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BOLAGETS UTVECKLING
Bolaget har förlängt räkenskapsår fr o m 1 sept 2018 t o m 31 dec 2019. För jämförbarhet
har föregående år avseende resultaträkning och kassaflödesanalys räknats om till
samma period, 13 månader 1 sept 2017 – 30 sept 2018, och balansräkningssiffror
är föregående år per 30 sept 2018.
3 månader
1 juli -30 sept

Adventure Box Technology AB
MSEK

13 månader
1 sept -30 sept

1 sept -31 aug

2018/2019

2017/2018

2018/2019

2017/2018

2017/2018

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Resultat efter skatt

-0,9

-0,5

-1,9

-0,8

-0,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten inkl
investeringar i utvecklingsutgifter

-0,7

-0,2

-9,7

-3,6

-4,7

Likvida medel på balansdagen

15,7

0,2

15,7

0,2

0,2

Eget kapital på balansdagen

40,3

16,3

40,3

16,3

16,3

Nettoomsättning

KVARTALET JULI 2019- SEPTEMBER 2019
I SAMMANDRAG

PERIODEN 1 SEPTEMBER 2018- 30 SEPTEMBER 2019
I SAMMANDRAG

•	Under sommaren har 4 nyemissioner genomförts vilka
sammantaget inbringade knappt 20,7 MSEK i nytt eget kapital.
Syftet var att förstärka bolagets finansiella situation inför
listning på NASDAQ First North Stockholm.

•	Under perioden har 7 nyemissioner genomförts vilka
sammantaget inbringade knappt 25,9 MSEK i nytt eget kapital.

•	Inför listningen har även en split på 1:5 genomförts, och
antalet aktier efter genomförd transaktion är 9 142 400.
•	Bolaget har genomfört en fondemission för att erhålla ett
kvotvärde om 0,10 kr per aktie.

•	Bolaget har genomfört två fondemissioner, dels för att öka
aktiekapitalet till över 500 tkr inför listning av bolaget aktie på
NASDAQ First North Stockholm, dels för att erhålla ett
kvotvärde om 0,10 kr per aktie.

•	Bolagets nettoomsättning under kvartalet var 0,0 MSEK
(0,0 MSEK).

•	Bolagets nettoomsättning under perioden var 0,0 MSEK
(0,0 MSEK).

•	Nettoresultatet uppgick till -0,9 MSEK, (-0,5 MSEK)

•	Nettoresultatet uppgick till -1,9 MSEK, (-0,8 MSEK)

•	Nettokassaflöde före finansiella poster var -1,0 MSEK
(-0,5 MSEK) eller

•	Nettokassaflöde före finansiella poster var -9,6 MSEK
(-3,6 MSEK) eller

•	Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 15,7
MSEK (0,2 MSEK).

•	Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 15,7
MSEK (0,2 MSEK).

•	Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 40,3
MSEK (16,3 MSEK).

•	Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 40,3
MSEK (16,3 MSEK).

•	Inför listningen har även en split på 1:5 genomförts, och
antalet aktier efter genomförd transaktion är 9 142 400.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Bolaget planerar för listning på NASDAQ First North, Stockholm
den 2 dec 2019.
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Adventure Box Technology AB (publ) bildades med syfte att utveckla, licensiera, sälja och i
övrigt kommersialisera datorspel och andra interaktiva media och immateriella rättigheter
till datorspel och andra interaktiva media, äga och förvalta fast och lös egendom samt
bedriva därmed förenlig verksamhet.
Vår huvudsakliga affär är att tillhandahålla en online-plattform där användare själva kan
skapa, dela och spela 3D-dataspel. Vi avser att genom marknadsföring med webbspelsdistributörer och spelrecensenter (så kallade ”YouTubers”) och med intäkter från reklam,
spelinnehåll och abonnemang, växa snabbt så snart produkten är klar för full marknadslansering. Bolaget har visionen att www.adventurebox.com skall bli den sociala mötesplats
som dominerar delandet av användarskapade datorspel.
Vi utför kontinuerligt marknadstester. Under 2019 har flera spel gjorda med Adventure
Box publicerats på spelwebbsidor. Besökare på dessa sidor som klickar på Adventure
Box-spel omdirigeras till Bolagets webbsida. Utöver arbetet med webbspelsdistributörer
så har vi under kvartalet börjat med köpta reklamplatser via Google Ads vilket visat sig vara
ett kostnadseffektivt sätt att nå nya användare.
Period (2019)

