, inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, uppgick per balansdagen till 
43,8 MSEK (3,8), varav 33,8 MSEK (1,8) utgörs av likvida medel och 10,0 MSEK (2,0) av outnyttjad 
checkkredit. 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Föreliggande bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Bolaget är 
ett moderbolag, och i koncernen ingår de helägda dotterbolagen DISE International AB med 
organisationsnummer 556643-1150, Digital Signage Solutions Sweden AB med organisationsnummer 
559072-2756 och InStoreMedia AB med organisationsnummer 556666-9080. 
 
ORGANISATION OCH MEDARBETARE 
Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens slut till 58 (49) medarbetare, varav 43 män och 15 
kvinnor. Medelantalet anställda under året uppgick till 54 personer (34). 
 
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till 
affärsverksamheten och risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av 
väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av risker, 
osäkerhetsfaktorer samt hantering av desamma återfinns i Vertiseits årsredovisning 2018. 
 
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
Inga händelser efter balansdagen har inträffat, vilka i väsentliga avseenden påverkar bedömningen av 
den finansiella informationen i denna rapport. 
 
NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 
Förutom utgivande av teckningsoptioner har inga transaktioner med närstående har skett under 2019. 
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INCITAMENTSPROGRAM 

Aktieägarna bedömer att det är i allas intresse att såväl styrelsens ledamöter som koncernens 
medarbetare har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Årsstämman 2019 
beslutade därför om införande av två incitamentsprogram, ett till medarbetare och ett till 
styrelseledamöter, genom riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner. Vid full nyteckning kan 
600 000 nya B-aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om 4,5 procent av antalet aktier, efter 
beslutad uppdelning av aktier. De båda programmen löper till april 2022 med ett lösenpris om 20 kr per B-
aktie, och teckningsoptionerna har erhållits genom vederlag om 0,85 kr/st vilket vid tidpunkten utgjorde 
marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes. Programmen utgör därmed ingen kostnad för bolaget. 
Erbjudande om teckningsoptioner fördelas enligt nedan. 
 

Styrelseledamöter 10 000 st per ledamot 

Totalt i kategori 50 000 st 

Nyckelpersoner i ledande ställning 16 000 st per person 

Övriga anställda 8 000 st per person 

Totalt i kategori 550 000 st 

TOTALT ANTAL TECKNINGSOPTIONER 600 000 st 

  

VALBEREDNING 

Enligt principerna för utseende av Vertiseit AB (publ):s valberedning består ledamöterna av 
representanter för bolagets tre röstmässigt största aktieägare. Inför årsstämman 2020 består 
valberedningen av följande personer. 
 
Johannes Wårdman, ordförande – på Johan Linds mandat 
Adrian Nelje – på eget mandat 
Klas Karlsson – på Schottenius & Partners AB:s mandat 

ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNING 

Årsstämma kommer hållas på Varbergs Stadshotell, Kungsgatan 24, Varberg, den 27 april 2020 klockan 
18:00. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med detta till styrelsens 
ordförande senast den 6 mars 2020 via e-post info@vertiseit.se alternativt genom brev till: Vertiseit AB 
(publ), Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg. Vertiseits årsredovisning för 2019 beräknas finnas tillgänglig för 
nedladdning på bolagets hemsida den 2 april 2020. 

UTDELNING 

Styrelsens förslag till årsstämman 2020 är att utdelning om 0,24 SEK per aktie lämnas för 
verksamhetsåret 2019. Utdelningsförslaget motsvarar 53,0 procent av nettoresultatet. Resterande 
resultat föreslås att balanseras i ny räkning. 
 
FINANSIELL KALENDER 

Årsredovisning 2019    2 april 2020 
Delårsrapport Q1 2020   27 april 2020 
Årsstämma 2020   27 april 2020 
Delårsrapport Q2 2020   20 augusti 2020 
Delårsrapport Q3 2020   11 november 2020 
Bokslutskommuniké 2020   25 februari 2021 
Årsstämma 2021   27 april 2021 
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KONCERNEN 

FINANSIELLA RAPPORTER 
 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER 
TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG     

 (KSEK) 2019-10-01 
-2019-12-31 

2018-10-01 
-2018-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

Nettoomsättning  20 972   19 063   83 263   69 521  

Övriga rörelseintäkter  179  26   243   104  

Summa rörelsens intäkter  21 151   19 089   83 506   69 625  

Varu- och tjänstekostnader -7 537  -9 163  -35 009  -32 225  

Övriga externa kostnader -2 692  -2 886  -8 766  -7 507  

Personalkostnader -8 224  -6 671  -27 513  -22 098  

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -1 320  -863  -4 324  -2 885  

Övriga rörelsekostnader -248   -  -271   -    

Summa rörelsens kostnader -20 021 -19 583 -75 883 -64 715 
     
Rörelseresultat (EBIT) 1 130 -494 7 623 4 910 

     

Ränteintäkter och liknande resultatposter - 2 - 2 

Räntekostnader och liknande resultatposter -79 -96 -192 -97 

Finansnetto -79 -94 -192 -95 

     

Resultat före skatt 1 051 -588 7 431 4 815 

Skatt -289 120 - 1 660 -1 068 

PERIODENS RESULTAT / TOTALRESULTAT 762 -468 5 771 3 747 

     
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,06 -0,87 0,78 6,94 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,06 -0,87 0,74 6,94 
     
Antal utestående aktier vid periodens utgång (st) 12 757 140 539 817 12 757 140 539 817 
Antal utestående aktier vid periodens slut efter 
utspädning (st) 13 357 140 539 817 13 357 140 539 817 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 12 757 140 539 817 7 368 129 539 817 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st) 13 357 140 539 817 7 837 636 539 817 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
Inga övriga belopp finns att redovisa i Övrigt totalresultat, varför Periodens resultat sammanfaller med Periodens totalresultat 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER  
FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG   

