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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 juni 2020. Alla siffror och kommentarer avser koncernen och belopp anges i Mkr med  
motsvarande period föregående år inom parentes, om inte annat anges. 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 47,9 Mkr (3,2). Ökningen förklaras av att Goodbye Kansas,  
som konsolideras fr o m 1 maj 2020, hade en nettoomsättning januari-juni om 142,9 Mkr (72,1).  

• Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,7 Mkr (-9,2). Goodbye Kansas,  
som konsolideras fr o m 1 maj 2020, bidrar med 2,6 Mkr och nådde ett EBITDA  
om 10 Mkr (-51) före kostnader för transaktionen med Bublar under första halvåret. 

• Kostnad för utveckling av spel och spelplattform uppgick till ca 3,4 Mkr.  

• Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -15,8 (-12,4) Mkr, varav avskrivningar på  
goodwill uppgår till 7,4 Mkr. 

• Resultat före skatt uppgick till -18,7 (-12,4) Mkr. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,30) kr.  

 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 52,6 Mkr (7,8).  

• Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,9 Mkr (-15,2). 
Kostnad för utveckling av spel och spelplattform uppgick till ca 6,8 Mkr.  

• Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -27,1 Mkr (-21,7). 
varav avskrivningar på goodwill uppgår till 10,6 Mkr (4,9) 

• Kassabehållningen uppgick till 59,3 Mkr (7,2) vid periodens slut. 

• Resultat före skatt uppgick till -30,1 Mkr (-21,7) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,36 (-0,53) kr  

 

• Goodbye Kansas Holding AB förvärvades genom en apportemission som ett led i Bublars strategi att 
skapa en världsledande aktör inom XR-teknologi och visualisering. I samband med förvärvet 
genomfördes en riktad nyemission om ca 50 Mkr för att stärka kapitalbasen framförallt i Goodbye 
Kansas Holding.  

• Omsättningen i Goodbye Kansas för första halvåret uppgick till 142,9 Mkr, vilket översteg hela 2019 
års omsättning för bolaget. EBITDA-resultatet på 10 Mkr innebär att tilläggsköpeskilling 1 kommer att 
utfalla med upp till 16,4 miljoner nya aktier i Bublar Group.  

• Voblings första egenutvecklade virtual reality-produkt, VR Fire Trainer, lanserades i samband med 
ett strategiskt partnerskap med marknadsledande brandsäkerhetsbolaget Dafo som återförsäljare. 
Dafo har ett brett internationellt nätverk och är det första återförsäljaravtalet som bygger på 
Voblings plattform för virtuell träning. 

• Sayducks licensintäkter för produktvisualisering i 3D ökade med 112% för första halvåret 2020 

jämfört med motsvarande period 2019.  

• Otherworld Heroes, Bublars egenutvecklade kartbaserade mobilspel, testlanserades på de första 

marknaderna. Fler testmarknader tillkommer i augusti inför full lansering senare i år. Till följd av 

Covid-19, beslutade japanska Sanrio och Bublar, att flytta den globala lanseringen av Hello Kitty AR: 

Kawaii World till 2021.   
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Vi lägger ett mycket aktivt halvår till handlingarna som toppas av vårt största förvärv hittills, Goodbye Kansas 
Holding med tillhörande dotterbolag. Det är särskilt tillfredsställande att Goodbye Kansas infriar 
förväntningarna av sin pågående turn-around och redovisar ett bättre resultat än förväntat för första halvåret 
och med en omsättning som till och med överstiger hela förra årets. Vi går in i ett andra halvår som en 
betydligt större grupp där fokus under hösten blir att lägga grunden för ett stabilt och långsiktigt lönsamt 
bolag med fortsatt fokus på produktutveckling och långsiktiga kundavtal.   
 
Tillsammans med Goodbye Kansas bygger vi en 
koncern med en unik position för fortsatt utveckling 
av tjänster och skalbara produkter. Synergierna 
mellan bolagen har påbörjats och vi har nyligen 
levererat vårt första större gemensamma 
kunduppdrag.  
 
En affärsmässig effekt av pandemin är att 
efterfrågan på våra digitala lösningar inom 
segmenten Work och Shop har ökat, men att 
beslutsprocesserna sträckts ut. För Goodbye 
Kansas del har flexibiliteten i verksamheten mot 
olika segment inom spel-, film- och streaming-
industrin varit en fördel. Spelindustrin växer under 
Covid-19, och utgör idag bolagets största 
kundsegment. Inom film- och streaming har viss 
framflyttning av produktioner skett men vi ser att 
marknadens efterfrågan på datorgenererat innehåll 
och effekter ökar i takt med att man också önskar 
minska beroendet av fysiska inspelningsplatser.   
 

Produktionerna i samtliga våra verksamheter har 
fungerat väl, trots att merparten av våra 
medarbetare arbetar hemifrån. För Goodbye 
Kansas har det till och med varit en fördel då 
rekryteringsbasen för talanger breddas geografiskt. 
 
I vårt segment Play har vi under våren både 
betatestat och startat mjuklansering av Otherworld 
Heroes™ på flera marknader. Spelet har mottagits 
väl och det finns ett stort intresse. Nu går vi vidare 
med att lägga till fler länder inför den globala 
lanseringen senare i år. Extra roligt är att 
Otherworld Heroes™ också vann kategorin Best 
Game & Toy i den prestigefyllda tävlingen Auggie 
Awards i Silicon Valley.  
 

För vårt andra egenutvecklade spel Hello Kitty AR: 
Kawaii World beslutade japanska Sanrio 
tillsammans med oss att flytta den globala 
lanseringen till 2021. Med tanke på situationen 

med nedstängningar och olika restriktioner i länder 
och på marknader, var en global lansering inte 
möjlig under sommaren och det är fortfarande ett 
osäkert läge under en tid framöver.   
 

Inom segmentet Work lanserade vi vår första 
virtual reality-produkt, VR Fire Trainer, som bygger 
på vår virtual training-plattform. Vi har ingått ett 
strategiskt partnerskap med brandsäkerhets-
bolaget Dafo som har en stark nordisk bas och ett 
imponerande internationellt nätverk. Samarbetet är 
en milstolpe för oss där vi har en affär som bygger 
på vår unika skalbara produkt. Både produkten och 
partnerskapet passar väl in i vår tillväxtstrategi och 
en affärsmodell med licensintäkter som bas.  
 

