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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2013 
FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR. 556668-3933  

KONCERNEN 
 Nettoomsättningen blev 12 975 TSEK (22 478) under kvartalet och 51 200 

TSEK (86 064) under januari-december. 
 Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev 1 431 TSEK (-17 422) 

under kvartalet och -8 292 TSEK (-19 681) under januari-december. 
 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 249 TSEK (-45 227) under kvartalet och 

 -30 598 TSEK (-63 470) under januari-december.  
 Likvida medel i koncernen uppgick per balansdagen till 6 613 TSEK (4 526) 

vilket inkluderar en förskottsbetalning om 2 139 TSEK från kund till 
dotterbolaget Fido. 

 Kontrollstämma 2 avhölls i moderbolaget den 4 december 2013. Det egna 
kapitalet var återställt och stämman fattade ett enhälligt beslut om fortsatt 
drift. 

 Koncernen saknar idag kapital och likviditet för den kortsiktiga och 
långsiktiga finansieringen. Styrelsen fortsätter arbetet med att söka lösa 
bolagets finansiering för att säkerställa fortsatt drift och utveckling.  

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 
 Moderbolaget har i slutet av rapportperioden lagt fram ett underhands-

ackordsförslag som inte godtogs av alla fordringsägarna, till följd av detta 
kunde underhandsackordet inte genomföras. Efter rapportperioden har 
moderbolaget därför ansökt om formell rekonstruktion, vilket bifölls av 
Stockholms Tingsrätt den 3 mars 2014. En lyckad rekonstruktion i moder-
bolaget är en förutsättning för att kunna finansiera den fortsatta verksam- 
heten. 

 Efter rapportperiodens slut har ett krav om tilläggsköpeskilling om ca 3 MSEK 
avseende verksamhetsåret 2011 i Noble Entertainment riktats mot 
moderbolaget. Styrelsens uppfattning är att kravet är oskäligt. 

 Dotterbolaget Fido avslutade den rekonstruktion som inleddes i juni 2013. 
Beslutet har vunnit laga kraft den 17 mars 2014.  
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KOMMENTAR FRÅN VD, PETER LEVIN 
 
Kontrollstämma 2 avhölls den 4 december 2013. Det egna kapitalet var återställt och 
stämman fattade ett enhälligt beslut om fortsatt drift. 
Efter att utan framgång ha sökt en underhandslösning med fordringsägarna tvingas 
moderbolaget nu genomföra en formell rekonstruktion. Majoriteten av 
fordringsägarna var dock positiva till en underhandslösning.  
Styrelse och ledning har under sista halvåret arbetat med att söka lösa 
moderbolagets finansiering för att säkerställa fortsatt drift och utveckling. En lyckad 
rekonstruktion i moderbolaget är en förutsättning för att kunna lösa detta. 
I moderbolaget, Forestlight Entertainment, var vid årsskiftet endast två personer 
verksamma. Kostnaderna för driften är på en låg nivå. Den enda kvarvarande 
rörelsedrivande verksamheten är dotterbolaget Fido. Alla andra verksamheter är 
avyttrade eller nedlagda under 2013. 
Dotterbolaget Fido avslutade sin rekonstruktion som vann laga kraft den 17 mars. 
Fido har haft en tillfredsställande orderingång under kvartalet och därefter. Trots 
besvikelsen att behöva genomföra en rekonstruktion kan Fido hämta kraft för 
framtiden i många positiva utvecklingar på marknaden under 2013. Satsningen som 
påbörjades i Tyskland 2012 har fallit väl ut. Ett stort prestigeprojekt genomfördes 
under året - David Attenborough’s ”Natural History Museum ALIVE”. 
Vi har gått igenom ett extraordinärt år och hoppas nu att den sista delen av denna 
omstrukturering kan genomföras. Går detta arbete enligt plan så bör vi vara klara 
med en rekonstruktion under Q2/Q3. Då rekonstruktionen i moderbolaget är en 
förutsättning för att finansiera verksamheten framåt arbetar vi vidare med olika 
alternativ. Klart är att vi avser säkerställa Fido’s framtid genom att stärka densamma 
via nya marknader, såsom nuvarande film-, reklamfilm- och spelindustrin såväl som 
geografiska marknader. 
Vi drivs av kreativiteten i Fido, samt liknande bolag, och avser återkomma till hur vi 
kan skapa värden för aktieägarna genom att ta ytterligare ett steg i värdekedjan mot 
egenutvecklade rättigheter inom digitala media.  
Det finns stor erfarenhet, kompetens och lojalitet i vår organisation respektive 
nätverk. Föregående år är lagt till handlingarna och vi har sedan länge börjat titta 
framåt! 
 