Jan 1-okt 31

Aug 1-31

Sep 1-30

Okt 1-31

Antal webbsidesbesökare

885 013

36 196

115 264

409 005

Andel besökare från
spelwebbsidor

30,3%

72,7%

23,4%

8,9%

Andel besökare köpt trafik1
(”paid search”)

44,1%

0,0%

49,3%

70,6%

Genomsnittlig kostnad per
besökare för köpt trafik

0,27

8,00 kr

0,26 kr

0,27 kr

Utöver kontinuerligt arbete med vår tekniska plattform så har vi under kvartalet
expanderat våra tester med reklam som intäktsmodell. Vi räknar på sikt med att
kunna öka reklamintäkterna signifikant så reklamintäkterna överstiger våra kostnader
för att vinna nya användare.

Månad

Antal visningar av
reklam

Totala reklamintäkter (SEK)

Intäkt per tusen
reklamvisningar
(SEK)

Aug

26874

434

16

Sep

48826

4355

89

Okt

163030

17305

106

Under kvartalet har vi stärkt vår organisation med två nya medarbetare. Dan Greening,
doktor i datavetenskap från UCLA, en expert på agila system som byggt och sålt tre
företag i San Francisco har erhållit arbetsvisum och flyttat till Sverige för att ansluta
som vår utvecklingschef. Även användargränssnittsexpert Pranoy Matthews har
anställts. Utöver deltidskonsulter och praktikanter består vår organisation nu av 8
anställda i Stockholm samt 1 heltidskonsult i Paris och en heltidskonsult i Sevilla.
Bolagets externa intäkter är som kan noteras i ovan tabell ännu blygsamma, kostnaderna avser i huvudsak löner, produktutveckling, drift och marknadsföring. Likviditeten (15,7
MSEK) är god.
Stockholm 2019-11-26
Christopher Kingdon
Verkställande Direktör
1	Med köpt trafik menas besökare som kommer till Bolagets webbsida efter att ha
klickat på Bolagets reklambudskap.
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BOLAGETS FINANSIELLA UTVECKLING
Adventure Box Technology AB
Finansiell utveckling i sammandrag
tkr (om ej annat anges)

3 månader
1 juli -30 sept

13 månader
1 sept -30 sept

2018/2019

2017/2018

Nettoomsättning

Helår
12 månader

2018/2019

2017/2018

2017/2018
139

0

10

0

139

104

32

304

110

94

-1 990

-500

-5 673

-2 571

-2 356

Rörelseresultat

-827

-539

-1 768

-782

-714

Resultat efter finansiella poster

-890

-544

-1 918

-805

-753

Resultat efter skatt

-890

-544

-1 918

-805

-753

Kassaflöde från den löpande verksamheten
inkl investeringar i utvecklingsutgifter

-695

-190

-9 692

-3 571

-4 688

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-1 947

-1 139

-7 572

-4 936

-4 146

Likvida medel på balansdagen

15 715

175

15 715

175

246

Eget kapital på balansdagen

40 269

16 271

40 269

16 271

16 322

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader

Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, %

neg

neg

neg

neg

neg

Soliditet

93%

83%

93%

83%

84%

8

5

8

5

5

Antal anställda vid periodens slut

KVARTALET JULI -SEPTEMBER 2019

Investeringar

Resultat efter finansiella poster

Balansräkningssiffror avseende föregående
år är per 30 sept 2018.

Under kvartalet har bolaget investerat
för 0 tkr (0 tkr) i materiella anläggningstillgångar och 1 947 tkr (1 139 tkr) i utvecklingsutgifter.

Resultat efter finansiella poster för perioden
uppgick till -1 918 TSEK (-805 TSEK), det
ökade negativa resultatet jämfört med
föregående år beror på ökade marknadsföringskostnader och kostnader i
samband med förberedelser inför listning
på First North samt på en nedskrivning
om 64 TSEK av fordran på dotterbolag i
Storbritannien som är under avveckling,
och som inte har konsoliderats. Dotterbolagets verksamhet är immateriell.

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning för kvartalet
uppgick till 0,0 tkr (0,0 tkr).

Kostnader
Kostnaderna under kvartalet uppgick till
1 990 tkr (500 tkr), fördelat på råvaror
och förnödenheter 0 tkr (26 tkr), övriga
externa kostnader 639 tkr (59 tkr),
personalkostnader 1 355 tkr (466 tkr),
avskrivningar 4 tkr (1 tkr). Ökningen i
personalkostnader beror främst på att
bolaget anställt fler programmerare under
kvartalet jämfört med samma kvartal
föregående år.