Segmentet Shop har gjort ett bra kvartal både när 
det gäller ökade licensintäkter och nya kunder, om 
än från låga nivåer. I takt med ökningen inom e-
handeln börjar nu efterfrågan på Sayducks SaaS-
tjänst inom AR- och 3D-visualisering öka. Det är 
ett kvitto på att satsning på fortsatt utveckling av 
plattformen och de långsiktiga kundrelationer som 
byggts upp börjar ger utdelning. Under kvartalet 
utgjorde licensintäkterna 65 procent av totala 
intäkter och mer än fördubblades för halvåret 
jämfört med 2019. 
 

Det är tillfredsställande att se Goodbye Kansas 
positiva utveckling i den turn-around som påbörjats 
i slutet av förra året fortsätta. Goodbye Kansas har 
haft en stark orderingång och har ett högt tryck på 
produktionerna. Under resten av året kommer 
arbetet med att bygga en lönsam verksamhet med 
stabil bas att fortsätta. Bolaget har en 
imponerande kundportfölj och har inarbetade 
relationer med flertalet av de ledande innehålls-
leverantörerna i världen som inkluderar de ledande 
film-, spel och streamingbolagen.  
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Marknaderna för XR-teknologi, VFX och animation 
växer kraftigt i takt med den ökade digitaliseringen 
inom såväl industrin som hos konsumenterna. 
Efterfrågan på avancerad teknologi och digitalt 
innehåll ökar. Under hösten kommer vi att arbeta 
för att säkerställa den positiva utvecklingen i 
koncernen genom att vi satsar på våra plattformar 
och produkter för skalbara lösningar.  
 
Vi fortsätter vägen framåt mot ett lönsamt och väl 
positionerat bolag för våra produkter och tjänster 
inom den digitala industrin. 

 
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till 
medarbetarna för fina insatser och den energi som 
har funnits under våren, trots de speciella 
förhållanden vi haft med arbete på distans och att 
inte kunna träffas på samma sätt som normalt.  
 
 
 
 
 
 

 Maria A Grimaldi 
Koncernchef och VD Bublar Group AB 
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Talen avser koncernen i Tkr 2020 

Kvartal 2 

2019 

Kvartal 2 

2020 

Halvår 1 

2019 

Halvår 1 

2019 

Helår 

Nettoomsättning 47 916 3 154 52 586 7 841 17 081 

Aktiverat arbete för egen räkning 7 257 - 8 491 - 1 000 

Summa intäkter 56 780 3 352 63 044 8 183 18 572 

Rörelseresultat (EBITDA) -4 660 -9 211 -11 898 -15 233 -31 115 

Antal anställda, genomsnitt 166 48 166 50 57 

Balansomslutning 385 713 73 029 385 713 73 029 106 155 

Kassalikviditet *128% 159%  *128%  159%  476% 

Soliditet *57% 86%  *57%  86%  90% 

Eget kapital per aktie, kr 2,07 1,53 2,07 1,53 1,74 

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 

 
-0,22 
-0,21 

83 985 932 
87 985 932 

 

69 449 537 
 

73 449 537 

 
-0,30 
-0,28 

41 021 198 
45 021 198 

 

41 021 198 
 

44 021 198 

 
-0,36 
-0,34 

83 985 932 
87 985 932 

 

69 449 537 
 

73 449 537 

 
-0,53 
-0,48 

41 021 198 
45 021 198 

 

40 536 217 
 

44 021 198 

 
-0,92 
-0,86 

54 913 141 
58 913 141 

 

51 037 998 
 

55 037 998 

*  I beräkningen har bokföringstekniskt beräknad skuld relaterad till tilläggsköpeskilling för Goodbye Kansas exkluderats.
** I beräkningen har utfallet relaterat till tilläggsköpeskilling för Goodbye Kansas inte inkluderats.

I koncernredovisningen konsolideras moderbolaget och dotterföretagens verksamheter fram till och med den 
30 juni 2020. Dotterföretag är alla företag i vilka Koncernen har rätten att utforma företagets finansiella och 
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.  

Bublar Group AB har fyra dotterbolag med olika fokusområden, slutkunder och intäktsgenerering: Vobling, 
har fokus inom affärsområde Work, Sayduck inom Shop och Virtual Brains inom Play. Goodbye Kansas, 
som inkluderas räkenskapsmässigt från och med 1 maj 2020, är det största verksamhetsområdet. Vobling 
utvecklar produkter och tjänster inom AR/VR. Sayduck hjälper e-handelsföretag att stärka sin affär med en 
digital 3D/AR-visualiseringstjänst via sin plattform som Software-as-a Service. Virtual Brains är koncernens 
spelutvecklingsstudio i Stockholm, med en egenutvecklad teknikplattform för att kunna skapa AR-baserade 
mobilspel med GPS-funktionalitet och multiplayer-funktionalitet. Goodbye Kansas är en leverantör av tjänster 
inom VFX, animationer och Performance Capture till de ledande globala film-, spel- och streamingföretagen.
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Bublar utvecklar tillämpningar 

baserat på den senaste hård- och 

mjukvaran inom ekosystemet för 

XR-teknologi, VFX och 

Performance Capture. Marknaden 

växer snabbt och genom våra 

kundprojekt har vi byggt ett starkt 

strukturkapital i form av kompetens, 

mjukvara och innovationshöjd som 

nu successivt byggs in i våra 

plattformar som möjliggöra 

utveckling av produktportföljer och 

skalbara applikationer.    
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Nettoomsättningen för verksamheten uppgick till  
1,9 Mkr (3,2) för andra kvartalet och resultatet före 
avskrivningar (EBITDA) till 0,5 Mkr (0,3). Fokus har 
under kvartalet varit att färdigställa den nya och 
innovativa produkten VR Fire Trainer samt att 
utveckla den egna mjukvaruplattformen för virtual 
reality-baserade produkter inom simulering och 
virtual training.  

