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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 bokslutskommuniké avseende perioden  
1 januari – 31 december 2019. Alla siffror och kommentarer avser koncernen och belopp anges i Mkr med  
motsvarande period föregående år inom parentes, om inte annat anges. 

 

• Nettoomsättningen ökade till 17,1 (3,5) Mkr 

• Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -31,1 (-19,9) Mkr. Kostnad  
för utveckling av spel och spelplattform uppgick till drygt 21 Mkr. 

• Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -45,7 (-24,7) Mkr, varav  
avskrivningar på goodwill uppgår 11,3 Mkr 

• Resultat före skatt uppgick till -45,7(-24,8) Mkr 

• Resultat per aktie uppgick till -0,92 (-0,63) kr 

• Likvida medel i koncernen uppgick i slutet av perioden till 37,2 (20,3) Mkr. 

 

• Nettoomsättningen ökade till 5,3 (3,1) Mkr 

• Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -8,9 (-6,9) Mkr. Kostnad  
för utveckling av spel och spelplattform uppgick till ca 5 Mkr. 

• Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -13,0 (-9,7) Mkr,  
varav goodwill uppgår till 3,2 Mkr 

• Resultat före skatt uppgick till -13,0 (-9,7) Mkr 

• Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,25) kr  

• Bublar genomförde en riktad nyemission om ca 40 Mkr i syfte att säkerställa resurser för att  
öka satsningen på bolagets B2B-lösningar samt utvecklings- och marknadsföringsresurser. 

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

• Bolaget fick ett antal strategiska ordrar från bland annat Saab, Kalmar (Cargotech Sweden) och 
Kungliga Operan. 

• 3D- och AR-visningar på Sayducks plattform ökade med 55 procent, till drygt 1,6 miljoner visningar, 
under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.  

• Förhandsregistrering av mobilspelet Hello Kitty AR: Kawaii World startade. Hello Kitty fans och 
spelare kan registrera sig för det platsbaserade mobilspelet som kommer att lanseras under 2020.  

• Bublar fick en order på en mjukvarulösning som en del i en digital applikation till ett värde av  
ca 2 Mkr. Goodbye Kansas är motpart till kunden som är ett internationellt detaljhandelsföretag. 
Syftet är att skapa en helt ny form av visualisering och interaktiv planering i butiken där kunden kan 
bli sin egen inredningsarkitekt. 
 

• Andra betatestet för Otherworld Heroes öppnades i mitten av februari inför kommande lansering 
under 2020. Spelet är världens första kartbaserade MMORPG för IOS och Android. 
 

• Verksamheten i Asien expanderar och ett nytt säljkontor öppnar i Singapore i februari.  
Syftet är att serva och bredda kundbasen. 
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Det har varit ett spännande år med förvärv, flera nya stora kunder och fortsatt utveckling av våra egna 
plattformar. Vi har satt fokus på utveckling inom områdena Work, Shop & Play, tre segment där vi ser att 
XR-teknologin först får genomslag. Det finns också möjligheter att dra fördel av vår upparbetade position till 
att fortsätta utveckla skalbara produkter och lösningar.   

 
Inom området Work, jobbar vi med flera stora bolag 
som nu implementerar XR-teknologi i sin verksamhet. 
Här är fokus främst på att skapa digitala virtual reality-
världar där medarbetarna med hjälp av VR-headset 
och handkontroller kan simulera och öva på 
arbetsmoment i digitala miljöer. Det är fantastiskt att se 
hur bra tekniken nu blivit och hur våra team kan bygga 
och skapa simulerade miljöer som i stort sett är 
identiska med verkligheten. Vår Virtual Training-
plattform utgör fundamentet för tillämpningarna. Vi har 
under året vunnit ett antal upphandlingar för bland 
annat SJ, norska Vy, Electrolux, SAAB, 
Kalmar/Cargotec samt ett globalt ramavtal med 
Scania.  

För att stärka närvaron inom det andra tillväxtområdet, 
Shop, förvärvade vi i somras det finska bolaget 
Sayduck som med en SaaS-tjänst kommer kunna 
revolutionera e-handeln genom att produktvisualisera i 
3D och AR. Tjänsten ger slutkunderna möjlighet att se, 
testa och placera ut produkter digitalt i sin hemmiljö. 
För e-handlarna är fördelarna uppenbara då 
konsumenterna får en väsentligt bättre 
produktvisualisering vilket minskar risken för felköp 
och kostsamma returer för handeln. Licensintäkterna 
har ökat under andra halvåret jämfört med första, vilket 
visar att vi har lämnat startfasen och kan växa snabbt 
när efterfrågan och marknad mognar.  