 
 
Bästa hälsningar 
PETER LEVIN, VD
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DATA PER AKTIE FÖR  
KONCERNEN  
 

 
2013 
Helår 

2012 
Helår 

Resultat per aktie, SEK, före och efter 
utspädning Neg Neg 
Eget kapital per aktie, SEK Neg 0,25 
Antal aktier vid periodens slut  
inklusive nyemission 52 469 142  52 469 142 
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 0,15 0,35 
Soliditet Neg  10 % 

 
 
KONCERNENS VERKSAMHET 
Styrelsen har genomfört väsentliga omstruktureringar och neddragningar för att 
justera kostnadsbasen i koncernen. Dotterbolaget Noble Entertainment har sålts 
eftersom det inte längre kunde stödjas finansiellt av Forestlight. Även aktierna i 
intressebolagen Ftrack och TriArt har sålts. Det kvarvarande dotterbolaget Fido 
slutförde planenligt den rekonstruktion som påbörjades under 2013. 
Rekonstruktionsbeslutet vann laga kraft 17 mars 2014. 

 

MARKNADEN 
Forestlight Entertainments och Fidos marknad är den globala marknaden för 
animation samt visuella effekter, där Fido är representerade inom film-, reklamfilm-
och spelmarknaden.  
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EKONOMISK UTVECKLING – KONCERNEN 
 
OMSÄTTNING 
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 12 975 TSEK (22 478) och 51 200 
TSEK (86 064) under januari-december. 
 
RESULTAT 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet 1 431 TSEK (-17 422) och 
-8 292 TSEK (-19 681) under januari-december. Rörelseresultatet (EBIT) blev 249 
TSEK (-45 227) under kvartalet och -30 598 TSEK (-63 470) under januari-december. 
Det förbättrade resultatet under kvartalet är en konsekvens av slutavräkning av ett 
större projekt för Fido kombinerat med lägre kostnadsbas för koncernen som helhet. 

Den stora skillnaden mellan resultatet före avskrivningar (EBITDA) och 
rörelseresultatet (EBIT) förklaras av att det tidigare dotterbolaget Noble 
Entertainment har sålts under året.   

 

INVESTERINGAR 
Investeringar under kvartalet uppgick till 0 TSEK (14 084) och 7 419 TSEK (46 544) 
under januari-december. Investeringarna var helt koncentrerad till verksamheten i 
Noble under det första kvartalet. 

 

FINANSIERING 
Koncernen saknar idag kapital och likviditet för den kortsiktiga och långsiktiga 
finansieringen. Moderbolaget genomför nu en formell rekonstruktion som beräknas 
vara klar i juni 2014. Ett ackord är en förutsättning för att kunna söka lösa den 
fortsatta finansieringen av moderbolaget. Diskussioner förs med såväl befintliga 
aktieägare som externa finansiärer om tillförande av nytt kapital. Kapital- och 
likviditetstillskott är nödvändigt för koncernens överlevnad.  

Efter rapportperiodens slut har ett krav om tilläggsköpeskilling om ca 3 MSEK 
avseende verksamhetsåret 2011 i Noble Entertainment riktats mot moderbolaget. 
Styrelsens uppfattning är att kravet är oskäligt. 