 (KSEK) 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 3 515 2 564 

Goodwill 15 253 7 870 

Övriga immateriella tillgångar 2 198 941 

Uppskjuten skattefordran 4 842 618 

   

Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark 89 - 

Inventarier, verktyg och installationer 533 419 

Nyttjanderättstillgångar 7 115 8 280 

   

Summa anläggningstillgångar 33 545 20 692 

   

Omsättningstillgångar   
Varulager mm   

Färdiga varor och handelsvaror 1 157 1 249 

Pågående arbeten - 4 075 

   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 12 053 14 550 

Övriga fordringar 678 183 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 117 1 196 

   

Likvida medel   

Kassa och bank 33 834 1 807 

   

Summa omsättningstillgångar 50 839 23 060 

SUMMA TILLGÅNGAR 84 384 43 752 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER  
FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 

  

 (KSEK) 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Aktiekapital 638 540 

Reserver 28 155 2 542 

Balanserat resultat inklusive periodens resultat 10 793 7 022 

Summa eget kapital 39 586 10 104 

Långfristiga skulder 
  

Långfristig leasingskuld 4 842 6 000 

Övriga skulder till kreditinstitut 6 253 5 043 

Avsättningar för uppskjuten skatt 457 457 

Övriga avsättningar 2 932 - 

   

Kortfristiga skulder   

Kortfristig leasingskuld 2 412 2 409 

Skulder till kreditinstitut 2 473 2 089 

Förskott från kunder 286 343 

Leverantörsskulder 7 919 6 333 

Aktuell skatteskuld 2 143 1 586 

Övriga skulder 3 057 1 832 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 023 7 556 

Summa kortfristiga skulder 30 313 22 148 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 84 383 43 752 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER  
KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG    

(KSEK)  2019-10-01 
-2019-12-31 

 2018-10-01 
-2018-12-31 

 2019-01-01 
-2019-12-31 

 2018-01-01 
-2018-12-31 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansnetto  1 052  -589   7 432   4 815  

Justering för av- och nedskrivningar  1 320   863   4 324   2 885  

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 109 - 109 - 

Betald inkomstskatt -21   609  -1 258  -326  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 2 460   883   10 607   7 374  

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Varulager  213   547   239   1 328  

Kortfristiga fordringar -1 195  -5 578   7 431  -3 263  

Icke räntebärande skulder -1 329   1 350   1 042   2 628  

Summa förändring av rörelsekapital -2 311  -3 681   8 712   693  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 149 -2 798 19 319 8 067 

     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -860  -874  -2 620  -874  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -37  -320  -408  -419  

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -  -  -  -  

Förvärv av dotterföretag -1 453  -8 633  -5 879  -8 633  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 350  -9 826  -8 907  -9 925  

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission  -     -     25 310   -    

Förändring av lån -722   5 259   861   4 559  

Amortering av leasingskuld -754  -596  -2 957  -2 176  

Likvid teckningsoptioner  -     -     401   -    

Utbetald utdelning till moderföretagets 
aktieägare  -     -    -2 000  -1 500  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 476   4 663   21 615   883  

     

Periodens kassaflöde -3 677  -7 961   32 027  -975  

Likvida medel vid periodens början  37 511   9 767   1 807   2 781  

Likvida medel vid periodens utgång  33 834   1 806   33 834   1 806  
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR  
I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 2019-01-01 – 2019-12-31 

 (KSEK) Aktiekapital Reserver 

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat 

Totalt 
eget kapital 

Ingående eget kapital 2019-01-01 540 2 542 7 022 10 104 

Årets totalresultat 
    

Årets totalresultat   5 771 5 771 

Transaktioner med aktieägare 
    

Lämnade utdelningar   -2 000 -2 000 

Nyemission 98 25 613  25 711 

Utgående eget kapital 2019-12-31 638 28 155 10 793 39 586 

     

 
 
 
 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR  
I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 2018-01-01 – 2018-12-31 

 (KSEK) Aktiekapital Reserver 

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat 

Totalt 
eget kapital 

Ingående eget kapital 2018-01-01 540 2 542 4 775 7 857 

Årets totalresultat 
    

Årets totalresultat   3 747 3 747 

Transaktioner med aktieägare 
    

Lämnade utdelningar   -1 500 -1 500 

Nyemission    - 

Utgående eget kapital 2019-12-31 540 2 542 7 022 10 104 

     

  



 
 

 
VERTISEIT AB (PUBL) ORG.NR. 556753-5272 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2019 17 

 

MODERBOLAGET 

FINANSIELLA RAPPORTER 
 
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING  
I SAMMANDRAG     

 (KSEK)  2019-10-01 
-2019-12-31 

 2018-10-01 
-2018-12-31 

 2019-01-01 
-2019-12-31 

 2018-01-01 
-2018-12-31 

Nettoomsättning 18 757 17 933 76 960 66 520 

Övriga rörelseintäkter 164 15 224 94 

Summa rörelsens intäkter 18 921 17 948 77 184 66 614 

Handelsvaror -8 510  -8 930  -36 385  -33 152  

Övriga externa kostnader -2 899  -2 774  -9 716  -8 117  

Personalkostnader -7 558  -5 807  -24 712  -19 169  

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -195  -19  -1 484  -33  

Övriga rörelsekostnader -127  -36  -197  -105  

Summa rörelsens kostnader -19 289  -17 566  -72 494  -60 576  

     
Rörelseresultat (EBIT) -368   382   4 690   6 038  

     

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 

Räntekostnader och liknande resultatposter -29 -52 -140 -85 

Finansnetto -29 -52 -140 -85 

     
Obeskattade reserver 239 3 682 239 3 682 
     

Resultat före skatt -158  4012  4 789  9 635  

Skatt   5  -934  -1 308  -2 171  

PERIODENS RESULTAT / TOTALRESULTAT -153  3078  3 481  7464  

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inga övriga belopp finns att redovisa i Övrigt totalresultat, varför Periodens resultat sammanfaller med Periodens totalresultat  
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG   