Målen är högt satta för 2020. Baserat på den 
egenutvecklade teknologin för platsbaserade 
mobilspel, s k real-world games, utvecklas och 
förbereds nu mobilspelen Otherworld Heroes och 
Hello Kitty: AR Kawaii World för lansering, vilka 
utvecklas inom segmentet Play.  

Två stora spelproduktionerna pågår parallellt där vi valt 
att kostnadsföra utvecklingen direkt på resultat-
räkningen. För att öka möjligheten till framgång finns 
ett nära samarbete med både Google Maps och med 
Amazon Game Tech i utvecklingen och för 
infrastrukturen av Hello Kitty: AR Kawaii World. 
Förutom potentiella intäkter från spelen får vi genom 
lanseringarna också ett skyltfönster för vår plattform,  

 
teknologi och know-how inom denna växande 
spelgenre vilket ger förutsättningar för fler intressanta 
avtal med spelbolag och varumärken. 

Med de över hundra olika XR-projekt som våra bolag 
utvecklat och levererat, har Bublar Group byggt ett 
starkt strukturkapital i form av kompetens, kod och 
moduler inom XR-teknologin. Konsultverksamheten är 
värdefull för att säkerställa att produktutvecklingen sker 
nära kunderna.  

Fokus för 2020 blir nu att successivt utveckla 
verksamheten mot produkter och erbjudanden som 
möjliggör att vi kan växa snabbare med licensintäkter, 

samarbetspartners och skalbarhet i fokus.  
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Bublar Group expanderar. Nettoomsättningen i 
koncernen har ökat från ca 3,5 Mkr 2018 till 17 Mkr 
under 2019. En noterad aktie på Nasdaq First North 
Growth Market underlättar också möjligheten till 
ytterligare intressanta förvärv. 

Det är just nu högt tryck och tempo på verksam-
heterna i Stockholm, Helsingfors och i Manila. I början 
av 2020 öppnar vi ett säljkontor i Singapore för att 
kunna växa och möta den allt större efterfrågan även 
på den asiatiska marknaden.  

Våra medarbetare har bidragit starkt till vår position 
idag och jag vill lyfta deras insats. Vi har ambitionen att 
växa och med det följer också behov av fler duktiga  

 
medarbetare. En utmaning är att vi behöver rekrytera 
fler kvinnor. Jag tror på mixade team med olika 
bakgrund och kompetenser.  

Jag ser fram emot ett händelserikt och mycket 
spännande 2020 där Bublar Group med hjälp av  
XR-teknologin kommer förändra hur vi arbetar,  
lär oss, handlar och spelar.  

Maria A Grimaldi 
VD Bublar Group AB 
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Talen avser koncernen i Tkr 2019 

Kvartal 4 

2018 

Kvartal 4 

2019 

Helår 

2018 

Helår 

Nettoomsättning 5 264 3 121 17 081 3 472 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 000 - 1 000 24 

Summa intäkter 6 235 3 456 18 572 3 984 

Rörelseresultat (EBITDA) -8 857 -6 892 -31 115 -19 872 

Antal anställda, genomsnitt 61 31 57 31 

Balansomslutning 106 155 92 972 106 155 92 972 

Kassalikviditet 476% 352%  476% 352% 

Soliditet 90% 91%  90% 91% 

Eget kapital per aktie, kr 1,74 2,11 1,74 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* 

 

 
-0,24 
-0,22 

54 913 141 
58 913 141 

 

51 037 998 
 

55 037 998 

 
-0,25 
-0,24 

40 051 036 
41 021 198 

 

36 008 241 
 

36 978 403 

 
-0,92 
-0,86 

54 913 141 
58 913 141 

 

51 037 998 
 

55 037 998 

 
-0,63 
-0,61 

40 051 036 
41 021 198 

 

32 658 241 
 

33 628 403 

*Under kv 4 2018 tecknades 970 162 aktier baserat på nyttjandet av teckningsoptioner som i rapporteringen för kv 4 2018 är 
inkluderad i beräkningen fast de vid tidpunkten inte hade emitterats. Redovisningen gjordes för att ge en mer informativ bild 
med tanke på den just avslutade nyttjandeperioden.    