 
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL 
Vid ingången av 2012 hade koncernen 4 526 TSEK i likvida medel. Vid utgången av 
2013 uppgick koncernens likvida medel till 6 613 TSEK vilket inkluderar en 
förskottsbetalning om 2 139 TSEK från kund till dotterbolaget Fido. 
 
EGET KAPITAL 
Vid ingången av 2013 hade koncernen 13 027 TSEK i eget kapital. Vid utgången av 
2013 uppgick koncernens egna kapital till -2 145 TSEK. 
 
PERSONAL 
Antalet verksamma personer i moderbolaget vid periodens slut uppgick till 2 (6) 
personer. Antalet anställda i Fido vid periodens slut var 17 (26) personer.  
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EKONOMISK UTVECKLING  
FORESTLIGHT ENTERTAINMENT, MODERBOLAGET 
Forestlight Studio’s verksamhet är avvecklad och ledningen har fokuserat på att 
stötta Fido att ta sig ur rekonstruktionen. Moderbolaget har inte längre några egna 
anställda i studioverksamheten. I bolaget fanns vid årsskiftet två personer 
verksamma som arbetar med koncernfrågor.  

 
OMSÄTTNING 
Nettoomsättningen uppgick i kvartalet till 1 334 TSEK (-10) och under januari-
december 1 766 TSEK (112). 
 
RESULTAT 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev i kvartalet till -2 013 TSEK (-10 724) och 
under januari-december -10 644 TSEK (-20 313). Rörelseresultatet (EBIT) blev i 
kvartalet -2 524 TSEK (-15 815) och under januari-december -20 333 TSEK (-26 075). 

 
INVESTERINGAR 
Investeringar under kvartalet uppgick till 0 TSEK (0) och för perioden januari-december 
1 144 TSEK (1 746). 
 
FINANSIERING 
Vid kontrollstämma 2 den 4 december 2013 konstaterades att det egna kapitalet var 
återställt och en enig stämma fattade beslut om fortsatt drift för bolaget. 
Moderbolaget genomför nu en formell rekonstruktion som beräknas vara klar i juni. 
Ett ackord är en förutsättning för att kunna söka lösa den fortsatta finansieringen av 
verksamheten. Diskussioner förs med såväl befintliga aktieägare som externa 
finansiärer om tillförande av nytt kapital. Kapital- och likviditetstillskott är 
nödvändigt för bolagets överlevnad. 

Efter rapportperiodens slut har ett krav om tilläggsköpeskilling om ca 3 MSEK 
avseende verksamhetsåret 2011 i Noble Entertainment riktats mot moderbolaget. 
Styrelsens uppfattning är att kravet är oskäligt. 

 
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL 
Vid ingången av 2013 hade Forestlight Entertainment 2 673 TSEK i likvida medel. Vid 
utgången av 2013 uppgick likvida medel till 166 TSEK. 
 
EGET KAPITAL 
Vid ingången av 2013 hade Forestlight Entertainment -44 417 TSEK i eget kapital. Vid 
utgången av 2013 uppgick eget kapital till -999 TSEK. En uppgörelse enligt 
underhandsackordsförslaget skulle ha medfört att det egna kapitalet vid 
rapportperiodens slut skulle ha uppgått till ca 4,6 MSEK.  
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EKONOMISK UTVECKLING  
FIDO, DOTTERBOLAG 
I perspektivet av de otillräckliga resurserna hos moderbolaget under våren 2013 och 
det begränsade försäljningsresultatet fattade Fidos styrelse beslutet att ansöka om 
rekonstruktion vilken påbörjades den 5 juni 2013. Kort därefter kunde Fido ingå 
samarbete med Sir David Attenborough i hans nya film ”Natural History Museum 
ALIVE” vilket skapade förutsättningar för en markant förbättring under andra 
halvåret 2013. Slutleverans skedde i november.  
Fido Tyskland har fortsatt att utvecklas enligt förväntningarna och är nu en viktig 
försäljningskanal för Fido. Därför inkluderas Fido Tyskland i siffrorna nedan för 2013 
om inget annat anges. 
 