Försäljningen har kortsiktigt påverkats av Covid-19 
med längre beslutsprocesser hos kunderna samt att 
projekt senarelagts. Våra kunder är övertygade om 
att pandemin kommer att snabba på förändringen 
mot användning av virtuell träning och nya digitala 
lösningar för visualisering och nya arbetssätt. Vår 
strategiska satsning på fortsatt utveckling av vår 
plattform med fler skalbara produkter och lösningar 
ligger än mer rätt för att möta efterfrågan.  

Ett strategiskt partnerskap med Dafo etablerades 
under perioden för den första produkten på 
plattformen - VR Fire Trainer. Det blir starten på en 
bredare utrullning som påbörjas under augusti och 
som bygger på en affärsmodell baserad på 
återförsäljare och licensintäkter. Marknaden både i 
och utanför Sverige har redan visat stort intresse för 
produkten. Den helt mobila hårdvarulösningen och 
mjukvaran är världsledande.  

Ytterligare uppdrag från SAAB har erhållits och även 
projekt för flera tillämpningar till andra kunder. En ny 
kund är hisstillverkaren Aritco där Voblings expertis 
och Sayducks plattform och kunnande kombineras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Marknadsledande Dafo kommer att bli återförsäljare 
av den nya mobila versionen av Voblings VR Fire 
Trainer. Avtalet, som är ett tvåårigt licensavtal, är 
det första återförsäljaravtalet som bygger på 
Voblings plattform för virtuell träning. Dafo är 
Nordens största leverantör av brandskyddssystem 
och brandsäkerhetsutrustning. Brandskydds- 
systemen används över hela världen och installeras 
av många av världens ledande företag.
Partnerskapet passar perfekt in i tillväxtstrategin och 
affärsmodellen för Bublar Group med licensintäkter 
från skalbara produkter.  
 

Den nya VR Fire Trainer är portabel, enkel att 
använda och riktar sig till företag i behov av 
lättillgänglig träning av verkliga brandsituationer i en 
virtuell miljö.  Dafo kommer att vara exklusiv 
återförsäljare i Sverige, en viktig partner i Norden 
och partnerskapet omfattar även ytterligare produkt- 
och affärsutveckling av skalbara immersiva 
utbildningslösningar. 
 

Den portabla lösningen ger en stor möjlighet 
eftersom den inte är beroende av en dator för att 
fungera. Brandsäkerhetsutbildning i VR löser ett 
antal grundläggande utmaningar i samband med 
traditionella träningsmetoder. Den är kostnads-
effektiv, hållbar och säker samtidigt som den 
erbjuder en förbättrad inlärningsupplevelse.  
 

VR Fire Trainer kommer att finnas tillgänglig via 
återförsäljare eller genom att kontakta Vobling 
direkt. Läs mer på: VR Fire Trainer 

 

https://vobling.com/vr-training-solutions/vr-fire-simulator/
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Försäljning inom Shop under andra kvartalet 
uppgick till 0,7 Mkr och segmentet gör ett 
nollresultat. Antalet 3D- och AR-visningar på 
plattformen ökade med 155% jämfört med 
motsvarande period förra året och uppgick totalt till 
2,4 miljoner visningar. Ökningen påvisar att 
kunderna börjar upptäcka och också aktivt använda 
de funktioner som teknologin möjliggör.  

Licensintäkternas andel av totala intäkter ökade 
under andra kvartalet till 65% jämfört med första 
kvartalet på 57%. För första halvåret 2020 var 
ökningen 112% jämfört med motsvarande period 
2019.  

Under perioden skapades 651 nya kundkonton på 
plattformen vilket är en ökning på 82% jämfört med 
Q1 2020. Användarstatistiken för de första fem 
månaderna på Sayduck Platform visar att i 
genomsnitt 32% av alla besökare på webbsidor med 
3D Viewer väljer att interagera med ett 3D objekt. 
Detta resulterar i att besökstiden ökar med i 
genomsnitt 85%. 

Under kvartalet har fortsatta satsningar på 
utveckling av Sayduck Platform gjorts. Tekniska 
förbättringar sker kontinuerligt på en rad områden, 
speciellt fokus har legat på funktionen för VTO 
(Virtual Try-Ons) och som innebär att slutkunden 
kan testa produkterna virtuellt på sig själv.  

Flera nya kunder tillkom under perioden, bland 
annat hisstillverkaren Aritco i ett samarbete med 
Vobling. Ordervärdet för Sayduck och Vobling 
uppskattas till ca 2 Mkr över 24 månader och bygger 
på licensintäkt samt en fast del. Ytterligare kunder 
är Lunds Tekniska Högskola, som licensierar 
plattformen för undervisning i design och Springfree 
Trampoline där Sayducks 3D/AR-teknologi ger 
möjlighet för en helt ny digital säljstrategi för en 
produkt där säkerhet ligger i fokus för kundens val. 

Covid-19 har hittills haft en positiv påverkan på 
verksamheten då bolag tvingats se över sin 
helhetsstrategi för digitalisering. Sayducks 
erbjudande stärker företagens e-handelslösning 
med fler möjligheter att bättre presentera sina 
produkter in en digital miljö. I och med att 
efterfrågan ökar kommer förstärkning av det 
tekniska teamet att göras. Produktionen i projekten 
genomförs i samverkan med utvecklingsteamet i 
Manila. 

Projektet bygger på Sayducks 3D/AR-plattform och 

Voblings expertkunnande för att anpassa lösningen 

för hisstillverkaren Aritco. Det är ett exempel på hur 

Bublars olika expertkunskaper och plattformar kan 

kombineras mellan segmenten för att skapa värde 

och uppnå synergier.   

E-handelsverktyget ska presentera Aritcos hissar, 

och riktar sig främst till Aritcos privat- och 

företagskunder. Aritcos kunder ska kunna välja typ 

av hiss, antal våningar, höjd, placering av 

dörrar/fönster, materialval, ljussättning med mera 

helt ut efter deras önskemål. Hissarna kan vridas 

och ses från olika vinklar och även presenteras via 

AR i mobilen. 

Aritco Lifts CIO/CDO Klas Dybeck: 

-Vi ser fram emot att utveckla denna 3D och AR-

lösning i samarbete med Bublar. Den ger våra 

kunder och samarbetspartners runt om i världen 

möjlighet att skräddarsy och visualisera hissarna i 

sin tilltänkta miljö. Genom att bredda vårt utbud av 

digitala tjänster fortsätter vi att vara en av de 

ledande aktörerna inom vår industri. 