I koncernredovisningen konsolideras Moderföretaget och dotterföretagens verksamheter fram till och med 
den 31 december 2019. Dotterföretag är alla företag i vilka Koncernen har rätten att utforma företagets 
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Resultat för dotterföretag som 
förvärvats eller avyttrats under året redovisas från det datum förvärvet alternativt till det datum avyttringen 
trädde i kraft, enligt vad som är tillämpligt 

Bolaget har tre dotterbolag med olika fokusområden, slutkunder och intäktsgenerering: Vobling, har fokus 
inom affärsområde Work, Sayduck inom Shop och Virtual Brains inom Play. Vobling är inriktade mot 
utbildning, effektivisering och förbättring av tillverkningsprocesser och utveckling av säljverktyg till företag 
och organisationer med hjälp av AR/VR. Sayduck hjälper e-handelsföretag att stärka sin digitala affär. 
Sayduck har en teknisk plattform med en skalbar affärsmodell och en så kallad Software-as-a Service-tjänst. 
Med hjälp av tekniken förstärks kundupplevelsen för konsumenter som handlar produkter online. Virtual 
Brains är bolagets spelutvecklingsstudio i Stockholm. Studion har utvecklat en teknikplattform som är inriktad 
mot mobilspel inom nischen AR med stöd av GPS-funktionalitet och realtidssimulering.  
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Affärsområdet Work fick flera nya stora företags-
kunder under året samtidigt som merförsäljning till 
befintliga ökade. Nettoomsättningen för verk-
samheten uppgick till 15,6 Mkr för helåret 2019 och 
4,4 Mkr under fjärde kvartalet 2019 3,0 Mkr.  

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till  
1.5 Mkr för helåret 2019 och 0.5 Mkr för fjärde 
kvartalet (0.6). Då verksamheten hade brutet 
räkenskapsår under 2018 blir jämförelse med 
föregående år inte relevant. 

Ett omfattande arbete har genomförts under året för 
att ställa om till en mer datadriven försäljnings- och 
utvecklingsprocess. Ytterligare förstärkning av 
kompetens har gjorts under året och efter perioden 
fattades beslut om att expandera verksamheten i 
Asien och ett nytt säljkontor öppnas i Singapore 
under februari 2020.  

 
 

 
 
Avsikten är att kunna serva befintliga kunder bättre 
och samtidigt bredda kundbasen i Asien.  

Arbetet har målmedvetet följt den strategiska 
inriktning som lades i början av 2019 där uppdrag 
för stora globala företag är prioriterade. Strategin 
har burit frukt under året då flera nya stora företag 
har blivit kunder. 

Några exempel är ett globalt ramavtal för Scania, ett 
nytt uppdrag gällande produktvisualisering med 
hjälp av AR för trucktillverkaren Kalmar (Cargotec 
Sweden AB) och ett avtal med SAAB för en 
träningsmodul inom s k flygande övervakning 
(airborne surveillance). Ytterligare uppdrag har 
genomförts inom VR för Electrolux avseende 
produktdesign och eye-tracking. Syftet är att kunna 
testa och utvärdera konsumentprodukter.   
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Under september slöts ett fyrårigt ramavtal för 
Kungliga Operan i Stockholm för att utveckla 
presentationer av operans programutbud med hjälp 
av XR-teknologi. 

Virtuell träning fortsätter att utgöra ett av de mest 
prioriterade områdena framåt. Det är också inom 
detta område som en plattform för Virtual Training 
utvecklas. Plattformen har en ambitiös roadmap 
2020 och kommer att utgöra navet i alla former av 
virtuella utbildningsprogram som utvecklas.  

Plattformen kommer att drifta kundspecifika 
utbildningsprogram och även egna färdiga produkter 
som exempelvis “Fire Fighting Simulator” där VR-
headset och programvara möjliggör för användarna 
att öva virtuellt i en simulerad miljö som replikerar 
det verkliga förloppet vid brand. Den första 
versionen av produkten har anpassats för brand i 
tågmiljö och det har redan kommit beställningar från 
både SJ och Vy. “Fire Fighting simulator” kommer 
nu att paketeras och produktifieras för vidare 
försäljning, bl a via partners och återförsäljare.  

Parallellt med plattforms- och produktstrategin drivs 
en XR-konsultaffär. Här utvecklas kundanpassade 
lösningar för virtuell träning, AR/3D/VR-applikationer 
för instruktioner, produktvisualisering och säljstöd 
eller "work for hire-projekt". Genom att samarbeta 
nära med kunderna kan affärsområdet utveckla  
XR-lösningar som ligger i framkant. Vissa lösningar 
kommer att kunna utvecklas till produkter och 
paketeras som ett produkterbjudande till en större 
kundgrupp.  