OMSÄTTNING 
Nettoomsättningen blev i kvartalet 11 652 TSEK (4 288) och 21 937 TSEK (23 728) 
under perioden januari-december. 
 
RESULTAT 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 752 TSEK (-3 504) i kvartalet och -3 534 
TSEK (-2 693) under perioden januari-december. Rörelseresultatet (EBIT) blev 598 
TSEK (-3 814) i kvartalet och -3 973 TSEK (-4 153) under perioden januari-december.  
 

INVESTERINGAR 
Investeringar uppgick under kvartalet till 0 TSEK (0) och perioden januari-december 
till 0 TSEK (125).  
 
FRAMTIDA FINANSIERING 
Fido´s rekonstruktion avslutades 17 mars 2014. En ackordslikvid skall betalas senast i 
juni 2014. Den kortsiktiga och långsiktiga finansieringen förutsätter att bolaget visar 
lönsamhet.  

 
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL 
Vid ingången av 2013 hade Fido 3 TSEK i likvida medel. Vid utgången av 2013 hade 
dotterbolaget Fido likvida medel om 4 102 TSEK, vilket inkluderar en 
förskottsbetalning om 2 139 TSEK från kund. Ackordslikviden som Fido skall erlägga 
är 2 850 TSEK. 
 
EGET KAPITAL 
Vid ingången av 2013 hade dotterbolaget Fido -1 402 TSEK i eget kapital. Vid 
utgången av 2013 uppgick eget kapital till -5 837 TSEK. Aktiekapitalet återställs 
genom ackordsvinsten som fastställdes 17 mars 2014 genom 
rekonstruktionsbeslutet. Justerat för ackordsvinsten skulle det egna kapitalet ha 
uppgått till ca 2,7 MSEK per 31 december 2013 efter en ackordsvinst om ca 8,5 
MSEK.  
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AKTIEN 
Antalet aktier uppgår totalt till 52 469 142. Aktierna handlas under kortnamnet FORE 
med ISIN-kod SE0002177519.  
Moderbolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold 
Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och 
likviditetsgarant. Aktien är placerad på First Norths observationslista. 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Bokslutskommunikén är upprättad i överensstämmelse med årsredovisningslagens 
bestämmelser och i enlighet med First North Nordic Rulebook. Samma redovisnings-
principer och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i den 
senaste årsredovisningen. 

 
RISKER  
Styrelsen i Forestlight Entertainment AB upprättade den 22 februari 2013 en 
kontrollbalansräkning som visade att bolagets eget kapital understeg hälften av det 
registrerade aktiekapitalet. Styrelsen tog fram en åtgärdsplan för att tillse att 
bolagets egna kapital skulle återställas.  

På den första kontrollstämman som hölls den 5 april 2013 och fortsattes den 16 april 
2013 beslutades om fortsatt drift och på årsstämman den 26 juni 2013 beslutades att 
minska aktiekapitalet till 500 000 SEK. En andra kontrollstämma för att behandla en 
ny kontrollbalansräkning avhölls den 4 december 2013, där enhälligt beslut fattades 
om fortsatt drift efter att det egna kapitalet då återställts. 

Beaktat omstruktureringar som skett under rapportperioden kunde konstateras att 
kontorsytan var för stor. Genom att hyra ut till andra bolag har kostnaden kunnat 
reduceras något. Hyreskontraktet har kunnat omförhandlas för mer än hälften av 
ytan. Det kvarstår i dagsläget fortfarande ett kontraktsåtagande för en del av ytan till 
och med september 2017, men kontraktet är under omförhandling. 