Artico grundades 1995 av fyra entreprenörer. Det 

fanns behov av en ny typ av produkt som var 

smartare att använda och lättare att installera, 

lättare att använda och betydligt billigare än 

hissarna som fanns på marknaden då. Idag 

tillverkas nästan 4 000 hissar per år som säljs i 40 

olika länder via mer än 170 distributörer. Aritco ägs 

till 100 procent av investmentbolaget Latour 

Industries. 
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Inom affärsområdet Play har koncernen etablerat 

sig som en spelstudio med unik kompetens och 
teknik inom s k ”real-world games”.  

I början av maj startade mjuklanseringen av vårt 
platsbaserade MMORPG, Otherworld Heroes™ 
(iOS/Android). Mjuklanseringen görs i olika faser 
med fokus på att testa, utvärdera och förbättra 
teknik, spelupplevelse och monetisering inför 
kommersiell lansering.  

Utfallet från första user acquisition-kampanjen 
utvärderas från den svenska användarbasen. Den 
senaste statistiken validerar den data som 
inhämtades från tidigare betatest vilket påvisar god 
potential; Retention Dag 1: 37,7% och Dag 7: 17,0% 
samt Dag 28: 6,6%, att jämföra med bransch-
standard för de bästa presterande spelen inom 
rollspelsgenren mobilt som är för Dag 1: 35%, Dag 
7: 11% och Dag 28: 4%.  

Vi fortsätter nu med ytterligare testländer i Europa 

och Asien för att få en större bas att utvärdera från 
då underlaget från Polen och Indonesien påverkats  

 

 
av Covid-19. Vi går in i nästa fas av mjuk-
lanseringen med fokus på monetisering.  

När de mål som satts för KPIer kopplat till retention 
och monetisering uppnåtts kommer global lansering 
att ske. 
 
Otherworld Heroes™ fick ett fint erkännande genom 
att i våras vinna Auggie Award 2020 i kategorin Best 
Game & Toy. Auggie Awards arrangeras av 
Augmented World Expo i Silicon Valley och har 
sedan 2010 varit den mest erkända bransc-
htävlingen inom AR & VR. Kategorin Best Game & 
Toy omfattar lösningar som möjliggör digital 
interaktion i den fysiska världen eller fysisk 
interaktion i den virtuella världen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                         Mobilspelet Otherworld Heroes är världens första platsbaserade MMORPG. Spelet är till  
                         ytan även det geografiskt största, då hela världen utgör spelplanen. Spelarnas positioner  
                        visualiseras i realtid via GPS på den fantasifulla mobilkartan tillsammans med spelinnehållet. 
                        Genom att bilda lag (Clans) kan spelarna tillsammans avancera genom olika världar  
                        (Dimensions) och gemensamt bekämpa monster, lösa uppdrag och samla belöningar.  
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När det gäller mobilspelet Hello Kitty AR: Kawaii 
World har japanska IP-rättsinnehavaren Sanrio 
tillsammans med Bublar beslutat att flytta den 
globala lanseringen till 2021 på grund av den 
osäkerhet som råder till följd av Covid-19.  Sanrio 
har en policy för Covid-19 med strikta regler för sina 
affärer, cafeer och nöjesparker. De har tillsammans 
med Bublar ett stort ansvar för att Hello Kittys fans 
ska vara trygga. Sanrio och Bublar tog beslutet att 
inte lansera och marknadsföra ett spel som går 
emot riktlinjerna om att hålla avstånd och samlas i 
grupper.  

Den ändrade lanseringstidpunkten gör att möjliga 
intäkter för Hello Kitty-spelet senareläggs men 
också att planerade marknadsföringskostnader 
skjuts framåt och inte kommer att belasta resultatet 
för 2020.  

Tidsförskjutningen tillvaratas genom att studion 
vidareutvecklar och förbättrar spelet ytterligare med 
ny game-design baserat på den feedback och data 
som insamlats från fokusgrupper.   

 

 

 

 

 

 

 

Bublars spelstudio Virtual Brains har en unik 
kompetens och teknik för att kunna skapa 
platsbaserade mobilspel och AR-upplevelser. 
Strategin baseras på våra fyra affärsmöjligheter; 
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. Genom vår plattform finns goda 
förutsättningar för framtida licensintäkter i 
kombination med såväl konsult- som spelintäkter.  

 

Inom närmaste åren kommer det hända mycket 
inom AR- och VR-området som i hög grad kommer 
påverka spelindustrin. Den tekniska utvecklingen för 
smartphones och avancerade AR-glasögon gör 
gränssnittet till en allt mer visuell upplevelse och 
skapar nya möjligheter för hur spel både utvecklas 
och konsumeras. Inom vårt affärsområde Play ska 
vi fortsätta ha en hög teknisk kompetens i 
kombination med den kreativa förmågan som 
behövs för att utveckla spel som utnyttjar dessa nya 
möjligheteter. 
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Goodbye Kansas har haft en mycket god 

orderingång och nettoomsättningen för första 

halvåret på 142,9 Mkr (72,1) är högre än för hela 

året 2019. Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 10 

Mkr (-51). I resultatet för Bublarkoncernen ingår maj 

och juni i konsolideringen med 45,3 Mkr i 

nettoomsättning och EBITDA med 2,6 Mkr.  

 

Siffrorna visar en positiv utveckling av den turn-

around som påbörjats. Det är ett ökat antal projekt 

för spelindustrin och en hög produktion i 

Performance Capture-studion i Sverige som bidragit 

till den positiva omsättningsutvecklingen. 

Omsättningen fördelas på ett 30-tal projekt i 

varierande storlek. Under kvartalet märks kunder 

som Funcom, 2K-games och Guerrilla Games. 

Resultatutvecklingen har också gynnats av 

kostnadsbesparingar och effektiviseringar. 

 

Det har funnits en ökad efterfrågan från 

spelindustrin drivet av Covid -19 medan 

produktionsbolagen för film och TV har drabbats av 

förseningar för planerade inspelningar, vilket har 

gjort att Goodbye Kansas produktioner för redan 

vunna kontrakt skjutits fram inom dessa områden.  

Goodbye Kansas har dock inte tappat några projekt 

eller kunder på grund av pandemin.  