Kunder i flera branscher visar stort intresse för 
möjligheten till licensiering. Licensprodukten, Air 
France AR World, har lanserats i ytterligare ett land 
och gick live i Sydkorea under oktober. 

 

 

 

 
 
Fire Fighting Simulator 
VR-headset och egenutvecklad programvara möjliggör för 
användarna att öva virtuellt i en simulerad miljö som 

replikerar det verkliga förloppet vid brand.  

 
Den virtuella träningsmodulen som utvecklats för 
SJ:s säkerhetsutbildning har SJ rullat ut i stor skala. 
Den finns nu på 17 platser i landet och de första 
utbildningarna har startat. Fram till årsskiftet har  
2 500 personer genomgått den virtuella 
utbildningen. En liknande modul, utvecklad för den 
norska tågoperatören Vy, har även den 
implementerats under perioden. 
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Dotterbolaget Sayduck, som utgör affärsområdet 
Shop, förvärvades i juli 2019. Nettoomsättningen 
sedan dess uppgick till 1,7 Mkr och under fjärde 
kvartalet till 0,8 Mkr.  

Antalet 3D-visningar på plattformen ökade under 
fjärde kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 
föregående år med ca 55 procent och uppgick till 
drygt 1,6 miljoner visningar.  

Sayducks plattform bygger på att erbjuda en SaaS 
tjänst. Plattformen utvecklas och förbättras 
kontinuerligt och flera betydande funktioner har 
introducerats under det senaste halvåret 2019 - en 
ny renderingsfunktion, stöd för fler 3D- format samt 
bättre kompressionsteknologier för 3D som 
effektiviserar dataöverföring generellt. Perioden har 
även kännetecknats av fortsatt integrationsarbete i 
Bublar Group. 

 
Under tiden efter förvärvet av bolaget i juli 2019 
utvecklades flera nya kundsamarbeten. Ett av dem 
är Pixels, med huvudkontor i Santa Monica, 
Kalifornien, som erbjuder en digital marknadsplats 
för print-on-demand för konst, design och foto. 
Marknadsplatsen har gjorts tillgänglig i 3D- och AR 
format med hjälp av Sayducks plattform. Kunden 
kan nu visualisera och prova den designade 
produkten innan köpet med hjälp av sina mobila 
enheter. 

Under fjärde kvartalet lanserade affärsområdet 
Shop en fotorealistisk renderingfunktion med Vallila 
Interior, ett ledande finskt textilföretag, som första 
kund. Vallila använder plattformen för bättre 
visualisering av sina produkter. Den nya funktionen 
gör att vem som helst kan skapa högupplösta, 
fotorealistiska bilder från 3D-modeller. Företagen 
kan sedan visa sina produkter både i 3D på 
hemsidan och i AR på en mobil enhet.  

Bublar är på väg att nå målsättningen att erbjuda 
den bästa plattformen på marknaden för att 
presentera produkter i 3D och AR. Nu blir fokus på 
tillväxt och att bli ett än mer datadrivet bolag, både 
avseende kundnytta och marknadsföring av 
Sayducks plattform. 
 
 
 

Affärsområdet har ytterligare förstärkt sina resurser 
inom 3D för att kunna hjälpa kunderna att snabbare 
ta tillvara möjligheterna av 3D- och AR-
funktionaliteten på plattformen. 
 
 

 
 
Sayducks plattform för 3D och AR visualisering 
Sayduck plattform är en tekniskt avancerad AR-plattform 
för e-handeln .Det är en pionjär 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 
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Inom affärsområdet Play har bolaget etablerat sig 
som en spelstudio med unik kompetens inom s k 
”real-world games”. Spelen utvecklas baserat på 
egen plattform som möjliggör för studion att kunna 
skapa avancerade GPS-baserade multiplayer-spel.  

Strategin för spelstudion baseras på fyra 
affärsmöjligheter inom spelutveckling av egna  
free-to-play-titlar (t ex Otherworld Heroes), 
spelutveckling baserat på välkända varumärken/IP:n 
(t ex Hello Kitty); spelutveckling baserat på uppdrag 
av globala förläggare samt spelutveckling i 
samarbete med andra spelstudios.  

Basen för strategin är den egna plattformen som gör 
att det t ex går kan skapa fantasi-fulla 3D-kartor som 
spelplan, i realtid hantera och dela spelarnas fysiska 
positioner i spelet, skapa och placera ut spelinnehåll 
på platser i världen och låta spelarna bilda egna 
team för att gemensamt avancera i spelet. Med 
andra ord mycket av det som behövs för att kunna 
skapa framtidens realtids-baserade online-spel som 
ger en ny form av spelupplevelser i mobilen. 

