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Med ”Bublar” avses Bublar Group AB (publ), org. nr. 559019-7462, inklusive dotterbolag. Styrelsen och 

verkställande direktören för Bublar får härmed avge delårsrapport avseende perioden 1 januari –  

30 september 2019. Alla siffror och kommentarer avser koncernen och belopp anges i Tkr med 

motsvarande period föregående år inom parentes, om inte annat anges.  

Delår, 1 januari – 30 september 2019 

● Nettoomsättningen ökade till 11 818 (351) Tkr 

● Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -22 258 (-12 978) Tkr 

● Resultat efter avskrivningar på utvecklingskostnader, inventarier och goodwill 
(EBIT) uppgick till -32 785 (-15 050) Tkr 

● Resultat före skatt uppgick till -32 715 (-15 136) Tkr 

● Resultat per aktie uppgick till -0,79 (-0,47) kr 

● Upplösningen av skattefordran för 2016 och 2017 om 4 744 Tkr påverkar det 
redovisade resultatet för perioden negativt. Den bokföringstekniska förändringen 
påverkar inte kassaflödet. 

● Likvida medel i koncernen uppgick i slutet av perioden till 8 659 (22 001) Tkr.  

Efter perioden har en nyemission om ca 40 Mkr före emissionskostnader 

genomförts. 

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2019 

● Nettoomsättningen ökade till 3 977 (25) Tkr 

● Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7 025 (-3 552) Tkr 

● Resultat efter avskrivningar på utvecklingskostnader, inventarier och goodwill (EBIT) 
uppgick till -11 108 (-4 244) Tkr 

● Resultat före skatt uppgick till -11 067 (-4 266) Tkr 

● Resultat per aktie uppgick till -0,34 (-0,13) kr 
 

Viktiga händelser under tredje kvartalet 
 

● Bublar har vunnit ett globalt ramavtal för Scania gällande lösningar inom 
datorgenererade bilder och grafik (CGI), Virtual Reality (VR) och Augmented Reality 
(AR). Bolaget har också fått order från norska tågoperatören Vy för utveckling av VR-
applikationer för utbildning och simulering. 
 

● Det finska bolaget Sayduck förvärvades och utvecklades positivt under perioden. 
Sayduck har en SaaS-plattform för produktvisualisering i 3D och AR. Ett utökat 
samarbete inleddes med amerikanska Pixels.com, världens största digitala 
marknadsplats för konst, avseende visualisering av deras produktkatalog. 
 

● Under september utökades licenserna för mobilspelet Hello Kitty AR: Kawaii World till 
att omfatta ytterligare 46 länder, bland annat Japan, Sydkorea, Hongkong, Taiwan 
samt Sydostasien och Sydamerika. Det innebär att Bublar utökat distributionsrätten för 
Hello Kitty-mobilspelet till sammanlagt 160 länder med 5 miljarder invånare. 
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● Bublar har ingått samarbete med Google Maps för augmented reality-spelet  
Hello Kitty AR: Kawaii World. Samarbetet med Google Maps ger Bublar tillgång till den 
mest framstående karttjänsten i världen. 

● Bolaget genomförde en riktad nyemission i juli på ca 10 MSEK. 

 

Viktiga händelser efter tredje kvartalet  

• Bublar genomförde en riktad nyemission om ca 40 MSEK i syfte att bredda 
aktieägarbasen och öka satsningen på bolagets B2B-lösningar samt utvecklings- och 
marknadsföringsresurser för spelutvecklingen. 

• Bublars aktie noterades på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market den 11 
november 2019. Den var tidigare noterad på NGM Nordic MTF. 

• Bolaget fick en strategisk order från Saab avseende utvecklingen av en virtuell 
utbildningsplattform inom segmentet flygande övervakning. 

 

 

Multiplayerfunktionen i Otherworld Heroes  
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Verkställande direktörens kommentar 

Vårt tredje kvartal och perioden därefter har på många sätt varit mycket tillfredställande. Vi har 
fått flera nya stora kunder och det är glädjande att vi hittills i år har vunnit alla upphandlingar 
vi deltagit i. Vi har fått in fler investerare genom två nyemissioner på totalt ca 50 Mkr och 
noterat aktien på Nasdaq First North Growth Market. Den strategiska plan som vi arbetar efter 
innebär att vi investerar vidare i våra titlar på spelplattformen, att vi ställer om mot skalbara 
intäkter inom B2B och att vi aktivt verkar för nya förvärv. 
 