 (KSEK) 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 344 0 

Goodwill 6 078 0 

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och installationer 545 338 

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 8 817 12 681 

Summa anläggningstillgångar 15 784 13 019 

   

Omsättningstillgångar   

Varulager mm   

Färdiga varor och handelsvaror 1 105 1 052 

Kortfristiga fodringar   

Kundfordringar 9 726 11 907 

Fordringar hos koncernföretag 510 500 

Övriga fordringar 366 60 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 068 4 972 

Likvida medel   

Kassa och bank 32 069 498 

Summa omsättningstillgångar 46 844 18 989 

SUMMA TILLGÅNGAR 62 628 32 008 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG   

 (KSEK) 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 
  

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 638 540 

Fritt eget kapital   

Överkursfond 26 296 1 084 

Balanserat resultat 7 241 2 722 

Periodens resultat 3 481 7 464 

Summa eget kapital 37 656 11 810 

Avsättningar 
  

Uppskjuten skatteskuld - - 

Långfristiga skulder 
  

Övriga skulder till kreditinstitut 5 429 4 752 

Kortfristiga skulder 
  

Skulder till kreditinstitut 2 173 1 989 

Förskott från kunder 285 206 

Leverantörsskulder 7 071 5 483 

Aktuell skatteskuld 2 020 1 384 

Övriga skulder 2 010 1 519 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 983 4 864 

Summa kortfristiga skulder 19 543 15 445 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 62 628 32 007 

   
 

 
 
  



NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG 
Denna bokslutskommuniké är första finansiella rapporten 
för Vertiseit AB upprättad i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB) sådana de 
antagits av EU. Tidpunkten för övergång är ingången av 
jämförelseåret, dvs den 1 januari 2018. I not 2 har 
övergången till IFRS och dess effekter beskrivits. För 
moderbolaget innebär övergången till IFRS i 
koncernredovisningen en samtidig övergång till att tillämpa 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Övergången har 
inte inneburit några effekter i redovisningen för 
moderbolaget. Rapporten har, för koncernen, upprättats 
enligt årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, 
och för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen 
och Rådets för finansiell rapportering rekommendation RFR 
2 Redovisning för juridiska personer. Upplysningar enligt 
IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna 
och dess tillhörande noter även i övriga delar av 
bokslutskommunikén. 
 
VÄRDERINGSGRUNDER TILLÄMPADE VID UPPRÄTTANDET 
AV DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 
anskaffningsvärden. 
 
FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTERINGSVALUTA 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som 
även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för 
koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna 
presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte 
annat anges, är avrundade till närmaste tusental.  
 
FÖRUTSÄTTNINGAR VID UPPRÄTTANDE AV 
MODERBOLAGETS OCH KONCERNENS FINANSIELLA 
RAPPORTER 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa 
bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög 
grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden 
där antaganden och uppskattningar är av väsentlig 
betydelse för koncernredovisningen anges i not 4. 
 
NYA IFRS SOM ÄNNU INTE BÖRJAT TILLÄMPAS 
Nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas 
inte komma att ha någon väsentlig effekt på företagets 
finansiella rapporter.  
 
KLASSIFICERING M.M. 
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader 
räknat från balansdagen medan omsättningstillgångar i allt 
väsentligt består av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 
Långfristiga skulder utgörs i allt väsentligt av belopp som 
Vertiseit per rapportperiodens slut har en ovillkorad rätt att 
välja att betala längre bort i tiden än tolv månader efter 
rapportperiodens slut. Har Vertiseit inte en sådan rätt per 
rapportperiodens slut redovisas skuldbeloppet som 
kortfristig skuld.   
  

RÖRELSESEGMENTRAPPORTERING 
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver 
verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar 
sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell 
information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs 
vidare upp av företagets högsta verkställande beslutsfattare 
för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera 
resurser till rörelsesegmentet. Se not 3 för ytterligare 
beskrivning av indelningen och presentationen av 
rörelsesegment.   
  
KONSOLIDERINGSPRINCIPER OCH RÖRELSEFÖRVÄRV 
Dotterföretag 
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande 
inflytande från Vertiseit AB. Bestämmande inflytande 
föreligger om Vertiseit AB har inflytande över 
investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig 
avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt 
inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. 
Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande 
föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt 
om de facto control föreligger. Dotterföretag redovisas enligt 
förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett 
dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom 
koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och 
övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det 
verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade 
identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 
eventuella innehav utan bestämmande inflytande. 
Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter 
som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument 
eller skuldinstrument, som uppkommer redovisas direkt i 
årets resultat. Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, 
eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och 
verkligt värde på tidigare ägd andel (vid stegvisa förvärv) 
överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder som redovisas separat, redovisas 
skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, s k 
förvärv till lågt pris redovisas denna direkt i årets resultat. 
Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar 
inte betalningar som avser reglering av tidigare 
affärsförbindelser. Denna typ av regleringar redovisas 
vanligtvis i resultatet. 
 
Transaktioner som elimineras vid konsolidering 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller 
kostnader och orealiserade vinster eller förluster som 
uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av 
koncernredovisningen.  
   
UTLÄNDSK VALUTA 
Transaktioner i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på 
transaktionsdagen. Funktionell valuta är SEK för samtliga 
koncernbolag i Vertiseitkoncernen. Monetära tillgångar och 
skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. 
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna 
redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och 
skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden 
omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. 
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INTÄKTER    
Prestationsåtaganden och intäktsredovisningsprinciper 
Intäkt värderas utifrån den ersättning som specificeras i 
avtalet med kunden. Koncernen redovisar intäkten när 
kontroll över en vara eller tjänst överförs till kunden. 
Information om karaktären på och tidpunkten för 
uppfyllande av prestationsåtaganden i avtal med kunder 
och tillhörande intäktsredovisningsprinciper sammanfattas 
nedan. 
 