Gemensamt för såväl egen IP-utveckling som 
uppdrag är att Bublar besitter know-how och teknik 
för sin unika MMO-plattform för platsbaserade 
mobilspel. Detta skapar förutsättningar för vidare 
expansion där de två spelen som nu är under 
utveckling, fantasy-spelet Otherworld Heroes samt 
Hello Kitty AR: Kawaii World, blir skyltfönster mot 
omvärlden, parallellt med spelens egna intjänings-
förmåga.  

Under året har organisationen förstärkts genom 
nyrekrytering av internationellt meriterade spel- och 
back-end utvecklare och efter perioden har teamet 
förstärks ytterligare. 

Både Hello Kitty AR: Kawaii World och MMO-
fantasy-spelet Otherworld Heroes är s k freemium-
spel som kommer att kunna laddas ner kostnadsfritt 
via marknadsplatser som App Store och Google 
Play. Intäkterna genereras främst genom köp av 
digitalt innehåll inuti spelet samt annonser, s k 
rewarded ads som innebär att spelarna får fördelar i 
spelet genom att se reklamtrailers. Genom att 
spelen är platsbaserade finns också möjligheten att  

 
 
 
samarbeta med olika konsumentvarumärken för att 
driva trafik till fysiska platser och försäljningsställen.  

Affärsområdet Play är i en fortsatt utvecklingsfas 
med direkta kostnader om drygt 21 Mkr under 2019  
för spel och plattform.  

Hello Kitty-spelet bygger på licens från japanska 
Sanrio där Bublar har rätten att få använda 
karaktärerna i spelet mot del av framtida 
nettointäkter. Värt att notera är att Bublar behåller 
större delen av intäkterna efter distributions-
kostnaderna via App Store och Google Play.  

Samarbetet med Sanrio utökades under året och 
Bublar fick rättigheter att kunna lansera Hello Kitty 
AR: Kawaii World i fler strategiskt viktiga länder, 
som Japan, Hello Kittys viktiga hemmamarknad, 
samt Sydkorea, Hongkong, Taiwan, Sydostasien 
och Sydamerika.  
 
Sedan tidigare innehar Bublar licensrättigheter för 
Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) samt 
Indien, Ryssland, Nya Zeeland och Australien. Med 
de tillkommande regionerna säkerställer Bublar 
rättighet att distribuera spelet i fler än 160 länder. 
Endast USA och Kina återstår och arbete pågår för 
att framförallt USA ska tillkomma inför lansering.  
 
Produktionen har pågått under 2019 i olika etapper. 
Spelstudion levererade en första spelbar version av 
spelet i juni som utvärderades internt. Efter det 
fortsatte utvecklingen baserat på den feedback som 
kom in för att arbeta vidare med att förbättra 
upplevelsen och spelkänslan. Och framförallt med 
att få fram den riktiga Kawaii-känslan som 
kännetecknar Hello Kitty och de andra populära 
japanska karaktärerna. 

Under november 2019 öppnades möjligheten att 
förhandsregistrera sig för Hello Kitty-spelet då 
landningssida och trailer lanserades. Trailern har 
fått ett positivt mottagande och har hittills haft cirka 
2,8 miljoner visningar i olika sociala medier. 

Planen är att testa första versionen av spelet på 
strategiskt utvalda geografiska marknader under 
första halvåret i år med målsättningen att lansera 
under sommaren 2020.  
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Det fantasy-baserade MMO-spelet Otherworld 
Heroes är byggt på Bublars egna spelplattform och 
är världens första platsbaserade spel med 
multiplayer-funktionalitet där spelarna både ser och 
kan samarbeta med varandra på kartan i realtid. 

Under april passerades en milstolpe i utvecklingen 
genom lanseringen av en s k closed beta-version av 
spelet. Tekniken testkördes då skarpt med över  
6 000 spelare från 70 länder med goda KPI:er. 
Resultatet blev konkret, värdefull feedback och data 
att använda i den fortsatta utvecklingen. 

Vidareutveckling av spelet har pågått sedan dess 
och nästa beta-fas inleds nu inför lanseringen 
senare under 2020. Den nya betaversionen 
inkluderar uppdrag, fiender, resurser för att föra 
spelarna vidare i sina äventyr genom flera världar i 
spelet (s k Dimensions), jämfört med den första 
stängda betaversionen där spelarna endast fick 
uppleva den första Dimensionen. 

