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BOLAGETS UTVECKLING
Adventure Box Technology koncernen
Tkr (om ej annat anges)

12 månader
1 jan - 31 dec

1 jan - 31 mar
2021

2020

2020

0

44

133

-5 887

-5 096

-20 499

-0,39

-0,56

-1,84

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning

15 070

9 142

11 127

Kassaflöde från den löpande verksamheten
inkl investeringar i utvecklingsutgifter

-8 417

-5 799

-21 291

Likvida medel på balansdagen

48 768

4 795

57 490

Eget kapital på balansdagen

71 206

26 963

77 093

Nettoomsättning
Resultat efter skatt
Resultat per aktie, före utspädning, kr

KVARTALET JANUARI - MARS I SAMMANDRAG

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

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

•	Bolaget har inlett samarbete med Gestrument för att göra
det möjligt för Adventure Box-spelskapare att enkelt skapa
och använda interaktiv musik i de dataspel och audiovisuella
upplevelser de skapar.

•	Nettoresultatet uppgick till -5,9 MSEK, (-5,1MSEK) eller
-0,39 SEK (-0,56 SEK) per aktie före utspädning.
•N
 ettokassaflöde före finansiella poster var -8,4 MSEK
(-5,8 MSEK)  
•	Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till
48,8 MSEK (4,8 MSEK).
•	Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till
71,2 MSEK (27,0 MSEK).
•	Bolaget har rekryterat två befattningar enligt plan, varav en
heltids-CFO.
•	Bolaget rapporterade om ökat användarengagemang

•	Sedan april 1 har bolaget nya lokaler i WennerGren Center,
Sveavägen 166.
•A
 dventure box AB byter certified adviser till Aktieinvest.
Aktieinvest FK AB tillträder som Certified Adviser den 17
augusti 2021. Fram till dess kommer Redeye AB att fortsatt
agera Certified Adviser åt bolaget.
• På årsstämman beslutades att välja in Rikard Herlitz till
styrelseledamot.
• På årsstämman beslutades även om Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner
i enlighet med styrelsens förslag, innebärande emittering av
högst 100 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 samt
Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
för styrelseledamot i enlighet med aktieägarnas förslag, innebärande emittering av högst 20 000 teckningsoptioner av serie
2021/2024:2.
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VD HAR ORDET:
METODISKT MOT MÅLET
Vårt fokus ligger fast. Vi arbetar med att skapa en utmärkt produkt
för våra användare. Detta arbete utför vi i nära samarbete med
utvalda användare som testar nya funktioner innan vi släpper dem
till marknaden.
Under Q1 har vi gjort 12 uppdateringar av vår plattform. Dessa
uppdateringar har totalt innehållit 125 specifika förbättringar.
Förbättringar vilka består av nya funktioner, förbättringar av vårt
användargränssnitt, rättningar av tekniska fel och förbättringar av
prestanda eller intern plattformsfunktionalitet.
Vi har många kreativa och lojala användare. Denna rapport är dekorerad med en del av deras arbete. Utöver att skapa fantastiska spel,
ofta av speltyper bortom vad vi föreställt oss, skapar våra användare
också egna 3D-modeller, som de både själva använder i de spel de
designar och som de säljer till andra användare i butiker de placerat
i sina spelvärldar. Flera användare hittar kreativa sätt att maximera
den funktionalitet vi erbjuder. Ett underbart exempel på detta är
funktionen som låter en användare importera och använda en
egendesignad sköld. Denna funktion har på ett finurligt sätt nyttjats
till att skapa 3D-modeller av drakar och drönare som flyger över
spelfiguren. En användare har till och med designat en rullator som
spelfiguren skjuter framför sig. Trenden för antalet 3D-modeller
som importeras är stigande.
Idag spelar våra användare tillsammans, men de skapar var för sig.
Under Q2 och Q3 arbetar vi med att också låta dem skapa tillsammans. Vi kommer också göra det möjligt för användare att skapa på
mobiler och läsplattor.
Vi arbetar agilt, dvs vi mäter och utvärderar konstant och anpassar
våra planer utifrån vad vi lär oss. Med det sagt så är vår nuvarande
plan att vi under Q4 adderar mer funktioner för att variera det innehåll som skapas med Adventure Box. Under Q1 2022 planerar vi att
introducera fler visuella stilar och under Q2 2022 skall vi ha kommit
långt med vår modell för intäktsdelning.