Inom våra affärsområden på företagssidan har vi fått bevis på att vi är på rätt väg genom vunna 
kunder och efterfrågan på våra produkter och tjänster har ökat sedan förra kvartalet. Vi ser 
stor potential i vårt senaste förvärv till gruppen, Sayduck, där avtalet med Pixels.com har visat 
vägen. För koncernen har vi ett negativt resultat då vi, enligt plan, fortsatt investerar i 
spelplattformen och kostnadsför dessa investeringar direkt mot resultatet. 
 
Vi lägger nu stort fokus på att utveckla vår verksamhet mot skalbara produkter och 
erbjudanden i kombination med konsultbaserade intäkter. XR-marknaden är i tidigt skede och 
vi är väl positionerade för att kunna produktifiera vår kunskap och växa med våra kunder. 
Kunder som SJ, Saab, Scania, norska Vy, Kalmar (Cargotec Sweden) och Electrolux har tidigt 
insett nyttan och värdet av att använda XR-teknologi i sina verksamheter. 
 
Sayducks SaaS-plattform för 3D-visualisering för e-handelsbolag ger stor affärsnytta för de 
kunder som använder den. Vi kommer att satsa ytterligare resurser för utveckling och 
marknadsföring av nya funktioner och produkter på den plattformen. Bland annat med vår 
samarbetspartner och kund Shopify, en av världens största e-handelsplattformar. 
  
Under den senaste perioden har vi således befäst vår position som nordens ledande noterade 
XR-teknologibolag. Vi ser att våra kunder har förtroende för vår spetskompetens inom Virtual 
Training, E-commerce 3D- och AR-visualisering genom att vi vunnit ett flertal långsiktiga 
ramavtal och prototypuppdrag för vidare ordrar.  
  
Fortsatt utveckling av spelplattformen 
  
Med vår plattform för kartbaserade AR-mobilspel kan vi förverkliga våra egna och även våra 
kunders visioner. Intresset är stort för vår expertis inom realtidsbaserade mobilspel och vi ser 
en stor möjlighet att arbeta med fler större franchise i framtiden. 
 
Vi har jobbat intensivt med våra två egna titlar Otherworld Heroes och Hello Kitty AR: Kawaii 
World. Det andra betatestet av Otherworld Heroes förbereds just nu och påbörjas under 
januari. Nu i november släpper vi trailern för Hello Kitty AR: Kawaii World och öppnar upp för 
fans att förregistrera sig.  
 
Vi har fortsatt ambitionen att lansera Hello Kitty AR: Kawaii World i samband med OS i Tokyo 
2020. Genom våra egna spelproduktioner får vi ett skyltfönster mot omvärlden för vår 
spelplattform där vi kan visa hur nästa generations platsbaserade AR-spel kan se ut.  
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Investeringar och strategiska samarbeten i fokus 

Som nordens ledande noterade XR-teknologibolag har vi goda möjligheter att ta tillvara 
potentialen inom den snabbt växande XR-marknaden. Vi ser en stor potential inom gruppen 
att inom överskådlig tid vara en framstående aktör inom våra specialområden ”E-commerce”, 
”Entertainment” och ”Training & Manufacturing”. Det är nu vi har möjlighet att genom våra nya 
globala ramavtal tillsammans med våra kunder och samarbetspartners visa att XR-effekten är 
en del av affärsframgången för dessa företag.  
  
Det kommer bli intensiva månader framåt i alla våra verksamheter. Vi kommer anställa fler 
utvecklare, arbeta intensivt med att paketera våra erbjudanden och fortsätta bygga vår ”XR 
super-power-platform” bestående av våra medarbetare och produkter. Vårt fokus kommer att 
ligga på tillväxt genom att investera i utvecklingen av vår affärsmodell för skalbara produkter, 
ökad försäljning, fler strategiska samarbeten och möjliga förvärv.   
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Bublar Group – det ledande nordiska noterade bolaget inom XR 

Bublar Group är nordens ledande noterade XR-teknologibolag specialiserat inom 
Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Företaget erbjuder XR-lösningar inom E-
commerce, Entertainment, Training & Manufacturing. I Bublar Group ingår dotterbolagen 
Vobling, Sayduck och Virtual Brains.  Bublar Group har ca 60 medarbetare med 
huvudkontor i Stockholm med ett brohuvud i Manila.  