SaaS (Software as a Service) 
SaaS är återkommande intäkter och innefattar licensiering 
och drift av mjukvaruplattform samt övervakning och 
support. Intäkterna debiteras per installerat system och 
växer i takt med installerad bas. SaaS-avtalen kännetecknas 
av att Vertiseits prestation vanligtvis utförs löpande under 
licenstiden genom att säkerställa kundens åtkomst till 
avtalad plattform samt dess funktionalitet. 
Intäktsredovisningen sker därför över tid, normalt linjärt, 
under avtalad licensperiod. 
 
Agency 
Inom verksamhetsområdet Agency består prestations-
åtagandena främst av tjänsteleveranser avseende strategi, 
konceptutveckling, projektledning, design och utveckling 
samt systemintegration. Agency-avtalen kännetecknas av 
att Vertiseits prestation vanligtvis utförs löpande under 
avtalstiden genom momentan kunskapsöverföring 
alternativt uppdatering av kundens tillgångar. 
Intäktsredovisningen sker därför över tid i takt med att 
överenskomna tjänster levereras.  
   
Systems 
Vertiseits lösningar förutsätter väl fungerande system. I 
bolagets helhetserbjudande ingår därför ett åtagande för 
kundernas infrastruktur bestående av displayer, 
mediaspelare, sensorer och övrig teknisk utrustning. 
Intäkterna genereras från produktförsäljning och där 
relaterade tjänster så som installation och 
finansieringslösningar via tredje part. 
Huvuddelen av prestationsåtagandena i detta 
verksamhetsområde består av att leverera fungerande 
hårdvara och intäkterna redovisas vid den tidpunkt då 
kunden erhållit kontroll över den levererade utrustningen. 
 
Offentliga bidrag 
Offentliga bidrag redovisas i balansräkningen som upplupen 
intäkt när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer 
att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla de 
villkor som är förknippade med bidraget. Bidraget 
periodiseras systematiskt i årets resultat på samma sätt och 
över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda 
att kompensera för. Offentliga bidrag relaterade till 
tillgångar redovisas i balansräkningen som en reduktion av 
tillgångens redovisade värde.   
 
LEASING 
När ett avtal ingås bedömer Vertiseit om avtalet är, eller 
innehåller, ett leasingavtal. Ett avtal är, eller innehåller, ett 
leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss 
period bestämma över användningen av en identifierad 
tillgång i utbyte mot ersättning. Vid leasingavtalets början  

eller vid omprövning av ett leasingavtal som innehåller flera 
komponenter, leasing-och icke-leasingkomponenter, 
fördelar Vertiseit ersättningen enligt avtalet till varje 
komponent baserat på det fristående priset. 
  
Leasingavtal där Vertiseit är leasetagare 
Vertiseit redovisar en nyttjanderättstillgång och en 
leasingskuld vid leasingavtalets inledningsdatum. 
Nyttjanderättstillgången värderas initialt till 
anskaffningsvärde, vilket består av leasingskuldens initiala 
värde med tillägg för leasingavgifter som betalas vid eller 
före inledningsdatumet till det tidigare av slutet av 
tillgångens nyttjandeperiod och leasingperiodens slut, vilket 
i normalfallet för Vertiseit är leasingperiodens slut. I de mer 
sällsynta fall då anskaffningsvärdet för nyttjanderätten 
återspeglar att Vertiseit kommer att utnyttja en option att 
köpa den underliggande tillgången skrivs tillgången av till 
nyttjandeperiodens slut. Leasingskulden, som delas upp i 
långfristig och kortfristig del, värderas initialt till nuvärdet 
av återstående leasingavgifter under den bedömda 
leasingperioden. Leasingperioden utgörs av den ej 
uppsägbara perioden med tillägg för ytterligare perioder i 
avtalet om det vid inledningsdatumet bedöms som rimligt 
säker att dessa kommer att nyttjas. Leasingavgifterna 
diskonteras i normalfallet med Vertiseits marginella 
upplåningsränta, vilket utöver Vertiseits kreditrisk 
återspeglar respektive avtals leasingperiod, valuta och 
kvalitet på underliggande tillgång som tänkt säker.  
 
Leasingskulden omfattar nuvärdet av följande avgifter 
under bedömd leasingperiod: 
-   fasta avgifter, inklusive till sin substans fasta avgifter, 
-   variabla leasingavgifter kopplade till index eller pris 
(“rate”), initialt värderade med hjälp av det index eller pris 
(“rate”) som gällde vid inledningsdatumet,  
-   eventuella restvärdesgarantier som förväntas betalas, 
-   lösenpriset för en köpoption som Vertiseit är rimligt säker 
på att utnyttja och 
-   straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet 
om bedömd leasingperiod återspeglar att sådan uppsägning 
kommer att ske. 
 
Skuldens värde ökas med räntekostnaden för respektive 
period och reduceras med leasingbetalningarna. 
Räntekostnaden beräknas som skuldens värde gånger 
diskonteringsräntan. Leasingskulden för Vertiseits lokaler 
med hyra som indexuppräknas beräknas på den hyra som 
gäller vid respektive rapportperiods slut. Vid denna tidpunkt 
justeras skulden med motsvarande justering av 
nyttjanderättstillgångens redovisade värde. På motsvarande 
sätt justeras skuldens och tillgångens värde i samband med 
att ombedömning sker av leasingperioden. Detta sker i 
samband med att sista uppsägningsdatumet inom tidigare 
bedömd leasingperiod för lokalhyresavtal har passerats 
alternativt betydelsefulla händelser inträffar eller 
omständigheterna på ett betydande sätt förändras på ett 
sätt som är inom Vertiseits kontroll och påverkar den 
gällande bedömningen av leasingperioden. Vertiseit 
presenterar nyttjanderättstillgångar och leasingskulder som 
egna poster i balansräkningen.  
För leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader 
eller mindre eller med en underliggande tillgång av lågt 
värde, understigande 50 tkr, redovisas inte någon 



 
 

 
VERTISEIT AB (PUBL) ORG.NR. 556753-5272 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2019 22 

 

nyttjanderättstillgång och leasingskuld. Leasingavgifter för 
dessa leasingavtal redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden.   
    