Resultat
Resultatet efter finansiella poster blev
-890 tkr (-544 tkr) eller -0,10 kr (-0,49 kr)
per aktie. Under kvartalet har en split om
1:5 genomförts.

Kassaflöde och likviditet
Kvartalets kassaflöde uppgick till -1 044
tkr (-539 tkr) och nettokassaflödet före
finansiella poster uppgick till –1 044 tkr
(-539 tkr), eller -0,12 kr (-,49 kr) per aktie.
Likvida medel var vid periodens slut
15 715 tkr (175 tkr).

Eget kapital
Eget kapital i bolaget uppgick vid periodens
slut till 40 269 tkr (16 271 tkr) eller 4,40
kr (14,69 kr) per aktie. Soliditeten var vid
periodens slut 93% (83%).

PERIODEN 1 SEPTEMBER 2018 – 30
SEPTEMBER 2019
För jämförbarhet har föregående år
avseende resultaträkning och kassaflödesanalys räknats om till samma period, 13
månader 1 sept 2017 – 30 sept 2018, och
balansräkningssiffror är föregående år
per 30 sept 2018.
Nettoomsättning för perioden uppgick till
0 TSEK (0 TSEK)

Rörelsekostnader
Bolagets rörelsekostnader uppgick under
perioden till 5 663 TSEK (2 571 TSEK)
mestadels beroende på ökade marknadsföringskostnader och kostnader i samband
med förberedelser inför listning på First
North.

Kassaflödet från den löpande
verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 771
TSEK ( 1 365 TSEK), mestadels beroende
på ökade rörelsekostnader enligt ovan.

Investeringar i utvecklingsutgifter
Investeringar i utvecklingsutgifter uppgick
till 7 572 TSEK (4 936 TSEK), en ökning
jämfört med föregående år på grund av
ökade satsningar på utveckling av Bolagets
produkter. Antalet programmerare ökade
från tre till fem under året samtidigt som
anlitande av underkonsulter ökade.

Kassaflöde från f
inansieringsverksamheten
Nyemissioner genomfördes under perioden till ett värde av 25 867 TSEK (3 971
TSEK), tack vare några mindre nyemissioner
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i början av räkenskapsperioden och en
större om ca 20,7 MSEK i juni 2019. Amorteringar har skett på lån från ALMI och UIC
med 1 125 TSEK (240 TSEK).

Eget kapital
Eget kapital per den 30 september
uppgick till 40 269 TSEK (16 271 TSEK),
ökningen beror till största delen på de
ovan omnämnda nyemissionerna.

Skulder
Bolagets skulder uppgår per 30 september
till långfristigt 804 TSEK (1 425 TSEK) och
kortfristigt till 2 251 TSEK (1 261 TSEK).
De långfristiga skulderna består av dels
krediter från Almi Företagspartner Uppsala AB (”Almi”) 654 TSEK (1 183 TSEK) och
ett lån från Uppsala Innovation Centre AB
(”UIC”) om 150 TSEK (326 TSEK).
De kortfristiga skulderna avser kortfristig
del av kreditskulder till Almi 343 TSEK
(211 TSEK) och UIC 150 TSEK (150 TSEK),
leverantörsskulder 320 TSEK (425 TSEK),
övriga skulder 41 TSEK (122 TSEK) och
upplupna kostnader 1 509 (1 117 TSEK),
där ökning mestadels beror på ännu
ej fakturerade tjänster i samband med
listning av Bolaget på First North.

Likvida medel
per den 30 september uppgick till
15 715 TSEK (175 TSEK), ökningen beror
till största delen på de ovan omnämnda
nyemissionerna.

Skattemässiga underskott
Adventure Box nuvarande verksamhet
förväntas initialt innebära negativa och
skattemässiga underskott. Det finns i
dagsläget inte tillräckligt övertygande skäl
som talar för att skattemässiga överskott
kommer att finnas i den närmsta framtiden
som kan försvara en aktivering av värdet
av underskottsavdragen, varför uppskjuten
skattefordran ej har redovisats. De skattemässiga underskotten i bolaget uppgår per
31 augusti 2018 till 2 397 tkr.