 

 

 

 
 

Bublar Group noterades på Nasdaq First North Growth Market den 11 november 2019  

https://bublar.com/
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Nyckeltal 

Talen avser koncernen i Tkr 2019 

Kvartal 3 

2018 

Kvartal 3 

2019 

Jan-sept 

2018 

Jan-sept 

2018 

Helår 

Nettoomsättning 3 977 25 11 818 351 3 472 

Aktiverat arbete för egen räkning - - - 24 24 

Summa intäkter 4 154 135 12 337 527 3 984 

Rörelseresultat (EBITDA) - 7 025 -3 552 -22 258 -12 978 -19 872 

Antal anställda 58 18 58 18 31 

Balansomslutning 82 320 39 264 82 320 39 264 92 972 

Kassalikviditet 172% 746%  172% 746% 352% 

Soliditet 86% 92%  86% 92% 91% 

Eget kapital per aktie, kr 1,50 1,13 1,50 1,13 2,11 

Resultat per aktie, kr 

- före utspädning 

- efter utspädning 

Antalet aktier vid periodens slut 

Antalet aktier vid periodens slut 

efter full utspädning 

Genomsnittligt antal aktier 

Genomsnittligt antal aktier efter 

full utspädning 

 

 

-0,34 

-0,31 

47 162 854 

51 162 854 

 

41 021 198 

 

45 021 198 

 

-0,13 

-0,12 

31 965 445 

35 847 185 

 

28 615 445 

 

32 497 189 

 

-0,79 

-0,73 

47 162 854 

51 162 854 

 

41 021 198 

 

45 021 198 

 

-0,47 

-0,42 

31 965 445 

35 847 185 

 

28 615 445 

 

32 497 189 

 

-0,63 

-0,61 

40 051 036 

41 021 198 

 

32 658 241 

 

33 628 403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8  

Bublar Group AB (publ) – Delårsrapport Q3 2019 

 

Dotterbolaget Vobling fick flera nya stora företagskunder och merförsäljning till befintliga. 
Nettoomsättningen för Vobling AB inklusive Vobling Asia Inc. uppgick till  
11 215 Tkr under hela perioden och 3 041 Tkr under tredje kvartalet. Orderingången var i stort 
sett oförändrad jämfört med föregående kvartal. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) 
uppgick till 985 Tkr för perioden januari – september och -378 Tkr under kvartal 3, som präglats 
av säsongsvariation på grund av semesterperioden. 
 
Den virtuella träningsmodulen för SJ:s säkerhetsutbildning som Vobling utvecklat har nu SJ 
rullat ut i stor skala. Den finns nu på 17 platser i landet och de första utbildningarna har startat. 
Fram till årsskiftet förväntas 2 500 personer ha genomgått den virtuella utbildningen.  En 
liknande modul, utvecklad för den norska tågoperatören Vys säkerhetsutbildning, har även 
den implementerats under perioden. Plattformsutvecklingen har intensifierats och ett tydligare, 
mer paketerat erbjudande är under utformning för att kunna skala upp affären och reducera 
beroendet av konsulttimmar. 
  
Vobling arbetar målmedvetet enligt den strategiska inriktning som lades i början av 2019 där 
uppdrag för stora globala företag är prioriterade. Under perioden vann Vobling ett globalt 
ramavtal för Scania vilket ligger väl i linje med den strategiska inriktningen. Ett nytt uppdrag 
gällande produktvisualisering med hjälp av AR har också påbörjats för den globala 
trucktillverkaren Kalmar (Cargotec Sweden AB). Efter perioden slöts också ett avtal med SAAB 
för en träningsmodul för deras segment flygande övervakning. 
  
Electrolux har gett oss fortsatt förtroende att genomföra ytterligare uppdrag som är kopplade 
till produktdesign och eye-tracking i kombination med VR, sustainable design, som används 
för testgrupper för att utvärdera konsumentprodukter. 
  
Vi ser att kunder i flera branscher visar stort intresse för möjligheten till licensiering. Vår 
licensprodukt, Air France AR World, lanseras i ytterligare ett land och gick live i Sydkorea 
under oktober.  
  
Vobling har också medverkat på tongivande mässor under perioden. Ett omfattande arbete 
har genomförts för att ställa om till en mer datadriven försäljnings- och utvecklingsprocess. 
 