 

Goodbye Kansas har snabbt etablerat sig som en 

välrenommerad aktör inom den globala 

underhållningsindustrin. Långsiktigt finns en stor 

efterfrågan på Goodbye Kansas tjänster från 

samtliga segment. Efterfrågan på digitalt innehåll 

växer. Covid-19 har bidragit till att den utvecklingen 

snabbats på då inte minst Film- & TV-industrin vill 

investera i projekt som är lämpliga för digital 

produktion snarare än produktioner som kräver 

fysiska inspelningsplatser.  

Behovet av tjänster inom ”pre-production” ökar 

också då förberedelser blir allt viktigare, liksom 

digitala alternativ till att filma på plats i olika delar av 

världen. Att kunna addera bakgrunder digitalt – eller 

att ersätta verkliga statister med digitala – för att 

slippa resor och att många statister och 

produktionsteam samlas gynnar Goodbye Kansas. 

 

Under perioden har ytterligare projekt kommit från 

befintliga kunder såväl som nya. Kundbasen är god 

och breddas nu ytterligare, bland annat inom 

Enterprise-segmentet, samt också med projekt över 

längre perioder vilket skapar bättre stabilitet i 

produktionen. Streamingbolagen går fortsatt starkt 

framåt och Goodbye Kansas levererar produktioner 

till de flesta av de största aktörerna på marknaden. 

Förstärkning av kompetenser sker i takt med att nya 

kunder och uppdrag tillkommer. Goodbye Kansas 

starka varumärke och attraktiva projektportfölj 

underlättar möjligheten att hitta de bästa förmågorna 

samt att rekryteringen sker på en global marknad. 

Goodbye Kansas utvecklar även egna film- & TV- 

projekt med hög andel VFX i Infinite Entertainment. 

Bolaget utvärderar drygt 100 projekt per år och har 

för närvarande 6 projekt under utveckling, varav ett 

är en TV-serie under samproduktionsavtal med en 

medelstor amerikansk studio. Genom att skapa och 

äga egna IP:n samt producera och samproducera 

film- och TV-projekt finns möjlighet att i större 

utsträckning planera de projekt som produceras 

vilket innebär en större stabilitet i intäkterna med 

möjlighet till royalties.  

Orderingången är fortsatt god och resultatmålen är 

det som är vägledande för arbetet 2020. 

 

 

 

 

Karaktären ”Dex” ur Cyberpunk. Goodbye Kansas har 

vunnit flera priser för arbetet med trailern, senast två 

Webby Awards. 
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Goodbye Kansas bildades 2014 och har snabbt 
etablerat sig som en högkvalitativ leverantör av 
digitala och kreativa tjänster för både spel-, film-, 
TV- och reklam. Bolaget är det största inom sitt 
verksamhetsområde i Norden och har också en av 
Europas modernaste Performance Capture studios.  

Goodbye Kansas består i huvudsak av två bolag: 
Studio Group och Infinite Entertainment. Studio 
Group arbetar med världsledande teknik och har 
expertis inom områden som är mest eftertraktade 
inom spel- och filmvärlden. Infinite Entertainment 
arbetar i första hand med utveckling av IP:n och 
film/TV-projekt, där Goodbye Kansas också kan 
agera som VFX-leverantör. 

Studio Groups expertis omfattar VFX (digitala 
visuella effekter inklusive animation, design och 
simuleringar), realtids-visualiseringar, Digital 
Humans (inklusive avancerad ansiktsanimation), 
Performance Capture samt produktion av 
högkvalitativa Game Cinematics (heldigitala 
speltrailers av filmisk kvalitet).  

 

På Goodbye Kansas huvudkontor i Stockholm finns bland 
annat Performance Capture-studios och 3D-scannings-
anläggningar. 

 

 

 
Performance Capture är en teknik för att spela in 
rörelser i 3D, data som sedan kan appliceras på 
datorgenererade karaktärer inom dataspel och film. 
Goodbye Kansas har också avancerade lösningar 
för ansikts- och helkroppsscanning som efterfrågas 
på en växande marknad – en viktig komponent i 
produktionen av så kallade ”Digital Humans”. 

Goodbye Kansas verkar på en internationell 
marknad och och de flesta kunderna återfinns 
i Nordamerika, följt av Europa och Sverige. 
Huvuddelen av verksamheten är baserad i 
Stockholm, men bolaget har också verksamhet i 
London - där fokuset ligger på produktion av VFX för 
film & TV - samt i Los Angeles och Hamburg. 

 

Tom Clancy´s Jack Ryan. Goodbye Kansas är nominerat 
till en Emmy Award för arbetet med filmen. Årets 
prestigefyllda tävling avgörs i september. 

 
Bolaget har vunnit ett flertal priser för sina 
produktioner, inklusive Webby Awards, VES 
Awards, Guldägget, Eurobest, Animago och Epica 
Awards. Bolaget har också varit nominerat till både 
Emmy Awards och BAFTA, två av TV-världens 
finaste priser. Nu senast Emmy-nominerades 
Goodbye Kansas för sitt VFX-arbete med Tom 
Clancy’s Jack Ryan, för Paramount Television och 
Amazon Studios. 

 
Goodbye Kansas har välrenommerade företag på sin 
kundlista som bland annat HBO, Netflix, Amazon och 
Disney, samt internationella spelstudios som EA/Dice, 
Ubisoft, CD Projekt Red, Funcom, Avalanche och Sony 
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Enligt ARtillery Intelligence uppgår värdet på den globala 

marknaden för XR 2019 till cirka 98 miljarder SEK. Av 

det underliggande segmentet utgör VR och AR riktat mot 

konsument de största marknaderna med ett värde på 

drygt 34 respektive 33 miljarder SEK.  

 

Värdet på företagsmarknaden för VR och AR uppskattas 

tillsammans till cirka 26 miljarder SEK fördelat på 8 

miljarder SEK i företagssegmentet inom VR och 18 

miljarder SEK för AR. 

 

Tillväxten av XR på företagsmarknaden drivs främst av 

viljan att öka produktiviteten och visa tydliga resultat av 

användningen. De områden där kundernas användning är 

mest omfattande är inom träning och utbildning, hjälp på 

distans och instruktioner samt samarbete och 

visualisering. 