Nya funktioner är tillagda där spelare i lag kan ta sig 
an olika utmaningar. Spelet har även stöd för nya 
sociala funktioner som Clans, ofta benämnd som 
“guild” i andra spel, där spelarna kan bilda 
gemensamma lag och där hela klanen måste 
bekämpa fienden, samla ihop resurser och lösa 
uppdrag för att kunna låsa upp unika belöningar. 

Under hösten publicerades Otherworld Heroes 
trailer som har fått bra genomslag i sociala medier.  
 

Under året inleddes samarbete med Google Maps 
för Hello Kitty-produktionen vilket ger kartdata i 
världsklass. Samarbetet innebär att Bublar också får 
tillgång till deras erfarenhet från tidigare 
platsbaserade spel som Pokémon GO, Jurassic 
World: Alive och Walking Dead: Our World, som alla 
använt Google Maps som underliggande karttjänst.   
 
Vidare har samarbetet med spelmotorn Unity 
fördjupats. Bland annat deltog Bublar som 
föredragshållare på Unitys konferens för 
spelutvecklare i Singapore och presenterade hur 
man bygger nästa generations kartbaserade 
mobilspel.  
 
 
 
 

 
Ett samarbete med Amazon Game Tech har också 
inletts som innebär att Bublar använder Amazon 
Game Techs back-end-infrastruktur. Under 
teknologi- och startup-mässan Slush 2019 i 
Helsingfors annonserade Bublar tillsammans med 
Amazon Game Tech den första teaser-trailern för 
Hello Kitty AR: Kawaii World. 
 
 

 
 
Otherworld Heroes 
Det andra betatestet för Bublars egenutvecklade spel 
Otherworld Heroes öppnade i februari 2020. Planen är att 
lansera spelet senare i år. Spelvyn är hämtad från 
Strandvägen i Stockholm.
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Bublar Group äger en av få unika MMO-plattformar 
Gemensamt för såväl egen IP-utveckling som uppdrag är att Bublar besitter know-how och teknik för sin unika MMO-

plattform för platsbaserade mobilspel. Detta skapar förutsättningar för vidare expansion där de två spelen som nu är 

under utveckling, fantasy-spelet Otherworld Heroes samt Hello Kitty AR: Kawaii World, blir skyltfönster mot omvärlden, 

parallellt med spelens egen intjäningsförmåga.  

.  
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Nettoomsättningen under perioden uppgick till  
17,1 (3,5) Mkr. Ökningen beror huvudsakligen på  
att förvärvet av Vobling i oktober 2018 ingår i 
koncernsiffrorna. I omsättningen ingår även 
Sayduck, som förvärvades den 3 juli 2019.  

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 
 -31,2  (-19,9) Mkr. Resultatet före avskrivningar 
förklaras av kostnader för utveckling av den tekniska 
plattformen och spelen om drygt 21 Mkr, en ökning 
med ca 8 Mkr från året innan. Kostnaderna är 
betydande eftersom spelstudion arbetar med två 
förhållandevis stora produktioner parallellt. Under 
första kvartalet belastades resultatet dessutom av 
ökade kostnader relaterat till flytt till gemensamma 
lokaler. 

Resultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till  
-45,8 (-24,8) Mkr och inkluderar avskrivning 
relaterad dels till goodwill om 11,3 Mkr, dels till 
utvecklingskostnader om 2,3 Mkr på koncernbasis.  

Under året genomfördes två emissioner om totalt  
50 Mkr.  

Resultat per aktie uppgick till -0,92 (-0,63) kr, efter 
återföringen av den uppskjutna skattefordran om  
4,7 Mkr.  

Nettoomsättningen under perioden uppgick till  
5,3 (3,1) Mkr. Ökningen är till huvuddelen beroende 
av att Vobling, förvärvat i oktober 2018, hade en 
högre omsättning än under motsvarande period 
2018. Sayduck, som förvärvades den 3 juli 2019, 
har också ökat omsättningen.  

Implementeringen av en ändrad försäljningsstrategi 
mot större företag med större potentiella uppdrag 
ger fortsatt resultat.  
 
Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till  
-8,9 (-6,9) Mkr, vilket även kan jämföras med  
-7,0 under tredje kvartalet 2019. Resultatet före 
avskrivningar förklaras av kostnader för utveckling  
av den tekniska plattformen och spelen om  
ca 5 Mkr. 

 

 

 

 

 

Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -13,0 

(-9,7) Mkr, vilket kan jämföras med -11,1 Mkr under 

tredje kvartalet 2019, och inkluderar avskrivning 

relaterad dels till goodwill om 3,2 Mkr, dels till 

utvecklingskostnader om 0,8 Mkr.  

Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,25) kr.  

Förlusterna är högre än motsvarande period 
föregående år, vilket reflekterar högre kostnader för 
färdigställandet av Otherworld Heroes och Hello 
Kitty AR: Kawaii World. Spelutvecklingen belastar 
resultaträkningen fullt ut.   

Investeringar i Bublar under januari-december 
uppgick till 17,3 (49,4) Mkr och 1,7 (2,5) Mkr under 
fjärde kvartalet. Investeringarna under året relaterar 
i huvudsak till förvärvet av Sayduck, balanserade 
utgifter i Sayduck och Vobling för produktutveckling 
samt utgifter för nya lokaler och utrustning för 
verksamheten. Investeringarna historiskt avser i 
huvudsak förvärvet av Vobling och 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 Mkr och har 
erlagts i form av 3 064 424 nyemitterade aktier i 
Bublar. 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 månatliga licensintäkter 
vid tillfället för affären. Tilläggsköpeskillingen uppgår 
till ytterligare 3 064 424 aktier. 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. 
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Vid periodens slut, den 31 december 2019 uppgick 
koncernens likvida medel till 37,2 (20,3) Mkr. 
Kassaflödet var 16,9 (- 0,3) Mkr. Bolaget har under 
året genomfört två riktade emissioner som har tillfört 
bolaget ca 50 Mkr i likvida medel före 
emissionskostnader.  

Antalet anställda i koncernen inklusive 
dotterbolagen Sayduck Oy, Vobling AB, Vobling 
Asia Ltd och Virtual Brains AB uppgick under året  
i genomsnitt till 57 personer (31). 

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. 
Aktien har ISIN-kod SE0010270793. G & W 
Fondkommission, telefon 08-503 000 50 är bolagets 
Certified Adviser. 

Den 31 december 2019 fanns totalt 54 913 141 st 
utestående aktier fördelat på drygt 4 000 ägare 
(källa: Euroclear).  

Det finns utrymme sedan bolagsstämman 2019 att 
emittera ytterligare 4 miljoner aktier inom ramen för 
ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner 
för personal och ledande befattningshavare. 

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 
utvecklingskostnader för Bublars mjukvaruplattform 
för mobilspel aktiverats fram till och med 2017. En 
linjär avskrivningsmodell på 5 år på månadsbasis 
påbörjades från december 2017. De spel som 
utvecklats löpande har därefter kostnadsförts för att 
reflektera den snabba utvecklingen i 
mobilspelsbranschen. Kostnader för funktionella 
tillägg till mjukvaruplattformen kommer att aktiveras 
och linjärt skrivas av. 

I samband med förvärven av Vobling och Sayduck 
har goodwillposter uppkommit om ca 64 Mkr. De 
skrivs av linjärt i koncernredovisningen på 5 år med 
början från tillträdesdatumet i oktober 2018, 
respektive i juli 2019. Det totala goodwillvärdet 
uppgick till ca 51 Mkr per den 31 december. 

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. Styrelsen beslutade i samband 
noteringen på Nasdaq First North Growth Market att 
lösa upp denna skattefordran. Det bokförda värdet 
uppgick till 4,7 Mkr. Upplösningen minskade det 
redovisade resultatet för 2019 med 4,7 Mkr för 
koncernen och 2,5 Mkr för moderbolaget. 
Skattefordran mot framtida förväntade vinster går ej 
förlorad genom den här bokföringstekniska 
åtgärden. Ingen kassaflödeseffekt uppstår.  
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Bublar genomförde under året emissioner om totalt 
ca 50 Mkr för att dels kunna finansiera utvecklingen 
av spel och spelplattform, dels för att stödja 
omorienteringen mot större bolag och produktifiering 
i Voblings och Sayducks verksamheter. Kassa-
behållningen uppgick till drygt 37 Mkr vid periodens 
utgång. 

Vi bedömer att det finns en stor global kommersiell 
potential i bägge spelprojekten men kan inte med 
säkerhet förutse intäktsnivåerna. Därför kommer 
utfallet av spelens intäktsgenerering direkt påverka 
bolagets framtida kapitalbehov.  

Styrelsen bedömer det därför som avgörande att 
spelen förmår generera intäkter, annars är inte det 
befintliga rörelsekapitalet tillräckligt under de 
kommande 12 månaderna för spelverksamheten. 
Om intäkterna inte utvecklas i enlighet med 
styrelsens bedömningar behöver Bolaget överväga 
åtgärder inklusive ytterligare kapitalanskaffningar. 