 

 

Vobling utvecklar tjänster och applikationer som skapar direkt affärsnytta för företag som i sin 

tur riktar sig till företag och/eller slutkonsumenter. Varje kundprojekt innebär en möjlighet att 

utveckla nya applikationer och produkter. Två nya uppdrag under perioden är en ”Fire 

fighter” träningsmodul för norska tågoperatören Vy och ett globalt ramavtal för Scania för 

produktvisualisering.  

            



 

9  

Bublar Group AB (publ) – Delårsrapport Q3 2019 

 

Sayduck förvärvades i juli och kvartalet har karaktäriserats av integrationsarbete. 
Försäljningen under kvartalet uppgick till 1 093 Tkr. EBITDA resultatet uppgick till -75 
Tkr. Resultatet inkluderar kostnader i samband med förvärvet.  

Samarbetet med Pixels.com breddades. Med huvudkontor i Santa Monica, Kalifornien, 
erbjuder Pixels.com världens största digital marknadsplats för print-on-demand för konst, 
design och foto som nu kan göras tillgänglig i 3D- och AR- format av Sayduck.  
 
I dialog med Apple har Sayduck utvecklat en lösning för att dynamiskt skapa miljontals 3D-
objekt i realtid. Med Sayducks lösning kan Pixels.com presentera sitt stora produktsortiment 
med hjälp av 3D och AR tekniken. Sayducks lösning tar Apples populära ”AR Quick Look”-
funktion ett kliv framåt genom att skapa 3D-filer i realtid, istället för att i förväg behöva generera 
och lagra varje produktvariant som en enskild AR-fil. 
  
Antalet nya användarkonton på Sayducks plattform ökade med 88 procent mellan andra och 
tredje kvartalet 2019.  Antalet 3D visningar ökade också jämfört med andra kvartalet med 15 
procent och uppgick till 1,15 miljoner. Sayduck har nyrekryterat och förstärkt sin kompetens 
under perioden. 

Sayduck är en ledande AR-plattform för e-handeln och är pionjärer inom Augmented Reality-
lösningar för företagsmarknaden med 3D visualisering av fysiska produkter med fokus på 
webb och mobil. Målsättningen är att bli den bästa plattformen för att presentera produkter i 
3D och AR. Under perioden togs flera nya uppdrag, bland annat för Pixels.com.
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Virtual Brains utvecklar nya former av spel och appar där teknik kombineras med kreativitet 
för att skapa det vi kallar nästa generations mobilspel. Spel- och plattformsutvecklingen är 
fortsatt i en investeringsfas fram till de planerade egenutvecklade spelen lanseras under nästa 
år. 
 
Under perioden inledde vi samarbete med Google Maps för Hello Kitty-produktionen, vilket 
innebär att vi skapar en ännu bättre teknisk höjd för spelet. Vi utökade samarbetet med Sanrio 
och har fått ytterligare viktiga licensavtal för Hello Kitty AR: Kawaii World. Bland dessa nya 
länder och regioner ingår Japan, som är Hello Kittys hemmamarknad, Taiwan, Sydamerika, 
Sydkorea och Hong Kong. Totalt har nu Hello Kitty- produktionen rättigheter för 160 länder. 
 
Under november 2019 kommer vi öppna för möjligheten att förregistrera sig för Hello Kitty-
spelet. Planen är sedan att lanseringen för strategiskt utvalda delmarknader beräknas 
påbörjas under våren 2020 för att sedan lanseras globalt. 
 
Fokus för arbetet med Otherworld Heroes har varit att arbeta med den feedback vi fick från 
den stängda betaversionen från andra kvartalet att bland annat utveckla 
lagspelsfunktionaliteten.  Utvecklingen fortsätter enligt plan med lanseringen av nästa 
betaversion i januari. Under kvartalet publicerades Otherworld Heroes trailer som har fått fin 
uppskattning i sociala medier. 

Vi har arbetat vidare med att stärka vår lanseringsplan (go-to-market) av våra produkter. 
Samarbetet med våra externa partners har fördjupats, som Unity och Google med Google 
Maps teamet. 

Arbetet med att utveckla spelstudion och den tekniska plattformen fortsätter. Vi baserar 
strategin på våra fyra affärsmöjligheter; spelutveckling av våra egna free-to 
play mobilspelstitlar (tex Otherworld Heroes); spelutveckling baserat på välkända varumärken/ 
IP:n (t ex Sanrios Hello Kitty); spelutveckling baserat på uppdrag av globala förläggare samt 
spelutveckling i samarbete med andra spelstudios.   
 