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
Vertiseits finansiella intäkter och kostnader inkluderar 
ränteintäkter och räntekostnader. Dessa redovisas enligt 
effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som 
exakt diskonterar de uppskattade framtida in- och 
utbetalningarna under den förväntade löptiden för det 
finansiella instrumentet till: 
– redovisat bruttovärde för den finansiella tillgången, eller  
– det upplupna anskaffningsvärdet för den finansiella 
skulden.   
 
SKATTER 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då 
underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat 
eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i 
övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt är skatt 
som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med 
tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i 
praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör 
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill 
och inte heller för skillnad som uppkommit vid första 
redovisningen av tillgångar och skulder som inte är 
rörelseförvärv som vid tidpunkten för transaktionen inte 
påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. 
Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga 
till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas 
bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av 
uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar 
eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i 
praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna 
skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader 
och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är 
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på 
uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre 
bedöm sannolikt att de kan utnyttjas.  
 
FINANSIELLA INSTRUMENT 
Redovisning och första värderingen 
Kundfordringar redovisas när de är utgivna. Övriga 
finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när 
koncernen redovisas när koncernen blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång (med undantag 
för kundfordringar som inte har en betydande 
finansieringskomponent) eller finansiell skuld värderas vid 
första redovisningstillfället till verkligt värde plus, när det 
gäller finansiella instrument som inte värderas till verkligt 
värde via resultatet, transaktionskostnader som är direkt 
hänförliga till förvärvet eller emissionen. En kundfordring 
utan en betydande finansieringskomponent värderas till 
transaktionspris. 
 

KLASSIFICERING OCH EFTERFÖLJANDE VÄRDERING 
Finansiella tillgångar 
Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell 
tillgång som värderad till: upplupet anskaffningsvärde; 
verkligt värde via övrigt totalresultat – 
skuldinstrumentsinvestering; verkligt värde via övrigt 
totalresultat – egetkapitalinvestering; eller verkligt värde via 
resultatet. Finansiella tillgångar omklassificeras inte efter 
det första redovisningstillfället förutom om koncernen byter 
affärsmodell för förvaltningen av de finansiella tillgångarna, 
i vilket fall alla berörda finansiella tillgångar omklassificeras 
per den första dagen i den första rapporteringsperioden efter 
förändringen av affärsmodellen. Vertiseit innehar för 
närvarande endast finansiella tillgångar i form av 
kundfordringar och övriga fordringar, vilka klassificerats 
som värderade till upplupet anskaffningsvärde. 
 
Finansiella skulder – Klassificering, efterföljande värdering 
och vinster och förluster 
Finansiella skulder klassificeras som värderade till upplupet 
anskaffningsvärde eller verkligt värde via resultatet. En 
finansiell skuld klassificeras till verkligt värde via resultatet 
om den klassificeras som innehav för handelsändamål, som 
ett derivat eller den har blivit identifierad som sådan vid 
första redovisningstillfället. Vertiseit innehar för närvarande 
endast finansiella skulder klassificerade som värderade till 
upplupet anskaffningsvärde.  
 
BORTTAGANDE FRÅN RAPPORTEN  
ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (bortbokning) 
Finansiella tillgångar 
Vertiseit tar bort en finansiell tillgång från rapporten över 
finansiell ställning när de avtalsenliga rättigheterna till 
kassaflödena från den finansiella tillgången upphör eller om 
rätten att ta emot de avtalsenliga kassaflödena överförs 
genom en transaktion i vilken i väsentlighet alla risker och 
fördelar med ägarskapet har överförts eller i vilken Vertiseit 
inte överför eller behåller i väsentlighet alla de risker och 
fördelar med ägarskap och den inte behåller kontrollen över 
den finansiella tillgången.  
   
Finansiella skulder  
Koncernen bokar bort en finansiell skuld från rapporten över 
finansiell ställning när de åtaganden som anges i avtalet 
fullgörs, annulleras eller upphör. Koncernen bokar också 
bort en finansiell skuld när de avtalsenliga villkoren 
modifieras och kassaflödena från den modifierade skulden 
är väsentligt annorlunda. I det fallet redovisas en ny 
finansiell skuld till verkligt värde baserat på de modifierade 
villkoren. När en finansiell skuld bokas bort redovisas 
skillnaden mellan det redovisade värdet som har tagits bort 
och den ersättning som har betalats (inklusive överförda 
icke-monetära tillgångar eller antagna skulder) i resultatet 
 
Kvittning 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i rapporten över finansiell 
ställning endast när koncernen har en legal rätt att kvitta de 
redovisade beloppen och har för avsikt att reglera posterna 
med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången 
och reglera skulden.   
 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
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Ägda tillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt 
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i 
skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med 
anskaffningen.  
Materiella anläggningstillgångar som består av delar med 
olika nyttjandeperioder behandlas som separata 
komponenter av materiella anläggningstillgångar. 
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort ur rapport över finansiell ställning vid utrangering 
eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar 
väntas från användning eller utrangering/avyttring av 
tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring 
eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust 
redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad. 
  
Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast 
om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar 
som är förknippade med tillgången kommer att komma 
företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas 
som kostnad i den period de uppkommer.  
En tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet om 
utgiften avser utbyten av identifierade komponenter eller 
delar därav. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs 
utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna 
redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av 
komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med 
utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande.  
 
Avskrivningsprinciper 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Leasade tillgångar 
skrivs även de av över beräknad nyttjandeperiod eller, om 
den är kortare, över den avtalade leasingtiden. Koncernen 
tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att 
komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund 
för avskrivning. 
Beräknade nyttjandeperioder:   
 
- inventarier, verktyg och installationer 3-5 år
   
Använda avskrivningsmetoder, restvärden och 
nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut. 
 