Moderbolaget inledde under slutet av rapportperioden försök till 
underhandsuppgörelse med samtliga fordringsägare för att undvika konkurs för 
bolaget. Då dessa diskussioner inte kunde slutföras, ansöktes om rekonstruktion. 
Stockholms Tingsrätt fattade beslut 3 mars 2014 om att genomföra 
företagsrekonstruktion. Utgången av processen är osäker även om bedömningen 
enligt den preliminära rekonstruktionsplanen är att möjligheterna anses goda att 
kunna utveckla och kapitalisera kvarvarande verksamhet. Detta under förutsättning 
att rekonstruktionen kan slutföras. 

Koncernen består av en liten organisation och får därför anses vara starkt beroende 
av ett fåtal nyckelpersoner.  

Diskussioner förs kontinuerligt med befintliga aktieägare och nya investerare om 
tillförande av nytt kapital. I nuläget finns ingen garanti att dessa diskussioner 
kommer att vara framgångsrika. 

Kapital- och likviditetstillskott är nödvändigt för bolagets överlevnad. 

 
GRANSKNING AV REVISOR  
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av Forestlight 
Entertainments revisorer.  
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STYRELSENS INTYGANDE 
Styrelsen och verkställande direktören för Forestlight Entertainment försäkrar att 
bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
koncernen står inför. 
 
 
 
 
 
 
 
Bokslutskommunikéns avlämnande  
Stockholm den 2014-03-27 
Forestlight Entertainment AB (publ)  
 
 
Styrelsen  
 
Peter Ekelund Annika Torell Österman Peter Levin 
Ordförande Ledamot Ledamot och VD 
 
 
 
 
 
 
 
NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE 
Kvartalsrapport för kvartal 1 2014 publiceras den 28 maj, 2014. 
 
 
 
KONTAKT 
För eventuella frågor kring bokslutskommunikén vänligen kontakta Peter Levin, VD. 
Forestlight Entertainment AB (publ), Rosenlundsgatan 36, 118 53 Stockholm 
Telefon: 08-660 43 30, Fax: 08-660 43 38 
Hemsida: www.forestlight.se, e-post: info@forestlight.se 

http://www.forestlight.se/
mailto:info@forestlight.se
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR  
KONCERNEN I TSEK 

 
2013 

Kvartal 4 
 2012 

Kvartal 4  
2013 
Helår 

2012 
Helår 

 

Nettoomsättning 12 975 22 478 51 200 86 064  
Aktiverat arbete för egen räkning  0 0 1 082  
Förändring av färdiglager  -1 768  -211 -1 615  
Övriga rörelseintäkter 227 -23 1 190 194  
Summa 13 202 20 687  52 179 85 725  
       
RÖRELSEKOSTNADER       
Produktionskostnader -1 568 -11 752 -9 334 -33 621  
Övriga externa kostnader -5 878 -15 671  -29 774 -37 373  
Personalkostnader -4 325 -10 686 -21 363 -34 412  
 
Resultat före av- och nedskrivningar 
(EBITDA) 1 431 -17 422 -8 292 -19 681 

 

 
Avskrivningar och nedskrivningar -1 182 -26 590 -20 716 -41 355 

 

Andel i intresseföretags resultat - -1 215 -1 590 -2 434  
Rörelseresultat (EBIT) 249 -45 227 -30 598 -63 470  
       
FINANSIELLA POSTER      
Resultat från andel i koncernföretag - - -48 210 - 
Resultat från andelar i intressebolag - - 1 320 - 
Ränteintäkter 42 1 45 51 
Räntekostnader -187 -617 -1 629 -3 942 
Summa finansiella poster -145 -616  -48 474 -3 891  
      
Resultat efter finansiella poster 104 -45 843 -79 072 -67 361  
      
Skatt på periodens resultat -3 -1 727 -24 -1 727  
Periodens resultat 101 -47 570  -79 096 -69 088  
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR  
KONCERNEN I TSEK 

 2013-12-31 2012-12-31 
TILLGÅNGAR   
 
Immateriella anläggningstillgångar - 77 623 
Materiella anläggningstillgångar 2 010 5 863 
Finansiella anläggningstillgångar 18 8 040 
Summa anläggningstillgångar 2 028 91 526 
Omsättningstillgångar   
Varulager mm - 2 195 
Kortfristiga fordringar 10 004 30 477 
Kassa och Bank 6 613 4 526  
   