 

        

 

 

https://otherworldheroes.com/
https://youtu.be/uXuobks1Hks
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Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11 818 (351) Tkr. Ökningen är till huvuddelen 

beroende av att Vobling, förvärvat i oktober 2018, ingår i koncernsiffrorna. I omsättningen ingår 

även Sayduck, som förvärvades den 3 juli 2019. Omsättningen inkluderar fakturering för större 

löpande uppdrag och ett flöde av mindre prototypuppdrag som bedöms kunna utvecklas i 

omfattning och storlek. 

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -22 258 (-12 978) Tkr. Resultat efter 

avskrivningar (EBITA) uppgick till -32 785 (-15 050) Tkr och inkluderar avskrivning relaterad 

till Goodwill om 8 094 Tkr och utvecklingskostnader om 2 017 Tkr.  

Efter periodens slut har bolagets aktie noterats på Nasdaq First North Growth Market. Handeln 

i aktien flyttas därmed från NGM Nordic MTF. I samband med förberedelser för den processen 

och sammanställningen av den här delårsrapporten har styrelsen beslutat att lösa upp den 

uppskjutna skattefordran som avser förluster under åren 2016 och 2017. Det bokförda värdet 

uppgick till 4 744 Tkr. Upplösningen får till följd att det redovisade resultatet för perioden 

minskar med 4 744 Tkr. Skattefordran mot framtida förväntade vinster går ej förlorad genom 

den här bokföringstekniska åtgärden. Ingen kassaflödeseffekt uppstår. 

Resultat per aktie uppgick till -0,79 (-0,47) kr, efter återföringen av den uppskjutna 

skattefordran.  

 

De stora förlustvärdena reflekterar att samtliga kostnader i spelstudion för utveckling av vår 

tekniska plattform, utvecklingen av spelen Otherworld Heroes och Hello Kitty AR: Kawaii 

World, inte aktiveras utan belastar istället resultaträkningen fullt ut. Under första kvartalet 

belastades verksamheten även av förhöjda kostnader relaterat till flytt till gemensamma 

lokaler. 

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 3 977 (25). Ökningen är till huvuddelen 

beroende av att Vobling, förvärvat i oktober 2018, ingår i koncernsiffrorna. I omsättningen ingår 

även Sayduck, som förvärvades den 3 juli 2019. Perioden påverkades säsongsmässigt av 

lägre aktivitet under semestersäsongen. Orderingången var dock i stort sett oförändrad jämfört 

med föregående kvartal. Vissa uppdrag har kommunicerats i separata pressmeddelanden. 

Implementeringen av en ändrad försäljningsstrategi mot större företag med större potentiella 

uppdrag ger fortsatt resultat.   

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7 025 (-3 552) Tkr, vilket även kan jämföras 

med -9 211 under andra kvartalet i år. Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -11 108 

(-4 244) Tkr, vilket kan jämföras med -12 445 Tkr under andra kvartalet i år, och inkluderar 

avskrivning relaterad till goodwill om 3 323 Tkr och utvecklingskostnader om 760 Tkr.  
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Resultat per aktie uppgick till -0,34 (-0,13) kr.  

Kostnaderna är högre än motsvarande period föregående år, vilket reflekterar konsolideringen 

av Vobling och att färdigställandet av Otherworld Heroes och utvecklingen av Hello Kitty AR: 

Kawaii World är inne i en intensiv fas. Spelutvecklingen belastar resultaträkningen till fullt ut.   

Investeringar i Bublar under januari-september uppgick till 15 589 (129) Tkr och 14 782 (21) 

Tkr under tredje kvartalet. Investeringarna relaterar i huvudsak till förvärvet av Sayduck, 

balanserade utgifter i Sayduck för produktutveckling samt utgifter för nya lokaler och utrustning 

för verksamheten. Investeringarna historiskt avser i huvudsak aktivering av programmerings- 

och produktutvecklingskostnader för Bublars mjukvaruplattform. Kostnaderna för utvecklingen 

av spelen aktiveras inte utan belastar helt resultaträkningen löpande sedan början av 2018.  

Förvärvet av AR-bolaget Sayduck under rapportperioden har skett genom apportemission. 