Jag har stora förväntningar på de möjligheter vårt samarbete med
Gestrument kommer öppna för våra kreatörer. Vi kommer se
audiovisuellt innehåll av en helt ny sort.
Intäktsdelning är ett kraftfullt sätt att förstärka redan fungerande
beteenden. För att intäktsdelning skall fungera så måste vi såklart ha
intäkter. De som idag säljer sina 3D-modeller till andra användare
samlar på sig av vår plattformsvaluta, Adventure BUX. Denna plattformsvalutamodell har börjat fungera. Framöver kommer vi, samtidigt
som vi utökar användningsområdena för vår plattformsvaluta, minska
utsträckningen i vilken vi belönar användare med den. Då kommer
användare i högre utsträckning behöva köpa Adventure BUX för att
komma åt det innehåll eller de funktioner de vill ha tillgång till på
Adventure Box-plattformen.
Under Q1 har vi haft glädjen att flera gånger kunna rapportera om
olika aspekter av ett ökat användarengagemang. Vi ser fler lojala
användare och en ökad andel återvändande användare. Våra
användare spenderar kontinuerligt mer tid med oss. Vi har observerat
en ökning av andelen användare som kommer till vår plattform
inte på grund avatt de sett betald marknadsföring utan till exempel
därför att de klickat på ett budskap från en vän i social media. När
våra användarantal växer helt utan betald marknadsföring kommer
vi kraftigt öka vår investering i marknadsföring. Då får vi ränta på
ränta på dessa investeringar. Fram till dess kommer vi fortsätta att
nöja oss med cirka 200 000 användare per månad. Detta räcker
gott för de mätningar av användarbeteende vi gör för att ytterligare
förbättra vår produkt.
Under Q1 har vi också adderat en heltids-CFO, Sofia Nilsson. Jag är
mycket glad för det stöd vi får från Sofia.
Vid stämman den 20 maj valdes Rikard Herlitz in i styrelsen. Rikards
gedigna kompetens som utvecklingschef inom dataspelsvärlden
och hans branschnätverk kommer stärka vår redan starka styrelse
ytterligare.

IMPORTERADE 3D MODELLER
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KONTANTER OCH KASSAFLÖDE

Företagets intäkter är fortsatt modesta. Kostnader relaterar huvudsakligen till löner, produktutveckling, drift och marknadsföring. Vid
slutet av mars var likviditeten 48,8 miljoner kronor.

COVID-19 RELATERADE ÅTGÄRDER

Vi fortsätter att noga följa spridningen och utvecklingen av COVID-19.
Vi har genomfört proaktiva åtgärder för att minska risktagandet
för våra anställda och säkerställa att vår verksamhet kan fortsätta
bedrivas säkert.
Dessa åtgärder innefattar att huvudsakligen arbeta hemifrån och
undvika affärsresor och att stämman detta år hålls per post.
Sedan den första april har vi flyttat till nya större lokaler i Wenner-Gren
Center. I dessa lokaler, med 18 arbetsplatser, kan vi Corona-tryggt
samtidigt vara upp till sex personer. Vår prognos är att vi kan återvända till ordinarie arbete från kontoret senast från och med den
första september.
Eftersom vi är ett onlineföretag med anställda över hela världen
så är virtuella möten och digitalt arbetssätt naturligt för oss. Vår
produktivitet har bibehållits, och i vissa aspekter förstärkts, av att
arbeta på distans. Kostnaderna för kundanskaffning har blivit lägre
sedan början av COVID-19. Det behöver givetvis inte vara ett direkt
samband, men kan mycket väl vara så att fler människor väljer att
skapa och spela egna spel när dom tillbringar mer tid hemma.
Vi är tacksamma för det stöd och den uppmuntran vi får av våra
användare, partners och investerare. Ni ger oss verktygen för att
uppnå vår vision – att bli den världsledande plattformen för delande
och spelande av användargenerade spel.