Summa omsättningstillgångar 16 617 37 198 
   
Summa Tillgångar 18 645 128 724  
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Aktiekapital 500 52 469 
Fria reserver 76 451 29 646 
Årets resultat -79 096 -69 088 
Eget kapital -2 145 13 027 
   
Långfristiga skulder 1 825 78 180 
Kortfristiga skulder 18 965 37 517 
Summa skulder 20 790 115 697 
Summa Eget kapital och skulder 18 645 128 724  
Ställda panter 2 418 46 270 
Ansvarsförbindelser Inga 1 000 
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN I TSEK 

 
2013-10-01  
2013-12-31 

2012-10-01 
2012-12-31 

2013-01-01 
2013-12-31 

2012-01-01 
2012-12-31 

 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapitalet -2 796 

    
-12 150 -12 533 -21 158  

Förändring av rörelsekapitalet 5 365 12 114 25 524 2 645  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 569 -36 12 991 -18 513  
       

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Investeringar i anläggningstillgångar 0 -2 586 -1 144 -5 016  
Förändringar i övriga finansiella 
anläggningstillgångar 935 -2 918 -1 415 -6 751 

 

Investeringar i intresse- och dotterbolag 0 -1 369 0 -1 918  
Avyttring dotterbolag 0 0 5 000 0  
Förvärv av immateriella tillgångar 0 -7 211 -6 275 -39 610  
Kassaflöde från investeringsverksamheten 935 -14 084 -3 834 -53 295  
       
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       
Nyemission 0 -155 0 33 165  
Upptagna lån 0 10 600 0 43 400  
Amortering av skuld 0 -66 -7 070 -1 022  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 10 379 -7 070 75 543  
       
Periodens kassaflöde 3 504 -3 741 2 087 1 301  
Likvida medel vid periodens början 3 109 8 267 4 526 3 225  
Likvida medel vid periodens slut 6 613 4 526 6 613 4 526  
      

 



 12 

 
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN 
I TSEK 

T SEK Aktiekapital 
Fria reserver och 

årets resultat 
Summa eget 

kapital 
Ingående balans per 1 januari 2012 17 490 -4 408 13 082 
Nedsättning av aktiekapital -8 745 8 745 0 

  Nyemission 43 724                   30 607                      74 331  
  Emissionskostnader  -5 297                  -5 297 
  Periodens resultat  -69 088 -69 088 

Utgående balans 31 december 2012 52 469  -39 441 13 028 
       
Ingående balans per 1 januari 2013 52 469 -39 441 13 028 
Aktieägartillskott  63 915 63 915 
Nedsättning av aktiekapitalet -51 969 51 969 0 
Omräkningsdifferens  8 8 
Periodens resultat  -79 096 -79 096 

Utgående balans 31 december 2013 500 -2 645 -2 145 
    

    
    
    
    

 
T SEK 2013 Kv 4 2012 Kv 4 2013 helår 2012 helår 

Ingående balans -2 379 60 750 13 028 13 082 
Nyemission                                          74 331  
Emissionskostnad  -152                -5 297 
Aktieägartillskott 130  63 915  
Omräkningsdifferens 3  8  
Periodens resultat 101 -47 570 -79 096 -69 088 
Utgående balans -2 145  13 028 -2 145 13 028 
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Forestlight Entertainment AB (publ), Rosenlundsgatan 36, 118 53 Stockholm 
Telefon: 08-660 43 30 

Fax: 08-660 43 38 
Hemsida: www.forestlight.se, E-post: info@forestlight.se 

 
 

KONTAKT 
För eventuella frågor kring bokslutskommunikén, vänligen kontakta 

Peter Levin, VD. 
 

http://www.forestlight.se/
mailto:info@forestlight.se
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