Köpeskillingen avtalades till 13,5 MSEK och har erlagts i form av 3 064 424 nyemitterade aktier 

i Bublar Group AB. Därtill har avtalats en prestationsbaserad möjlig tilläggsköpeskilling som 

bygger på den månatliga licensintäkten för Sayducks SaaS-tjänster. Prestationsmålen skall 

uppfyllas senast vid utgången av 2020 och brytpunkten för dessa ligger på ca 200% av 

Sayducks nuvarande månatliga licensintäkter. Tilläggsköpeskillingen uppgår till ytterligare 

3 064 424. Bublar Group har möjligheten att välja att betala tilläggsköpeskillingen kontant om 

20 Mkr istället för med aktier om värdet på posten skulle bli oproportionellt stort. Sayducks 

aktieägare har ingått lock-up-avtal på 1 år för aktierna som de erhållit i köpeskilling. 

Vid utgången av tredje kvartalet 2019 uppgick koncernens likvida medel till 8 785 Tkr. 

Kassaflödet var 1 616 (1 405) Tkr under januari-september. Under rapportperioden har poster 

av engångskaraktär, relaterat till nya gemensamma lokaler och förberedelse för lansering av 

spel, belastat likviditeten med ca 3 Mkr. I juli genomfördes en riktad emission som tillförde 

bolaget ca 10 Mkr i likvida medel. Efter periodens utgång har Bublar genomfört ytterligare en 

riktad emission som har tillfört bolaget ca 40 Mkr före emissionskostnader i likvida medel. 

Antalet anställda i koncernen inklusive dotterbolagen Sayduck Oy, Vobling AB, Vobling Asia 

Ltd och Virtual Brains AB uppgick vid rapportperiodens slut till 58 personer (18) 

Bublars aktie (BUBL) noterades på Nasdaq First North Growth Market den 11 november 2019 

efter att ha varit noterad tidigare på NGM MTF från 6 november 2017 till och med 8 november 

2019 och har ISIN-kod SE0010270793 med G & W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, 

som bolagets Certified Adviser. 
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Den 30 september 2019 fanns totalt 47 162 854 st utestående aktier fördelat på drygt 3 000 st 

ägare (källa: Euroclear). Efter nyemissionen den 26 oktober kommer det totala antalet aktier 

och röster i Bolaget att uppgå till 54 913 141 och aktiekapitalet kommer att ha ökat till 1 570 

516 kr. 

Marknaden för de tjänster och produkter Bublar utvecklar befinner sig för närvarande i en stark 

utvecklingsfas. Marknadsdynamiken innebär att det finns en betydande risk att de projekt 

Bublar investerat i kommer att mottas med svagt intresse av slutkunder och att därmed 

förväntade intäkter inte genereras med påföljande negativ effekt på resultat och kassaflöden. 

Även aktiverade utvecklingskostnader kan komma att behöva skrivas ned. Om en kommersiell 

lansering av ett projekt försenas eller resulterar i lägre intäkter än bedömt kan det medföra en 

väsentligt negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Förseningar i planerade och pågående kund- eller spelprojekt kan ha en negativ effekt på 

kassaflöde, intäkter och rörelsemarginal. Om ett eller flera av bolagets utvecklade spel 

försenas kan det medföra en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, resultat och 

finansiella ställning. Såväl mobilspels- som XR-marknaden kännetecknas av snabb teknisk 

och innovativ utveckling och stor konkurrens. Flera av Bublars nuvarande och framtida 

konkurrenter kan ha konkurrensövertag i form av längre historik, ett mer inarbetat varumärke 

samt större finansiella-, tekniska- och marknadsföringsresurser. 

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

fåtal nyckelpersoner. Vidare kan de partner som bolaget valt att samarbeta med tvingas till 

andra prioriteringar än bolagets egna med påföljande risk för försening och fullgörande av 

projekten. Se Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market för en 

mer utförlig beskrivning av de riskfaktorer Bublar står inför. 

 

Kvartalsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) och BFNAR 2012:1 (K3). 

Under posten immateriella rättigheter har tidigare utvecklingskostnader för Bublars 

mjukvaruplattform aktiverats. Genom lanseringen av produkter baserat på plattformen har en 

linjär avskrivningsmodell på 5 år på månadsbasis initierats från december 2017. De spel som 

nu utvecklas kostnadsförs löpande för att reflektera den snabba utvecklingen i 

mobilspelsbranschen. Kostnader för funktionella tillägg till mjukvaruplattformen kommer att 

aktiveras och linjärt skrivas av. Spel som utvecklas baserade på plattformens funktionalitet 

kommer att kostnadsföras löpande. 