Stockholm 2021-05-28
Christopher Kingdon
VD, Adventure Box Technology AB (publ)
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BOLAGETS FINANSIELLA UTVECKLING
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG
tkr (om ej annat anges)

12 månader
1 jan - 31 dec

1 jan - 31 mar

Adventure Box Technology koncernen

2021

Nettoomsättning

2020

2020

0

44

133

313

152

407

Rörelsens kostnader

-7 363

-5 803

-24 973

Rörelseresultat

-5 845

-5 076

-20 528

Resultat efter finansiella poster

-5 887

-5 096

-20 499

Resultat efter skatt

-5 887

-5 096

-20 520

Kassaflöde från den löpande verksamheten
inkl investeringar i utvecklingsutgifter

- 8 449

-5 799

-21 291

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-2 010

-1 257

-7 763

Likvida medel på balansdagen

48 768

4 795

57 490

Eget kapital på balansdagen

71 206

26 963

77 093

Resultat per aktie, före utspädning, kr

-0,39

-0,56

-1,84

Resultat per aktie, efter utspädning, kr

-0,35

-0,47

-1,59

neg

neg

neg

Övriga rörelseintäkter

Nyckeltal

Avkastning på eget kapital, %
Eget kapital per aktie, kr

4,73

2,95

5,12

Soliditet

90%

89%

89%

14

9

14

Antal anställda vid periodens slut

KVARTALET JANUARI -MARS 2021

Det första kvartalets siffror för 2021 avspeglar Adventure Box
koncernen då dotterbolaget Adventure Box Incentive AB bildades
under juni månad 2020 vilket konsolideras fr o m andra kvartalet
2020. Jämförelsesiffror med det första kvartalet förgående år avser
endast moderbolaget Adventure Box Technology AB.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning minskade i relation till föregående år
under det första kvartalet och uppgick till 0 tkr (44 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 7 363 tkr (5 803 tkr), vilket
främst drivs av ökningen i personalkostnader 3 181 tkr ( 2 236 tkr)
vilken ligger i linje med det ökade antalet anställda.

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -5 887   tkr (-5 096 tkr) eller
-0,39 kr (-0,56 kr) per aktie före utspädning.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till -8 208 tkr (-5 911 tkr) och nettokassaflödet före finansiella poster uppgick till –8 449 tkr (-5 799 tkr),
eller -0,54 kr (-0,65 kr) per aktie. Likvida medel var vid kvartalets slut
48 768 tkr (4 795 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har bolaget investerat för 33 tkr (31 tkr) i materiella
anläggningstillgångar och investerat 2 010 tkr ( 1 257 tkr) i utvecklingsutgifter.

Eget kapital

Eget kapital i bolaget uppgick vid kvartalets slut till 71 206 tkr
(26 963 tkr) eller 4,73 kr (2,95 kr) per aktie. Soliditeten var vid
periodens slut 90% (89%).
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MODERBOLAGET

Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Adventure Box Technology AB (publ) (556963-6599) är moderbolag i en
koncern med totalt två bolag. Adventure Box äger samtliga aktier i
Adventure Box Incentive AB (559244-0241),  

Incitamentsprogram till nyckelpersoner och konsulter
I bolaget finns fyra optionsprogram.

I bolaget finns fyra optionsprogram varav två aktiva.
Program 1:2016:  47 340 teckningsoptioner som gav 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. Då
ingen lösen av optionerna skett inom lösenperioden har dessa
förfallit.

Teckningsoptioner till aktieägare

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. Då kursen på bolagets aktie med
något fåtal undantag dagar under perioden fram till lösentidpunkten
legat under 10 SEK har inga optionsinnehavare utnyttjat sin möjlighet till inlösen till aktier. 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 20 910 000 SEK genom att 1 306 875 nya aktier
emitteras, vilket motsvarar utspädning om cirka 8,67 procent.

Transaktioner med närstående

Det har under kvartalet inte förkommit några transaktioner med
närstående.

Program 2:2017:  110 110 teckningsoptioner som gav 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.
Då ingen lösen av optionerna skett inom lösenperioden har dessa
förfallit.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

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.

