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Delårsrapport tredje kvartalet 2019 

Intensiv lanseringsperiod inledd 

Perioden 1 juli – 30 september 2019 

• Nettoomsättningen växte under tredje kvartalet med 127 % och uppgick därmed till 854 TSEK, 
att jämföra med 376 TSEK motsvarande period föregående år. 

• Resultatet före avskrivningar men efter nedskrivningar* (EBITDA) blev -2 737 TSEK i tredje 
kvartalet jämfört med -1 472 TSEK tredje kvartalet 2018. 

• Periodens resultat uppgick till -3 911 TSEK jämfört med -1 465 TSEK motsvarande period 
2018. Resultatet påverkades negativt av en nedskrivning* på 634 TSEK avseende immateriella 
tillgångar. 

• EBITDA per aktie blev -0,21 SEK/aktie (-0,14 SEK/aktie motsvarande period 2018) och 
periodens resultat blev -0,30 SEK/aktie (-0,14 SEK/aktie motsvarande period 2018). 

• Likvida medel inklusive säkerställda kortfristiga fordringar uppgick vid kvartalets utgång till 13 
227 TSEK** att jämföra med 17 957 TSEK vid utgången av andra kvartalet. 

• Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick vid periodens slut till 
32 228 TSEK motsvarande 2,50 SEK per aktie att jämföra med 30 354 TSEK motsvarande 2,93 
SEK/aktie 2018-09-30 och 36 140 TSEK motsvarande 2,82 SEK 2019-06-30. 

 

Perioden 1 januari – 30 september 2019 

• Nettoomsättningen växte under årets första nio månader med 109 % och uppgick därmed till 2 
115 TSEK, att jämföra med 1 010 TSEK motsvarande period 2018. 

•  Resultatet före avskrivningar men efter nedskrivningar* (EBITDA) blev -7 365 TSEK för 
niomånadersperioden jämfört med -6 222 TSEK motsvarande period 2018. EBITDA 
påverkades negativt av nedskrivningen* av immateriella tillgångar med 634 TSEK. 

• Periodens resultat uppgick till -10 800 TSEK jämfört med -5 731 TSEK motsvarande period 
2018. Resultatet påverkades negativt av nedskrivningen* av immateriella tillgångar med 634 
TSEK. 

•  EBITDA per aktie blev -0,58 SEK/aktie (-0,60 SEK/aktie motsvarande period 2018) och 
periodens resultat  blev -0,84 SEK/aktie (-0,70 SEK/aktie motsvarande period 2018). 

 

* Styrelsen för Beyond Frames har gjort bedömningen att immateriella tillgångar avseende ett AR-spel med extern IP som byggts 
upp främst under 2018 men även under 2019 inte kommer vidareutvecklas eller kommersialiseras under det närmaste året och 
väljer att skriva ned hela värdet för de aktiverade utvecklingskostnaderna tagna i projektet, 634 TSEK. 
 
** Beyond Frames har under kvartalet lånat ut överskottslikviditet till en ränta om 10 %. Lånet är säkerställt av Init Invest AB som 
även är större ägare i Beyond Frames, se vidare under Närståendetransaktioner nedan. 
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Väsentliga händelser under perioden 

Daniel Drambo utsågs till ny VD i juli och tillträdde den 1 november 2019. Daniel Drambo har en 
gedigen bakgrund inom mjukvarubaserade tillväxtbolag och har under de senaste åren arbetat som 
CFO på Litium. 

Den av Beyond Frames helägda spelstudion Cortopia annonserade sitt kommande spel med 
arbetsnamnet Down The Rabbit Hole på spelmässan Gamescom i Köln den 20 augusti. Spelet blev 
mycket väl mottaget av media. 

En viktig uppdatering för Wands lanserades under augusti, uppdateringen innehåller en efterlängtad 
möjlighet att spela mot datorn som komplement till spel mot mänskliga motståndare. Det gör spelet 
mer lättillgängligt och adresserar den mest efterfrågade funktionen från våra spelare. 