I samband med förvärvet av Vobling uppstod en goodwillpost om ca 48 Mkr. Den kommer att 

skrivas av linjärt i koncernredovisningen på 5 år med början från tillträdesdatumet i oktober 

2018. Goodwillvärdet uppgick till ca 40 Mkr per den 30 september. 

I redovisningen för de två första verksamhetsåren 2016 och 2017 har en skattefordran bokförts 

som en tillgång eftersom förväntade framtida vinster kan räknas mot de historiska förlusterna 

under utvecklingsfasen. Skattefordran uppgick till 4 744 Tkr för koncernen respektive  
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2 506 Tkr för moderbolaget per 2017-12-31. I samband med förberedelserna efter periodens 

slut inför noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och inför den här 

delårsrapporten har styrelsen beslutat att lösa upp den uppskjutna skattefordran. 

Upplösningen får till följd att det redovisade resultatet för perioden minskar med 4 744 Tkr. 

Skattefordran mot framtida förväntade vinster går ej förlorad genom den här 

bokföringstekniska åtgärden. Ingen kassaflödeseffekt uppstår.  

Bublar har under de tre första verksamhetsåren 2016, 2017 och 2018 finansierat utvecklingen 

av nya produkter och tjänster med egna medel. Under 2020 förväntas Bublar lansera spel som 

riktar sig mot olika kundkategorier. Intäkterna kan inte med säkerhet förutses med slutsats att 

Bublar har en stor inneboende operationell risk i verksamheten.  

 

Bublar genomförde en riktad emission om ca 10 Mkr under perioden och ca 40 Mkr efter 
rapportperiodens slut. 

Nyemissionen efter periodens utgång har tecknats av en grupp professionella investerare 
bestående av bland annat Handelsbanken Fonder, Nordic Cross Small Cap Edge, Fårö Capital 
och Connecting Capital Venture. Den institutionella andelen uppgick till ca 20 Mkr. 
 
Kapitalet som de bägge emissionerna tillfört bolaget förväntas täcka bolagets kapitalbehov 
under de kommande 12 månaderna med nuvarande affärsplan.   
 
 

 

Bokslutskommuniké     18 februari 
Publicering av årsredovisning digitalt   12 mars 
Bolagsstämma         2 april 
Delårsrapport   Q1    jan - mars   14 maj 
Delårsrapport   Q2    jan - juni   21 augusti 
Delårsrapport   Q3    jan - sept   10 november  
 

 

Bublars samtliga rapporter samt årsredovisning finns tillgängliga på www.bublar.com 

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.  

Stockholm den 15 november 2019 

Styrelsen, 

Bublar Group AB (publ) 

  

http://www.bublar.com/
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Resultaträkning i sammandrag för koncernen i Tkr 

 2019 

Kvartal 3 

 2018 

Kvartal 3  

2019 

Jan-sept 

2018 

Jan-sept 

2018 

Helår 

INTÄKTER      

Nettoomsättning 3 977 25 11 818 351 3 472 

Aktiverat arbete för egen räkning - - - 24 24 

Övriga rörelseintäkter 177 110 519 152 488 

Summa 4 154 135  12 337 527 3 984 

      

RÖRELSEKOSTNADER      

Övriga externa kostnader -4 438  -898  -13 983  -3 477 -8 081 

Personalkostnader -6 742 -2 789 -20 612 -10 028 -15 774 

Resultat före av- och 

nedskrivningar (EBITDA) 

-7 025 -3 552 - 22 258 -12 978 -19 872 

Avskrivningar och nedskrivningar   -4 083  -692  -10 527 -2 072 -4 859 

Rörelseresultat (EBIT) -11 108 -4 244 -32 785 -15 050 -24 731 

      

FINANSIELLA POSTER      

Ränteintäkter 0 - 0 - 0 

Räntekostnader -6 -21 -18 -84 -103 

Valutadifferenser 34 -1 88 -2 9 

Summa finansiella poster 28 -22 70 -86 -94 

Resultat efter finansiella poster -11 067 -4 266 -32 715 -15 136 -24 826 

      

Skatt - - - - -263 

Uppskjuten skatt* -4 744 - -4 744 - -32 

Periodens resultat -15 811  -4 266  -37 459  -15 136 -25 121 

      

*Bublar har i samråd med revisorerna bestämt att inte löpande ta upp skattefordran på förlusten 

under 2019 kvartalsvis. Bublar har också i samråd med revisorerna beslutat att lösa upp 

skattefordran som hänför sig till förluståren 2015/6 och 2017. Detta beslut betyder inte att 

avdragsmöjligheten mot framtida vinster går förlorad eller speglar en negativ syn på möjligheterna att 