Medarbetare

Program 4:2020:  155 000 teckningsoptioner som ger innehavaren
rätt att senast den 30 september 2023 teckna en ny aktie i Adventure
Box Technology AB (publ). Den genomsnittliga volymvägda kursen var
under perioden 7,58 varför teckningskursen blir (7,58 x 1,30) 9,86 kr
per aktie. Vid full teckning inbringar teckningsoptionerna 1 528 300
SEK genom att 155 000 nya aktier emitteras, vilket motsvarar utspädning om cirka 1,03 procent.
Program 5:2021:  100 000 teckningsoptioner som ger innehavaren
rätt att göra en nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna
kan ske under perioden från och med den 1 juli 2024 (dock tidigast
dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden Q1
2024) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter.
Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 130
procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets
aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 handelsdagar från den 21 maj 2021 och framåt. Per dagen för förslaget
finns 15 069 686 aktier i bolaget. Om samtliga teckningsoptioner som
kan emitteras och överlåtas utnyttjas för teckning av aktier, kommer
antalet aktier och röster i bolaget att öka med högst 100 000 (med
förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt teckningsoptionsvillkoren) vilket motsvarar en utspädning av aktiekapitalet och
rösterna i bolaget om cirka 0,7 procent.

Adventure Box är genom sin verksamhet exponerat för risker och
osäkerhetsfaktorer. De främsta riskerna för bolaget framgår av
bolagets årsredovisning för 2019, sid 22-23, som finns på bolagets
hemsida.
Antalet anställda uppgick under periodens utgång till 14 (9).

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och
resultat.

Stockholm 2021-05-28
Styrelsen
Adventure Box Technology AB (publ)

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisorer.
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN
tkr
Adventure Box Technology koncernen

12 månader
1 jan - 31 dec

1 jan -31 mar
2021

2020

2020

0

44

133

1 205

531

3 905

313

152

407

1 518

727

4 445

-540

0

-652

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Kostnader för köpta tjänster
Övriga externa kostnader

-1 852

-2 295

-8 758

Personalkostnader

-3 181

-2 236

-10 472

Avskrivningar

-1 790

-1 272

-5 091

Summa rörelsens kostnader

-7 363

-5 803

-24 973

Rörelseresultat

-5 845

-5 076

-20 528

-42

-20

29

-5 887

-5 096

-20 499

0

0

-21

Periodens resultat

-5 887

-5 096

-20 520

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning

15 070

9 142

11 127

Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning

16 818

9 142

12 894

Resultat från finansiella investeringar
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Antal aktier på balansdagen, tusental, före utspädning

15 070

9 142

15 070

Antal aktier på balansdagen, tusental, efter utspädning

16 818

9 142

16 818

Resultat per aktie före utspädning, kr

-0,39

-0,56

-1,84

Resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,35

-0,47

-1,59
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN
tkr
Adventure Box Technology koncernen

31 dec
2021

2020

2020

28 384

24 944

27 643

56

42

31

28 440

24 986

27 674

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar

1 643

399

1 042

Kassa, bank

48 768

4 795

57 490

Summa omsättningstillgångar

50 411

5 194

58 532

TOTALA TILLGÅNGAR

78 851

30 180

86 206

Bundet eget kapital

23 732

17 157

21 208

Fritt eget kapital

47 474

9 806

55 885

Summa eget kapital

71 206

26 963

77 093

Långfristiga skulder

3 417

543

3 176

Kortfristiga skulder

4 228

2 674

5 937

Summa skulder

7 645

3 217

9 113

78 851

30 180

86 206

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Skulder

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN
tkr
Adventure Box Technology koncernen,
1 januari 2020-31 december 2020
Ingående balans 2020-01-01

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Övrigt tillskjutet
kapital

Balanserade
resultat

Periodens
resultat

Totalt eget
kapital

914

14 985

43 874

-17 576

-10 138

32 059

-10 138

10 138

Resultat
Disposition av årets resultat
Förändring fond för utveckling

4 716

-4 716

Periodens resultat
S:a resultat

4 716

0

-14 854

-20 520

-20 520

-10 382

-20 520

Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner

593

69 045

Nyemissonsutgifter
S:a transaktioner med aktieägarna
Utgående balans 2020-12-31

69 638

-4 084

-4 084

593

0

64 961

0

0

65 554

1 507

19 701

108 835

-32 430

-20 520

77 093

914

14 985

43 874

-17 576

-10 138

32 059

-10 138

10 138

Adventure Box Technology AB,
1 jan 2020-31 mars 2020
Ingående balans 2020-01-01
Resultat
Disposition av årets resultat
Förändring fond för utveckling