Globala mobila AR-intäkter förväntas växa från 3,98 

miljarder USD 2019 till 21 miljarder USD 2024 enligt 

ARtillery. Det innebär 39 procent i årlig tillväxttakt (CAGR) 

och inkluderar både konsument och företag. 

 

Den globala e-handelsmarknaden väntas växa med 

16,6 procent mellan 2019 och 2023 enligt Statista, drivet 

av den fortsatta övergången från shopping i butik till e-

handel. Takten i skiftet drivs av möjligheten för 

konsumenten att se produkten där den kommer att 

placeras eller prova varan innan köpet. Sayduck har de 

AR och 3D lösningar för e-handeln som kan snabba på 

förändringen. 

Marknadsandelen för mobilspel har ökat kraftigt och 

utgjorde 45 procent av den globala spelmarknaden 2019 

med en försäljning på cirka 68 miljarder USD. Den totala 

försäljningen på spelmarknaden uppgick samma år till 

148,8 miljarder USD med en årlig tillväxttakt på 7,2 

procent. 

 

 

VFX, motion capture och animationer förväntas växa 

med 12,8 procent, och når 20 miljarder USD 2024. 

Tillväxten inom VFX, motion capture och design drivs av 

större satsningar i utveckling av innehåll i film- och TV-

branschen, samt ökade investeringar för 

streamingtjänster. Förbättringar i gränssnitt för 

användaren och datorkraft har lett till en breddad bas för 

applikationer. VFX, motion capture och animationer blir 

tillgängliga för ett bredare spektrum av branscher, 

inklusive spel och streaming. 
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Nettoomsättningen under perioden uppgick till 47,9 
Mkr (3,2). Ökningen beror framförallt på att 
Goodbye Kansas ingår i verksamheten från och 
med 1 maj. Goodbye Kansas har överträffat den 
resultatnivå som utlöser tilläggsköpeskilling 1, vilket 
innebär att upp till 16,4 miljoner nya aktier i Bublar 
utfaller och erläggs i månadsskiftet augusti/ 
september. 
 
Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till  
- 4,7 Mkr (-9,2). Det belastas av att investeringen 
om ca 3,4 Mkr kostnadsförs direkt mot resultatet för 
utvecklingen av den tekniska plattformen och våra 
två spel i dotterbolaget Virtual Brains. 

EBITDA-resultatet i Goodbye Kansas balanserar till 
viss del utvecklingskostnaderna i Virtual Brains för 
färdigställandet av Otherworld Heroes och Hello 
Kitty AR: Kawaii World. 

Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -15,8 

Mkr (-12,4) och inkluderar avskrivningar (ej kassa-

flödespåverkande) relaterade dels till goodwill om 

7,4 Mkr, dels till utvecklingskostnader om 0,8 Mkr.  

Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr (-0,30).  

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 52,6 
Mkr (7,8). Resultat före avskrivningar (EBITDA) 
uppgick till -11,9 Mkr (-15,2). Det belastas av att 
investeringen på 6,8 Mkr kostnadsförs direkt mot 
resultatet för utvecklingen av den tekniska 
plattformen och spel i perioden. Resultat efter 
avskrivningar (EBIT) uppgick till -27,0 Mkr (-21,7) 
och inkluderar avskrivningar (ej kassaflödes-
påverkande) relaterade dels till goodwill om 10,6 
Mkr, dels till utvecklingskostnader om 1,6 Mkr.  

Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr (-0,53).  

Förvärvet av Goodbye Kansas utgör den stora 
investeringen. Förvärvet genomförs i form av en fast 
köpeskilling och möjlighet till två ytterligare 
tilläggsköpeskillingar som utfaller om specifika 
resultatnivåer uppfylls under 2020. Förvärvet har 
skett genom en apportemission. Ingen del av 
förvärvet förväntas således betalas med likvida  

 

medel. I slutet av andra kvartalet genomfördes en 
apportemission motsvarande den fasta 
köpeskillingen då ca 16,2 miljoner aktier emitterades 
till kurs 3,59 kr med ett värde om ca 58 Mkr. Under 
innevarande kvartal kommer tilläggsköpeskilling 1 
att betalas ut.  

Totalt uppgår investeringar i Bublar under januari-
juni till 134,5 (0,8) Mkr. Förvärvet av Goodbye 
Kansas förklarar drygt 90% av värdet. Övriga poster 
utgörs av produktutveckling samt utrustning för 
verksamheten. Investeringarna historiskt avser i 
huvudsak förvärvet av Vobling och aktivering av 
programmerings- och produktutvecklingskostnader 
för Bublars mjukvaruplattform.  

Vid periodens slut, den 30 juni 2020 uppgick 
koncernens likvida medel till ca 59,3 Mkr (7,2). 
Kassaflödet var 22,1 Mkr (- 13,1). Bolaget har under 
perioden genomfört en riktad nyemission som tillfört 
bolaget ca 50 Mkr i likvida medel före emissions-
kostnader.  

Antalet anställda i koncernen inklusive 
dotterbolagen Sayduck Oy, Vobling AB, Vobling  
Asia Ltd, Virtual Brains AB och Goodbye Kansas 
uppgick den 30 juni till 266 personer (48). 

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

Den 30 juni 2020 fanns totalt 83 985 932 st 
utestående aktier fördelat på drygt 4 700 ägare. 
Under kvartalet har antalet aktier ökat dels genom 
den fasta delen av köpeskillingen som utgått för 
förvärvet av Goodbye Kansas, dels genom den 
nyemission som genomfördes för att finansiera 
kapitalbehovet i Goodbye Kansas verksamhet.   

Förvärvet av Goodbye Kansas innebär att 
verksamheten växer signifikant i termer av 
omsättning och får en etablerad verksamhet som 
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drivkraft i företagets utveckling. Samtidigt har 
Goodbye Kansas en större kostnadsmassa vilket 
gör att man är beroende av att kunna nå en viss 
nivå av kapacitetsutnyttjande för att kunna 
säkerställa täckning för de fasta kostnaderna. Detta 
har varit en utmaning under 2018 och 2019 under 
en uppbyggnadsfas i Goodbye Kansas. Det är 
Bublars bedömning att man nu nått en så etablerad 
marknadsposition att arbetet kan fokusera på att 
leverera långsiktigt uthållig lönsamhet. Men 
lönsamheten i verksamheten kan komma att 
påverkas av t ex svackor i orderingång, förskjutning 
av projekt, ogynnsamma valutarörelser etc.   