åtnjuta avdragsmöjligheten mot framtida vinster. 
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Koncernens balansräkning i Tkr 

 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar 63 610 10 649 57 725 

Materiella anläggningstillgångar 838 509 527 

Finansiella anläggningstillgångar 609 4 594 4 908 

Summa anläggningstillgångar 65 058 15 752 63 160 

    

Kortfristiga fordringar 8 604 1 511 9 503 

Kassa och bank 8 659 22 001 20 309 

Summa omsättningstillgångar 17 263 23 513 29 812 

    

Summa Tillgångar 82 320 39 264 92 972 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Aktiekapital 1 347 913 1 144 

Ej registrerat aktiekapital -  28 

Annat eget kapital 106 910 50 335 108 322  

Periodens resultat -37 459 -15 136 -25 121 

Eget kapital 70 798 36 112 84 373 

    

Långfristiga skulder 1 512 - 122 

Kortfristiga skulder 10 010 3 152 8 477 

Summa Skulder 11 522 3 152 8 599 

Summa Eget kapital och Skulder 82 320 39 264 92 972 

Företagsinteckningar - 3 000 3 000 

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 
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Koncernens kassaflödesanalys i Tkr 

 
 2019 

Kvartal 3 
 2018 

Kvartal 3  
2019 

Jan-sept 
2018 

Jan-sept 
2018 
Helår 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Rörelseresultat -11 050 -4 244 -32 697 -15 050 -24 732 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

4 059 692 10 585 2 072 4 869 

Erhållen ränta mm - - - - 9 
Erlagd ränta - -22 -18 -86 -103 
Betald skatt 7 0 -652 0 83 
Förändring av rörelsekapitalet 484 -1 462 3 685 -3 146 -6 682 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-7 486 -5 036 -19 097 -16 210 -26 556 

      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investeringar i anläggningstillgångar -48 -21 -509 -105 -172 
Förvärv av koncernföretag -14 139  -14 139  -49 166 
Balanserade utgifter för 
produktutveckling 

-487 - -487 -24 -24 

Övriga förändringar finansiella tillgångar -108  -454  2 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-14 782 -21 -15 589 -129 -49 360 

         
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         
Nyemission 23 859 18 869 23 887 -18 869 77 109 
Erhållna aktieägartillskott - - - - 16 
Upptagna lån 19  19   
Återbetalning av lån -125 -375 -875 -1 125 -1 500 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

23 753 18 494 23 031 17 744 75 625 

         

Periodens kassaflöde 1 485 13 437 -11 655 1 405 -290 
Likvida medel vid periodens början 7 169 8 564 20 309 20 596 20 596 
Kursdifferens likvida medel 5  5  3 
Likvida medel vid periodens slut 8 659  22 001  8 659  22 001 20 309 
      
      

 

 

 

 

 

  



 

18  

Bublar Group AB (publ) – Delårsrapport Q3 2019 

 

Förändring i eget kapital för koncernen 

 

Tkr Aktiekapital Annat eget kapital 

inkl. periodens 

resultat 

Summa 
eget kapital 

Ingående balans per 1 januari 2018 722 31 658 32 380 

Nyemission augusti  191 19 909 20 100 

Nyemission oktober 231 52 659 52 890 

Emissionskostnader**  -2 090 -2 090 

Ej registrerad nyemission nyttjande TO1  6 209 6 209 

Erhållet aktieägartillskott  16 16 

Omräkningsdifferens  -10 -10 

Periodens resultat  -25 121 -25 121 

Utgående balans 31 december 2018     1 144 83 229 84 373 

    

Ingående balans 1 januari 2019 1 144 83 229 84 373 

Registrering nyemission 28 -28 - 

Nyemissioner juli (kontant och Sayduck) 175 23 263 23 438 

Teckningsoptioner  420 420 

Emissionskostnader  28 28 

Förändrad skattesats; obesk reserver  -1 -1 

Omräkningsdifferens  37 37 

Periodens resultat  -37 459 -37 459  

Utgående balans 30 september 2019 1 347 69 451 70 798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

För frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta:  

Maria A. Grimaldi, VD, 0708–283834, alternativt Anders Lindell, CFO, 0708–418314 

Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm 

Telefon: 08-559 251 20 Hemsida: www.bublar.com, E-post: investorrelations@bublar.com    

http://www.bublar.com/
http://investorrelations@bublar.com/
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