1 257

-1 257

Periodens resultat
S:a resultat

-5 096

-5 096

0

1 257

0

-1 257

-5 096

-5 096

0

0

0

0

0

0

914

16 242

43 874

-18 833

-15 234

26 963

1 507

19 701

108 835

-32 430

-20 520

77 093

-20 596

20 596

Transaktioner med aktieägare
S:a transaktioner med aktieägarna
Utgående balans 2020-03-31
Adventure Box Technology AB,
1 jan 2021-31 mars 2021
Ingående balans 2021-01-01
Resultat
Disposition av årets resultat
Förändring fond för utveckling

2 524

-2 524

Periodens resultat
S:a resultat

0

2 524

0

-23 120

0
-5 887

-5 887

14 709

-5 887

Transaktioner med aktieägare
S:a transaktioner med aktieägarna
Utgående balans 2021-03-31

0

0

0

0

0

0

1 507

22 225

108 835

-55 550

-5 811

71 206
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, KONCERNEN
tkr
Adventure Box Technology AB

12 månader
1 jan- 31 dec

1 jan -31 mar
2021

2020

2020

-5 887

-5 096

-20 499

1 790

1 272

5 091

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Skatt
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-21
0

0

0

-4 096

-3 824

-15 429

före förändringar i rörelsekapitalet
Förändringar i rörelsekapitalet

-2 310

-687

1 933

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-6 406

-4 511

-13 496

Investeringsverksamheten
Återbetalning av deposition

0

0

0

-2 010

-1 257

-7 763

-32

-31

-32

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 042

-1 288

-7 795

Nettokassaflöde före finansiella poster

-8 449

-5 799

-21 291

241

-112

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
Amorteringar på lån
Nyupptagna lån
Tillskjutet kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-479
3 000
65 554

241

-112

68 075

PERIODENS KASSAFLÖDE

-8 208

-5 911

46 784

Likvida medel vid periodens början

57 490

10 706

10 706

Likvida medel vid periodens slut

48 768

4 795

57 490
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAGET
tkr
Adventure Box Technology AB

12 månader
1 jan- 31 dec

1 jan -31 mar
2021

2020

2020

0

44

133

1 205

531

3 905

313

152

407

1 518

727

4 445

-540

0

-652

Övriga externa kostnader

-1 852

-2 295

-8 755

Personalkostnader

-3 181

-2 236

-10 472

Avskrivningar

-1 790

-1 272

-5 091

Summa rörelsens kostnader

-7 362

-5 803

-24 970

Rörelseresultat

-5 845

-5 076

-20 525

-42

-20

-71

-5 887

-5 096

-20 596

0

0

0

-5 887

-5 096

-20 596

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Kostnader för köpta tjänster

Resultat från finansiella investeringar
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Periodens resultat
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAGET
tkr
Adventure Box Technology AB

31 mar

31 mar

2021

2020

28 384

24 944

56

42

25

0

28 465

24 986

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar

1 634

399

Kassa, bank

48 649

4 795

Summa omsättningstillgångar

50 283

5 194

TOTALA TILLGÅNGAR

78 748

30 180

Bundet eget kapital

23 732

17 157

Fritt eget kapital

47 399

9 806

Summa eget kapital

71 131

26 963

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder

3 417

543

Kortfristiga skulder

4 201

2 674

Summa skulder
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 618

3 217

78 749

30 180

ADVENTURE BOX TECHNOLOGY | KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI -31 MARS 2021

12

NOTER

Not 1. Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
samt uttalanden och allmänna råd enligt BFNAR 2012:1, så kallad K3.
Denna rapport har upprättats enligt samma redovisnings- och
värderingsprinciper som i årsredovisningen för 2020.

ADVENTURE BOX TECHNOLOGY | KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI -31 MARS 2021

13

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

2021-08-26

Kvartalsrapport Q2 2021

2021-11-25

Kvartalsrapport Q3 2021

2022-02-25

Bokslutskommuniké 1 jan 2021- 31 December 2020

För ytterligare information kontakta gärna:
Christopher Kingdon +46 73 051 1414
chris@adventurebox.com
Sveavägen 166
113 46 STOCKHOLM

corp.adventurebox.com
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