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR   
Goodwill 
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella 
ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till 
kassagenererande enheter och prövas minst årligen för 
nedskrivningsbehov.  
    
Forskning och utveckling 
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny 
vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som kostnad 
då de uppkommer. Utgifter för utveckling, där 
forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att 

åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, 
redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell 
ställning, om produkten eller processen är tekniskt och 
kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga 
resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller 
sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet 
inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter; t.ex. för 
material och tjänster, ersättningar till anställda, registrering 
av en juridisk rättighet, avskrivningar på patent och licenser, 
låneutgifter i enlighet med IAS 23. Övriga utgifter för 
utveckling redovisas i året resultat som kostnad när de 
uppkommer. I balansräkningen redovisade 
utvecklingsutgifter är upptagna till anskaffningsvärde 
minus ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 
 
Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen 
utgörs av kundkontrakt, kundrelationer och varumärken och 
redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar (se nedan) och eventuella nedskrivningar. 
 
Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella 
tillgångar redovisas som en tillgång i rapport över finansiell 
ställning endast då de ökar de framtida ekonomiska 
fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför 
sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.
    
Avskrivningsprinciper 
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över 
immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, 
såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. 
Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Goodwill och 
andra immateriella tillgångar med en obestämbar 
nyttjandeperiod eller som ännu inte är färdiga att användas 
prövas för nedskrivningsbehov årligen och dessutom så 
snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången 
ifråga har minskat i värde. Immateriella tillgångar med 
bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från den tidpunkt 
då de är tillgängliga för användning. 
De beräknade nyttjandeperioderna är: 
    
- goodwill och varumärken obestämbar 
- kundrelationer  10 år 
- kundkontrakt  1-2 år  
- balanserade utvecklingsutgifter 5 år  
 
VARULAGER 
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varulager 
beräknas genom tillämpning av först in, först ut-metoden 
(FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet 
av lagertillgångarna och transport av dem till deras 
nuvarande plats och skick. För tillverkade varor och 
pågående arbete inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig 
andel av indirekta kostnader baserad på en normal 
kapacitet. 
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljnings-
priset i den löpande verksamheten, efter avdrag för 
uppskattade kostnader för färdigställande och för att 
åstadkomma en försäljning.   
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NEDSKRIVNINGAR 
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje 
balansdag för att avgöra om det finns indikation på 
nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas avseende 
nedskrivningar av andra tillgångar än finansiella tillgångar 
vilka redovisas enligt IFRS 9.  
 
Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar 
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas 
tillgångens återvinningsvärde (se nedan). För goodwill, 
andra immateriella tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är 
färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet 
dessutom årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen 
oberoende kassaflöden till en enskild tillgång, och dess 
verkliga värde minus försäljningskostnader inte kan 
användas, grupperas tillgångarna vid prövning av 
nedskrivningsbehov till den lägsta nivå där det går att 
identifiera väsentligen oberoende kassaflöden, en så kallad 
kassagenererande enhet. En nedskrivning redovisas när en 
tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) 
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En 
nedskrivning redovisas som kostnad i årets resultat. Då 
nedskrivningsbehov identifierats för en kassagenererande 
enhet (grupp av enheter) fördelas nedskrivningsbeloppet i 
första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell 
nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten 
(gruppen av enheter). Återvinningsvärdet är det högsta av 
verkligt värde minus försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet 
diskonteras framtida kassaflöden med en 
diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk 
som är förknippad med den specifika tillgången. 
 
Återföring av nedskrivning 
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 
tillämpningsområde reverseras om det både finns 
indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre 
föreligger och det har skett en förändring i de antaganden 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. 
Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En 
reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens 
redovisade värde efter återföring inte överstiger det 
redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för 
avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.
   
Nedskrivning av finansiella tillgångar 
Förlustreserven för kundfordringar och avtalstillgångar 
värderas alltid till ett belopp motsvarande löptiden för 
förväntade kreditförluster.   
 
Värdering av förväntade kreditförluster 
Förväntade kreditförluster utgörs av en sannolikhetsvägd 
uppskattning av kreditförluster. Kreditförluster värderas 
som nuvärdet av alla underskott i kassaflödena (d.v.s. 
skillnaden mellan bolagets kassaflöde i enlighet med avtalet 
och kassaflödet som koncernen förväntar sig att få). 
Förlustreserver för finansiella tillgångar värderade till 
upplupet anskaffningsvärde har dragits av från 
tillgångarnas bruttovärde.   
 
 
 

UTBETALNING AV KAPITAL TILL ÄGARNA  
Utdelningar  
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman 
godkänt utdelningen.  
 
RESULTAT PER AKTIE 
Beräkningen av resultat per aktie före utspädning baseras på 
årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets 
ägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier 
utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie 
efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga 
antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande 
potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder 
härrör från optioner utgivna till styrelseledamöter och 
anställda. Utspädningen från optionerna baseras på en 
beräkning av hur många aktier som hypotetiskt hade 
kunnat köpas in under perioden med lösenkursen och 
värdet på återstående tjänster i enlighet med IFRS 2 
Aktierelaterade ersättningar. De aktier som inte hade 
kunnat köpas in leder till utspädning. Vidare inkluderas det 
antal optioner, och därigenom aktier, som skulle bli 
intjänade om den grad av uppfyllnad av intjäningsvillkoren 
som föreligger per utgången av aktuell period även skulle 
föreligga vid utgången av intjäningsperioden. Potentiella 
stamaktier ses som utspädande endast under perioder då 
det leder till en lägre vinst eller större förlust per aktie. 
 
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA  
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan 
diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade 
tjänsterna erhålls.  
  
Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer 
där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter 
företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på 
den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar 
till planen eller till ett försäkringsbolag och den 
kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det 
den anställde som bär den aktuariella risken (att 
ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken 
(att de investerade tillgångarna kommer att vara 
otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). 
Vertiseit har endast avgiftsbestämda planer och avgifter 
avseende dessa redovisas som en kostnad i årets resultat i 
den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt 
företaget under en period. 
Ersättningar vid uppsägning 
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar 
av personal redovisas vid den tidigaste tidpunkten av när 
företaget inte längre kan dra tillbaka erbjudandet till de 
anställda eller när företaget redovisar kostnader för 
omstrukturering. Ersättningarna som beräknas bli reglerade 
efter tolv månader redovisas till dess nuvärde. Ersättningar 
som inte förväntas regleras helt inom tolv månader 
redovisas enligt långfristiga ersättningar.  
 
Aktierelaterade ersättningar 
Vertiseit har två utestående teckningsoptionsprogram 
riktade till styrelseledamöter och anställda. 
Marknadsmässig ersättning har betalats för optionerna och 
någon kostnad uppstår därför inte i resultaträkningen. 
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Koncernens eget kapital har ökats med inbetalade 
optionspremier.  
 
AVSÄTTNINGAR 
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det 
råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek 
för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i 
balansräkningen när det finns en befintlig legal eller 
informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, 
och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
Avsättningar görs med det belopp som är den bästa 
uppskattningen av det som krävs för att reglera den 
befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i 
tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar 
genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet 
till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella 
marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är 
tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. 
 
Garantier 
En avsättning för garantier redovisas när de underliggande 
produkterna eller tjänsterna säljs. Avsättningen baseras på 
historiska data om garantier och en sammanvägning av 
tänkbara utfall i förhållande till de sannolikheter som 
utfallen är förknippade med.  
 
Förlustkontrakt 
En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de 
förväntade fördelarna som koncernen väntas erhålla från 
ett kontrakt är lägre än de oundvikliga kostnaderna att 
uppfylla förpliktelserna enligt kontraktet. 
 
EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och 
vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra 
framtida händelser utom koncernens kontroll eller när det 
finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller 
avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas eller inte kan beräknas med 
tillräcklig tillförlitlighet. 
 
MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för  
 
juridiska personer. Även av Rådet för finansiell 
rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade 
företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa 
samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta 
är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger 
vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. 
 
SKILLNADER MELLAN KONCERNENS OCH 
MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna 

redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i 
moderbolagets finansiella rapporter. 
 
Klassificering och uppställningsformer 
Resultat- och balansräkningarna är för moderbolaget 
uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, medan 
rapporterna över resultat och övrigt totalresultat, rapporten 
över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen 
baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 
respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. De skillnader mot 
koncernens rapporter som gör sig gällande i moderbolagets 
resultat- och balansräkningar utgörs främst av presentation 
av eget kapital samt förekomsten av avsättningar som egen 
rubrik i balansräkningen.   
Dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att 
transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet. I 
koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter 
hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när dess 
uppkommer.   
   
Finansiella garantier 
Moderbolagets finansiella garantiavtal består i 
huvudsak/främst av borgensförbindelser till förmån för 
dotterföretag, joint ventures och intresseföretag. Finansiella 
garantier innebär att bolaget har ett åtagande att ersätta 
innehavaren av ett skuldinstrument för förluster som denne 
ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör 
betalning vid förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning 
av finansiella garantiavtal tillämpar moderbolaget en av 
Rådet för finansiell rapportering tillåten lättnadsregel 
jämfört med reglerna i IFRS 9. Lättnadsregeln avser 
finansiella garantiavtal utställda till förmån för 
dotterföretag, intresseföretag och joint ventures. 
Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal som 
avsättning i balansräkningen när bolaget har ett åtagande 
för vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera 
åtagandet. 
   
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas 
till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar på samma sätt 
som för koncernen men med tillägg för eventuella 
uppskrivningar.   
Leasade tillgångar 
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16, i enlighet med 
undantaget som finns i RFR 2. Som leasetagare redovisas 
leasingavgifter som kostnad linjärt över leasingperioden 
och således redovisas inte nyttjanderätter och leasingskuld i 
balansräkningen.  
Låneutgifter 
I moderbolaget belastar låneutgifter resultatet under den 
period till vilken de hänför sig till. Inga låneutgifter aktiveras 
på tillgångar.   
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod som i koncernen inte är föremål för 
avskrivning, skrivs i moderbolaget av i enlighet  
 



 
 

 
VERTISEIT AB (PUBL) ORG.NR. 556753-5272 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2019 26 

 

med ÅRL. Detta innebär avskrivning över i normalfallet fem 
år. I särskilda fall kan avskrivningstiden vara längre än fem 
år. 
    
Skatter 
I moderbolaget redovisas i balansräkningen obeskattade 

reserver utan uppdelning på eget kapital och uppskjuten 
skatteskuld, till skillnad mot i koncernen. I resultat-
räkningen görs i moderbolaget på motsvarande sätt ingen 
fördelning av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten 
skattekostnad. 
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NOT 2. EFFEKTER PÅ RESULTAT OCH STÄLLNING  
Dessa finansiella rapporter för koncernen är de första som upprättats med tillämpning av IFRS. Tidigare upprättade finansiella 
rapporter för koncernen har redovisats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när 
koncernredovisningen upprättats per den 31 december 2019 och för den jämförande information som presenteras per den 31 
december 2018 samt vid upprättande av rapporten över periodens ingående finansiella ställning per den 1 januari 2018.  
De uppskattningar som gjorts enligt IFRS per den 1 januari 2018 överensstämmer med de uppskattningar som gjordes enligt 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper. I följande sammanställning redogörs för de justeringar som har gjorts i övergången till 
IFRS. 
 