Det finns ett stort intresse att investera i företag som 
försöker utveckla applikationer och produkter 
baserat på XR-tekniken både hos professionella 
investerare och individer, vilket gör att styrelsen 
bedömer möjligheterna som goda att skaffa 
ytterligare finansiering. 

Styrelsen har mandat från årsstämman att emittera 
aktier och/eller konvertibler och/eller 
teckningsoptioner för att kunna hantera 
finansieringsfrågan.  

 
Publicering Årsredovisning 2019     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 18 februari 2020 

 

Styrelsen, 

Bublar Group AB (publ) 

 

 

  

 

 

 

http://www.bublar.com/
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 2019 

Kvartal 4 

 2018 

Kvartal 4  

2019 

Helår 

2018 

Helår 

INTÄKTER     

Nettoomsättning 5 264 3 121 17 081 3 472 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 000 - 1 000 24 

Övriga rörelseintäkter -29 335 491 488 

Summa 6 235 3 456 18 572 3 984 

     

RÖRELSEKOSTNADER     

Övriga externa kostnader -7 580  -4 602  -21 393 -8 081 

Personalkostnader -7 511 -5 746 -28 123 -15 774 

Resultat före av- och 

nedskrivningar (EBITDA) 

-8 857 -6 892 -31 115 -19 872 

Avskrivningar och nedskrivningar   -4 102  -2 787 -14 629 -4 859 

Rörelseresultat (EBIT) -12 959 -9 679 -45 744 -24 731 

     

FINANSIELLA POSTER     

Ränteintäkter 0 0 0 0 

Räntekostnader -9 -20 -27 -103 

Valutadifferenser 14 9 101 9 

Summa finansiella poster 4 -10 74 -94 

Resultat efter finansiella poster -12 955 -9 689 -45 669 -24 826 

     

Skatt -53 -263 -53 -263 

Uppskjuten skatt - -32 -4 744 -32 

Periodens resultat -13 008  -9 985  -50 467 -25 121 
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 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar 61 032 57 725 
Materiella anläggningstillgångar 1 012 527 
Finansiella anläggningstillgångar 353 4 908 

Summa anläggningstillgångar 62 397 63 160 
   
Kortfristiga fordringar 6 534 9 503 
Kassa och bank 37 224 20 309 

Summa omsättningstillgångar 43 758 29 812 
   

Summa Tillgångar 106 155 92 972 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Aktiekapital 1 569 1 144 
Ej registrerat aktiekapital - 28 
Annat eget kapital 144 495 108 322  
Periodens resultat -50 467 -25 121 

Eget kapital 95 597 84 373 
   
Långfristiga skulder 1 371 122 
Kortfristiga skulder 9 187 8 477 

Summa skulder 10 558 8 599 
Summa Eget kapital och Skulder 106 155 92 972 
Företagsinteckningar - 3 000 
Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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 2019 
Kvartal 4 

 2018 
Kvartal 4  

2019 
Helår 

2018 
Helår 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Rörelseresultat -12 963 -9 682 -45 642 -24 732 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

4 320 2 797 14 905 4 869 

Erhållen ränta mm - 9 - 9 
Erlagd ränta -9 -17 -27 -103 
Betald skatt -712 83 -1 364 83 
Förändring av rörelsekapitalet 1 945 -3 536 5 612 -6 682 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-7 419 -10 346 -26 516 -26 556 

     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investeringar i anläggningstillgångar -378 -67 -865 -172 
Förvärv av koncernföretag - -49 166 -14 139 -49 166 
Balanserade utgifter för 
produktutveckling 

-1 597 - -2 106 -24 

Övriga förändringar finansiella tillgångar 268 2 -186 2 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-1 707 -49 231 -17 296 -49 360 

        
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN        
Nyemission 37 822 58 240 61 709 77 109 
Erhållna aktieägartillskott - 16 - 16 
Upptagna lån - - 19  
Återbetalning av lån -125 -375 -1 000 -1 500 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

37 697 57 881 60 728 75 625 

        

Periodens kassaflöde 28 571 -1 695 16 916 -290 
Likvida medel vid periodens början 8 659 22 001 20 309 20 596 
Kursdifferens likvida medel -6 3 -1 3 
Likvida medel vid periodens slut   37 224   20 309  37 224  20 309 
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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 

Nyemission oktober 221 40 235 40 456 

Teckningsoptioner   437 437 

Emissionskostnader  -2 674 -2 674 

Omräkningsdifferens  32 32 

Periodens resultat  -50 467 -50 467  

Utgående balans 31 december 2019 1 569 94 028 95 597 

 