Marknaden för de tjänster och produkter Bublar 
utvecklar befinner sig i en stark utvecklingsfas. 
Marknadsdynamiken innebär att det finns en 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 organisation med 
begränsade resurser 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). 

Förvärvet av Goodbye Kansas, som är mycket 
större i termer av omsättning och struktur än 
Bublars tidigare verksamhet, innebär delvis ny 
materia för Bublar som koncern. Det som är nytt är 
hanteringen av andelar i s.k. intresseföretag 
(aktieinnehav mellan 20 och 50%).  

Principerna för intäktsredovisning är samma som 
finns idag i Vobling. Goodbye Kansas tillhandahåller 
tjänster till både fast och rörligt pris, i form av 
konsult och projektarvoden, för visuella effekter, 
animation, Performance Capture till film- och Tv-
produktioner, speltrailers samt utveckling av egna 
IP-rättigheter. Intäkten från de levererade tjänsterna 
redovisas i den period de tillhandahålls. De flesta 
avtalen som sluts är till fast pris, och då 
redovisas intäkten baserat på hur stor andel av den 
totala överenskomna tjänsten som levererats under 
perioden då kunden erhåller och utnyttjar tjänsterna. 
Detta avgörs baserat på den faktiska nedlagda 
arbetstiden jämfört med den totala förväntade 
arbetstiden för uppdraget. 
 

Förvärvet förändrar strukturen på Bublars 
balansräkning. Transaktionen förväntas ske i tre 
steg där Bublar har uppskattat den förväntade 
köpeskillingen, baserat på en förväntning om 
Goodbye Kansas resultat och därmed utfallet i 
antalet aktier som kommer behöva emitteras då 
tilläggsköpeskilling kommer erläggas i fasta antal 
aktier. De aktier som inte emitterats ännu har 
skuldförts. Tillsammans förklarar detta det högre 
värdet på tillgångssidan (under goodwill om ca 28 
Mkr) och interimsskulder (om ca 82 Mkr). 
Interimsskulderna förklarar tillsammans med en 
bokföringsteknisk skuld kopplat till hyreskontraktet 
(24 Mkr) ökningen av skulderna för koncernen.  De 
gamla finansiella skulderna som fanns i Goodbye 
Kansas belastar inte den nya koncernen.  
 
Strukturellt förvärvar Bublar både aktier och 
fordringar på Goodbye Kansas. Fordringarna 
inkluderar konvertibla skuldebrev och andra skulder 
som fanns i Goodbye Kansas före den 30 april. 
Genom affären ersätts tidigare finansierings- och 
konverteringsvillkor till de i erbjudandet från Bublar 
Group. Denna struktur var en förutsättning för att 
kunna få in ny finansiering till Goodbye Kansas 
verksamhet respektive att få fordringsägarna att 
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acceptera erbjudandet. Förvärvet av Goodbye 
Kansas ökar värdet på posten goodwill som ingår i 
anläggningstillgångar. Tidigare har goodwillposter 
uppkommit relaterat till Sayduck och Vobling. Det 
totala goodwillvärdet uppgick till ca 174 Mkr per den 
30 juni. Goodwill skrivs av linjärt i 
koncernredovisningen på 5 år med början från 
tillträdesdatum.  
 
Posten immateriella tillgångar ökar också genom 
förvärvet på grund av de immateriella värden som 
finns i Goodbye Kansas. De representerar värden 
för egenutvecklad mjukvara och egenutvecklade 
IP:n. Mjukvarulösningarna representerar verktyg för 
att öka produktiviteten i sina arbetsprocesser. IP:n 
kan vara koncept för TV-serier, filmer eller spel där 
målet är att sälja dessa vidare för projekt som leder 
till intäkter för tjänsteverksamheten men också del i 
framgång i projekten.  

Bublars immateriella tillgångar har tidigare 
reflekterat utvecklingskostnader för mjukvaru-
plattformarna för mobilspel och XR-plattformarna. 
En linjär avskrivningsmodell på 5 år tillämpas här. 
Spel som utvecklats efter 2017 har kostnadsförts till 
100%. Kostnader för funktionella tillägg till mjukvaru-
plattformarna aktiveras enligt nedlagt arbete och 
linjärt skrivas av. 

 

Kassabehållningen uppgick till ca 59 Mkr vid 
periodens utgång.  

Förvärvet av Goodbye Kansas innebär att 
intäktsbasen breddas och ökar. Transaktionen 
innebär också att tidigare finansiella skulder om ca 
72 Mkr försvinner ur Goodbye Kansas 
balansräkning och förbättrar därmed både soliditet 
och resultatet framöver då räntekostnader faller 
bort. Samarbetsprojekt mellan delar av Bublar och 
Goodbye Kansas mot stora internationella företag 
visar på nya intressanta och möjliga gemensamma 
affärer. Vi bedömer därför att det nya Bublar står på 
mer stabil grund om behovet skulle uppstå att söka 
finansiering för utvecklingsprojekt eller stärka 
rörelsekapitalet.  

Vi bedömer att det finns en stor global kommersiell 
potential i både spelen och de IP-projekt som 
kommer med förvärvet. Utvecklingen av Hello Kitty 
spelet kommer belasta likviditeten och resultatet tills 
lansering sker. Kostnaden för IP-projekten i 
Goodbye Kansas är däremot begränsade i 
perspektivet av Goodbye Kansas omsättning och 
resultat. Vi kan däremot inte med säkerhet förutse 

intäktsnivåerna i de projekten eller i kommande 
lansering av spelet Otherworld Heroes. Utfallen av 
spelens och IP-projektens intäkter kommer även i 
den nya strukturen direkt påverka bolagets framtida 
kapitalbehov.  

Styrelsen bedömer det därför som avgörande att 
Goodbye Kansas kan fortsätta driva verksamheten 
med positiva kassaflöden och att spelen förmår 
generera intäkter, annars är inte det befintliga 
rörelsekapitalet tillräckligt under året. Om intäkterna 
inte utvecklas i enlighet med styrelsens 
bedömningar behöver Bublar överväga åtgärder 
som sparar kostnader och/eller ytterligare 
kapitalanskaffningar. 