MODERBOLAGET
Adventure Box Technology AB (publ) äger
samtliga aktier i Happy L-Lord Ltd
(91433-7), med säte i London. Bolaget
i London är under avveckling och ingår

inte i denna kvartalsrapport då ingen
verksamhet har bedrivits i bolaget.
Bolaget har sitt kontor i Stockholm.
Bolagets aktie kommer om inget oförutsett inträffar att fr o m 2 dec 2019 vara
noterad på NASDAQ First North Stockholm under kortnamnet ADVBOX. Bolagets ISIN kod är SE0012955276. FNCA
Sweden AB är bolagets certified adviser.
FNCA kan nås på info@fnca.se samt på
telefon +46 8 528 00 399. Bolaget har per
30 sept 2019 256 Aktieägare.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 914 240
kr fördelat på 9 142 400 utestående aktier.

Incitamentsprogram
I bolaget finns tre optionsprogram.
Program 1:2016: 47 340 teckningsoptioner som ger innehavaren rätt att senast
den 31 maj 2020 teckna en ny aktie i
Adventure Box Technology AB (publ) till
en teckningskurs om 9,40 kr per aktie.
Program 2:2017: 110 110 teckningsoptioner som ger innehavaren rätt att senast
den 1 oktober 2020 teckna en ny aktie i
Adventure Box Technology AB (publ) till en
teckningskurs om 20 kr per aktie.
Program 3:2019: 286 500 teckningsoptioner som ger innehavaren rätt att senast
den 9 maj 2022 teckna en ny aktie i Adventure Box Technology AB (publ) till en
teckningskurs om 9,40 kr per aktie.

Teckningsoptioner
Extra bolagsstämma den 9 juli 2019
beslutade att emittera högst 2 613 750
teckningsoptioner. Två teckningsoptioner
berättigar under perioden 1 november
2019 till och med 30 september 2021 till
teckning av en ny aktie i Bolaget. Under
perioden 1 november 2019 till och med
31 mars 2020 berättigar två teckningsoptioner till teckning av en aktie till en kurs
om 10 SEK per aktie. Under perioden
1 april 2020 till och med 30 september
2021 berättigar två teckningsoptioner
till teckning av en aktie till en kurs om 16
SEK per aktie. Vid full teckning inbringar
teckningsoptionerna mellan 13 068 750
SEK och 20 910 000 SEK genom att

1 306 875 nya aktier emitteras, vilket
motsvarar utspädning om cirka 12,51
procent.

Transaktioner med närstående
Bolaget har den 26 juni 2019 ingått ett
konsultavtal med styrelseledamoten
Claes Kalborg enligt vilket Claes Kalborg
under en tvåårsperiod, utöver sitt uppdrag som styrelseledamot, ska utföra
arbete om minimum 200 arbetstimmar
för Bolagets räkning. Avtalet löper fram till
september 2020, varefter avtalet fortsätter
att löpa om parterna så överenskommer.
400 TSEK har betalats i förskott för hela
perioden fram till september 2020. Inga
ytterligare utbetalningar förutses under
denna period.
Under perioden 1 sept 2018 t o m 30
sept 2019 har 1 750 TSEK utbetalats för
utvecklingstjänster som köpts av Robert
O´Leary Consulting, vilket är ett bolag
som ägs av Bolagets CTO och näst störste
aktieägare Cléo Hayes McCoy.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Adventure Box är genom sin verksamhet
exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. De främsta riskerna för bolaget
framgår av den bolagsbeskrivning, sid
4-8, som ligger till grund för listning av
Adventure Box aktien på NASDAQ First
North Stockholm och som finns på bolagets hemsida..

Medarbetare
Antalet anställda uppgick under periodens utgång till 8 (5).

STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören
försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet,
ställning och resultat.
Stockholm 2019-11-26
Styrelsen
Adventure Box Technology AB (publ)
Denna delårsrapport har ej varit föremål för
översiktlig granskning av bolagets revisorer.
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
tkr
Adventure Box Technology AB

3 månader
1 juli -30 sept

13 månader
1 sept -30 sept

1 sept -31 aug

2018/2019

2017/2018

2018/2019

2017/2018

2017/2018

0

10

0

139

139

1 059

-81

3 601

1 540

1 409

104

32

304

110

94

1 163

-39

3 905

1 789

1 642

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

0

26

0

0

0

-639

-59

-1 193

-424

-399

-1 355

-466

-4 479

-2 146

-1 955

4

-1

-1

-1

-2

-1 990

-500

-5 673

-2 571

-2 356

-827

-539

-1 768

-782

-714

-63

-5

-150

-23

-39

-890

-544

-1 918

-805

-753

0

0

0

0

0

Periodens resultat

-890

-544

-1 918

-805

-753

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

-890

-544

-1 918

-805

-753

Genomsnittligt antal aktier, tusental,
före och efter utspädning

8 979

1 108

3 848

1 076

1 076

Antal aktier på balansdagen, tusental

9 142

1 108

9 142

1 108

1 108

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr

-0,10

-0,49

-0,50

-0,75

-0,70

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
tkr
Adventure Box Technology AB