 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 2018-01-01 I SAMMANDRAG 

 (KSEK) Not Tidigare 
presentation 

Justeringar 
för IFRS IFRS 

TILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar A 2 666 987 3 653 

Materiella anläggningstillgångar B 2 764 4 868 7 632 

Finansiella anläggningstillgångar  591 -591 - 

Varulager  2 335 - 2 335 

Kortfristiga fordringar  15 115 - 15 115 

Kassa och bank  2 781 - 2 781 

SUMMA TILLGÅNGAR  26 251 5 264 31 516 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital  7 836 18 7 854 

Långfristiga skulder / avsättningar B 4 251 4 330 8 581 

Kortfristiga skulder B 14 163 918 15 081 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  26 251 5 265 31 516 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 2018-12-31 I SAMMANDRAG 

 (KSEK) Not Tidigare 
presentation 

Justeringar 
för IFRS IFRS 

TILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar A 10 377 1 616 11 993 

Materiella anläggningstillgångar B 2 867 5 832 8 699 

Finansiella anläggningstillgångar  591 -591 - 

Varulager  5 324 - 5 324 

Kortfristiga fordringar  15 910 19 15 929 

Kassa och bank  1 807 - 1 807 

SUMMA TILLGÅNGAR  36 876 6 876 43 752 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital  9 641 463 10 104 

Långfristiga skulder / avsättningar B 7 175 4 325 11 500 

Kortfristiga skulder B 20 060 2 088 22 148 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  36 876 6 876 43 752 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 2018-10-01 - 2018-12-31 I SAMMANDRAG 

 (KSEK) Not Tidigare 
presentation 

Justeringar 
för IFRS IFRS 

Rörelsens intäkter C 18 353 736 19 089 

Rörelsens kostnader A 18 679 904 19 583 

Rörelseresultat (EBIT)  -326 -168 -494 

Resultat från finansiella poster  -51 -43 -94 

Skatt på årets resultat  129 -9 120 

ÅRETS RESULTAT  -248 -220 -468 

Årets resultat hänförligt till:     

Moderbolagets ägare  -248 -220 -468 

     

 
 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 2018-01-01 - 2018-12-31 I SAMMANDRAG 

 (KSEK) Not Tidigare 
presentation 

Justeringar 
för IFRS IFRS 

Rörelsens intäkter C 70 604 -979 69 625 

Rörelsens kostnader A 66 133 1 418 64 715 

Rörelseresultat (EBIT)  4 470 440 4 910 

Resultat från finansiella poster  -101 6 -95 

Skatt på årets resultat  -1 087 19 -1 068 

ÅRETS RESULTAT  3 282 465 3 747 

Årets resultat hänförligt till:     

Moderbolagets ägare  3 282 465 3 747 

     

 
 
A. Återföring av avskrivningar på goodwill. 
B. Uppdelning av leasingavtal mellan nyttjanderättstillgång och finansiell leasingskuld. 
C. Justering av aktiverat arbete för egen räkning. 
 
MODERBOLAGET 
Övergången från tidigare redovisningsprinciper har inte inneburit någon effekt på moderbolagets resultaträkning för 2018.  
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NOT 3. RÖRELSESEGMENT OCH UPPDELNING AV INTÄKTER 
 

Segmentsredovisning kvartal SaaS Agency Systems Summa konsoliderat 

 (KSEK) 2019 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2018 Q4 

Nettoomsättning 6 938 5 321 2 812 3 072 11 222 10 670 20 972 19 063 

Varu- och tjänstekostnader -427 -554 -216 -56 -6 894 -8 553 -7 537 -9 163 

Bruttoresultat 6 511 4 767 2 596 3 016 4 328 2 117 13 435 9 900 

         

         

Segmentsredovisning helår SaaS Agency Systems Summa konsoliderat 

 (KSEK) 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Nettoomsättning 25 434 19 298 8 454 8 135 49 375 42 088 83 263 69 521 

Varu- och tjänstekostnader -1 661 -828 -359 -238 -32 989 -31 159 -35 009 -32 225 

Bruttoresultat 23 773 18 470 8 095 7 897 16 386 10 929 48 254 37 296 

         

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

Tidpunkt för intäktsredovisning   

 (KSEK) 2019-10-01 
-2019-12-31 

2018-10-01 
-2018-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

Försäljning över tid (SaaS) 6 938 5 321 25 434 19 298 

Försäljning vid viss tidpunkt (Agency, Systems) 14 034 13 742 57 829 50 223 

Nettoomsättning 20 972 19 063 83 263 69 521 
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NOT 4. KRITISKA BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR 
 
ÅTERVINNING AV VÄRDET PÅ UTVECKLINGSKOSTNADER 
Inga indikationer på ytterligare nedskrivningsbehov föreligger per 31 december 2019. De utgifter som tillgångsförts kan med rimlig 
säkerhet antas generera intäktsbringande produkter och aktiviteter inom en nära framtid. För ytterligare upplysningar se Not 1 
Redovisningsprinciper. 
 
NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV GOODWILL 
Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde för bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill, har 
flera antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av parametrar gjorts. Något nedskrivningsbehov har inte 
identifierats vid dessa beräkningar. 
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CERTIFIED ADVISER 

Mangold Fondkommission AB (telefon +46 8 503 01 550 / ca@mangold.se / www.mangold.se)  
är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. 
 

KONTAKTINFORMATION 

Johan Lind   Jonas Lagerqvist   
CEO / Mediakontakt  Deputy CEO / CFO / IR-kontakt 
johan.lind@vertiseit.se  jonas.lagerqvist@vertiseit.se 
+46 703 579 154  +46 732 036 298  
 
Vertiseit AB 
Kyrkogatan 7 
SE-432 41 Varberg 
www.vertiseit.se 
+46 340 848 11 
Org.nr. 556753-5272  
 

OFFENTLIGGÖRANDE 

Denna information är sådan information som Vertiseit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande tisdagen den 25 februari 2020 kl. 07:30. 
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