Det finns ett stort intresse att investera i företag som 
utvecklar applikationer och produkter baserat på 
XR-tekniken och andra visuella tekniska lösningar 
både hos institutioner och individuella investerare, 
vilket gör att styrelsen bedömer möjligheterna som 
goda att skaffa ytterligare finansiering. Det läget kan 
naturligtvis förändras inte minst av händelser som 
Covid-19. I samband med förvärvet av Goodbye 
Kansas genomfördes en riktad emission om ca 50 
Mkr som pekar på ett fortsatt investerarintresse från 
marknaden.  

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

 
Delårsrapport Q3    
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Bokslutskommuniké 2020 
jan – dec                        25 februari 

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

 

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

Stockholm den 21 augusti 2020 

 

Styrelsen, 

Bublar Group AB (publ) 

http://www.bublar.com/
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 2020 

Kvartal 2 

 2019 

Kvartal 2  

2020 

Halvår 1 

2019 

Halvår 1 

2019 

Helår 

INTÄKTER      

Nettoomsättning 47 916 3 154 52 586 7 841 17 081 

Aktiverat arbete för egen räkning 7 257 - 8 491 - 1 000 

Övriga rörelseintäkter 1 607 198 1 967 342 491 

Summa 56 780 3 352 63 044 8 183 18 572 

      

RÖRELSEKOSTNADER      

Övriga externa kostnader -30 178  -5 443  -36 440 -9 545 -21 393 

Personalkostnader -31 263 -7 119 -38 503 -13 870 -28 123 

Resultat före av- och 

nedskrivningar (EBITDA) 

-4 660 -9 211 -11 898 -15 233 -31 115 

Avskrivningar och nedskrivningar   -11 118  -3 235 -15 225 -6 444 -14 629 

Rörelseresultat (EBIT) -15 779 -12 445 -27 124 -21 677 -45 744 

      

FINANSIELLA POSTER      

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 

Räntekostnader -3 086 -12 -3 098 -25 -27 

Valutadifferenser 68 37 81 54 101 

Summa finansiella poster -3 018 26 -3 017 29 -74 

Resultat efter finansiella poster -18 797 -12 420 -30 141 -21 648 -45 669 

      

Skatt 0 - 0 - -53 

Uppskjuten skatt 0 - 0 - -4 744 

Periodens resultat -18 797  -12 420  -30 141 -21 648 -50 467 
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 20200630 20190630 20191231 20181231 

TILLGÅNGAR 
 

    

Immateriella anläggningstillgångar 220 291 51 459 61 032 57 725 
Materiella anläggningstillgångar 33 026  731 1 012 527 
Finansiella anläggningstillgångar 357 5 257 353 4 908 

Summa anläggningstillgångar 253 673 57 447 62 397 63 489 
     
Kortfristiga fordringar 72 709 8 414 6 534 9 503 
Kassa och bank 59 331 7 169 37 224 20 309 

Summa omsättningstillgångar 132 040 15 582 43 758 29 812 
     

Summa Tillgångar 385 713 73 029 106 155 92 972 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

    

Aktiekapital 2 399 1 172 1 569 1 144 
Ej registrerat aktiekapital - - - 28 
Annat eget kapital 199 533 83 242 144 495 108 322 
Periodens resultat -30 141 -21 648 -50 467 -25 121 
Innehav utan bestämmande inflytande 1 641 - - - 

Eget kapital 173 433 62 766 95 597 84 373 
     
Avsättning för skatter 330    
     
Långfristiga skulder 26 878 119 1 371 122 
Kortfristiga skulder 185 403 10 144 9 187 8 477 

Summa Skulder 212 281 10 263 10 558 8 599 
Summa Eget kapital och Skulder 385 713 73 029 106 155 92 972 
Företagsinteckningar 13 320 3 000 - 3 000 
Ansvarsförbindelser* 130 164 Inga Inga Inga 

     
 

 

* Beloppet avser till största delen hyresvtal  
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 2020 
Kvartal 2 

 2019 
Kvartal 2  

2020 
Halvår 1 

2019 
Halvår 1 

2019 
Helår 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Rörelseresultat -17 207 -12 420 -28 551 -21 648 -45 642 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

11 091 3 316 15 217 6 526 14 905 

Erhållen ränta mm - - - - - 
Erlagd ränta -1 581 - -1 590 - -27 
Betald skatt 682 -102 -617 -659 -1 364 
Förändring av rörelsekapitalet 67 426 826  66 288 4 169 5 612 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

60 411 -8 380 51 981 -11 611 -26 516 

      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investeringar i anläggningstillgångar -234 -116 -401 -461 -865 
Förvärv av koncernföretag -124 668 - -124 668 - -14 139 
Balanserade utgifter för 
produktutveckling 

-7 712 - -9 412 - -2 106 

Övriga förändringar finansiella 
tillgångar 

- -     - -346 -186 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-132 614 -116 -134 481 -807 -17 296 

           
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
 

          

  Nyemission 106 220 - 106 220 28 61 709 
Erhållna aktieägartillskott - - - - - 
Upptagna lån - -                - - 19 
Återbetalning av lån -1 611 -375 -1 611 -750 -1 000 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

104 609 -375 104 609 -722 60 728 

           

Periodens kassaflöde 32 397 -8 871 22 109 -13 140 16 916 
Likvida medel vid periodens början 26 989 16 050 37 224 20 309 20 309 
Kursdifferens likvida medel 55 -1 -2 0 -1 
Likvida medel vid periodens slut   59 331   7 169  59 331  7 169  37 224  
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Tkr Aktiekapital Annat eget kapital 

inkl. periodens 

resultat 

Summa 
eget kapital 

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 

    

Ingående balans per 1 januari 2020 1 569 94 028 95 597 

Periodens resultat  -30 141 -30 141 

Nyemission maj 2020         367 49 794 50 161 

Apportemission Goodbye Kansas Group         463 57 734 58 197 

Emissionskostnader  -2 138 -2 138 

Korrigering förvärv, Sayduck  2 2 

Omräkningsdifferens  113 113 

Utgående balans 30 juni 2020     2 399 169 392 171 791 

    

    

    

    

    

    
 