30 sept

30 sept

31 aug

2019

2018

2018

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

26 958

19 386

19 043

15

20

21

0

70

83

26 973

19 476

19 147

Materiella tillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar

748

70

119

Likvida medel

15 715

175

246

Summa omsättningstillgångar

16 463

245

365

TOTALA TILLGÅNGAR

43 436

19 721

19 512

40 269

16 271

16 322

Långfristiga skulder

804

1 425

1 929

Kortfristiga skulder

2 363

2 025

1 261

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar och skulder

Summa avsättningar och skulder
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

3 167

3 450

3 190

43 436

19 721

19 512
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
tkr
Adventure Box Technology AB, 1 sept 2017-30 sept 2018

Övrigt tillskjutet
kapital

Aktiekapital

Ingående balans 2017-09-01

99

20 628

Ansamlad
förlust

Totalt eget
kapital

-6 591

14 136

-805

-805

Totalresultat
Periodens resultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner

13

Nyemissonsutgifter
Utgående balans 2018-09-30

Adventure Box Technology AB, 1 sept 2018-30 sept 2019
Ingående balans 2018-09-01

112

2 942

2 955

-15

-15

23 555
Övrigt tillskjutet
kapital

Aktiekapital
112

23 555

-7 396
Ansamlad
förlust

16 271
Totalt eget
kapital

-7 344

16 323

-1 918

-1 918

Totalresultat
Periodens resultat
Transaktioner med aktieägare

0

Erhållna optionspremier

68

68

Fondemission

518

-518

0

Nyemissioner

284

25 546

25 830

Nyemissonsutgifter
Utgående balans 2019-09-30

-

-34

914

48 617

-34
-9 262

40 269
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
tkr
Adventure Box Technology AB

3 månader
1 juli -30 sept
2018/2019

13 månader
1 sept -30 sept

2018/2019

2018/2019

1 sept -31 aug

2017/2018

2017/2018

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Avskrivningar

-890

-544

-1 918

-805

-753

0

1

5

1

2

-890

-543

-1 913

-804

-751

Förändringar i rörelsekapitalet

2 142

1 492

-207

2 169

209

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 252

949

-2 120

1 365

-542

-1 139

-7 572

-4 936

-4 146

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet

Investeringsverksamheten
Minskning av långfr fordringar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

0
-1 947

70

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 947

-1 139

-7 502

-4 936

-4 169

-695

-190

-9 622

-3 571

-4 711

-349

-349

-776

-240

-504

0

0

25 867

3 971

5 446

-349

-349

25 091

3 731

4 942

PERIODENS KASSAFLÖDE

-1 044

-539

15 469

160

231

Likvida medel vid periodens början

16 759

714

246

15

15

Likvida medel vid periodens slut

15 715

175

15 715

175

246

Nettokassaflöde före finansiella poster

-

-23

Finansieringsverksamheten
Amorteringar på lån
Tillskjutet kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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NOTER

Not 1. Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd enligt BFNAR
2012:1, så kallad K3.
Förutom ovan beskrivet har denna rapport upprättats enligt
samma redovisnings- och värderingsprinciper som i
årsredovisningen 2017/2018.
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DEFINITIONER OCH NYCKELTAL

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier
Det genomsnittliga antalet aktier i Adventure Box Technology
AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet
utestående aktier i Adventure Box Technology AB efter varje
genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal
aktier varit utestående.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital
Nettoresultat i relation till eget kapital i snitt.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med
genomsnittligt antal aktier.

Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.
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KOMMANDE RAPPORTER

2020-02-20	Bokslutskommuniké för det förlängda
räkenskapsåret 1 sept 2018- 31 dec 2019
2020-04-01

Årsredovisning 2018/19

2020-05-29

Kvartalsrapport Q1 2020

För ytterligare information kontakta gärna:
Christopher Kingdon +46 73 051 1414
chris@adventurebox.com
Brännkyrkagatan 71
118 23 STOCKHOLM
corp.adventurebox.com
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