Den 19:e september lanserades Cortopias spel Wands på Oculus senaste headset Quest. Lanseringen 
var lyckad och visar att Quest har tagit VR-spelmarknaden till en ny nivå samtidigt som den goda 
försäljningen bevisar Wands styrka. Kort efter lanseringen avancerade spelet till nummer 6 på den 
bästsäljande listan av VR-spel på Oculus Quest globalt. 

Väsentliga händelse efter periodens utgång 

I det fjärde kvartalet har Cortopias spel Wands lanserats på Sony PSVR.  

Även Beyond Frames delägda studio Odd Raven har efter periodens slut lanserat sitt spel Carly and the 
Reaperman på Sony PSVR.  

Om Beyond Frames Entertainment 

Beyond Frames Entertainment AB (publ) är ett bolag verksamt inom dataspelsbranschen. Beyond 
Frames Entertainment AB (publ) äger och driver självständiga spelstudios som skapar upplevelser med 
huvudsaklig inriktning mot plattformar för virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR). 
 
Beyond Frames strategi är att samla oberoende spelstudios under samma paraply. Avsikten är att 
detta ska ske dels genom förvärv av spelstudios, vilka bevisat att de kan utveckla och 
marknadslansera spel med stor spelglädje, dels genom organisk tillväxt. Bolaget har ett fokus mot 
spelutveckling som helt eller delvis tillämpar VR- och AR-teknologi men investerar även i spel och 
spelstudios med inriktning mot PC och Mac.  
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Kommentarer från VD 
Marknaden för Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) är 
i sin linda. Teknologierna är närbesläktade och går ibland under 
samlingsnamn som Mixed Reality (MR) eller XR. Hur, och i vilken 
takt, teknologin och marknaden för dessa utvecklas är 
svårbedömt. Det som de flesta externa bedömare dock är 
överens om är att dessa branscher står inför exceptionell tillväxt 
och att nästa stora teknikskifte baseras på denna teknologi. 
Samtliga amerikanska teknologijättar, med Mark Zuckerbergs 
Facebook i täten, mångmiljard-satsar på tekniken. Apples vd  
Tim Cook ser AR som nästa steg att ersätta de smarta 
telefonerna. Ett gigantiskt teknikskifte om han får rätt. 

Även här i Sverige har ledande investerare börjat få upp ögonen 
för möjligheterna inom AR/VR. När Lars Jörnow, Partner på EQT 
Ventures, talar om vad de letar efter till sin nya 7-miljardersfond 
säger han:  

”Ser jag till EQT Ventures andra fond så kommer säkert augmented reality att finnas vid horisonten. När nya 
plattformar växer fram så byggs också en ny generation av företag på dem. Ta den första Iphone-modellen 
som kom 2007. Det banade vägen för ett helt gäng av bolag som sedan har vuxit sig stora.” 

Samtidigt har dataspelsbranschen vuxit starkt under den senaste tjugoårsperioden och bedömningen 
är att tillväxten fortsätter. Marknaden för dataspel var värd 138 mdr USD 2018 (större än film- och 
musikindustrin tillsammans). Trenden är att konsumenter fortsätter att lägga mer tid på dataspel och 
det demografiska skiftet gör att dataspel spelas mer i alla ålderskategorier men framför allt i högre 
åldersspann. I ett uttalande sade Netflix nyligen att den tuffaste konkurrenten framåt blir olika 
streamingtjänster av dataspel som är på frammarsch. 

I denna kontext är det otroligt spännande att få möjligheten att leda Beyond Frames resa framåt. Ett 
bolag som genom självständiga studios utvecklar dataspel med fokus VR och AR tekniken. En fot i 
spelbranschen och en i AR/VR-teknologin. Ett fantastiskt utgångsläge inför framtiden. De närmaste 
åren kommer bli intensiva och händelserika. Vi är väl positionerade för framtida tillväxt och 
målsättningen är att stärka denna position ytterligare. 

I tredje kvartalet annonserade Facebook nu offentligt att de håller på att utveckla AR-glasögon. 
Samtidigt viskas det om att även Apple håller på att utveckla sina AR/VR-glasögon. Detta är stora 
nyheter som ligger i linje med vår analys av marknaden och stärker oss i övertygelsen att vi har en 
position och exponering mot framtida tillväxt. 

Den 19:e september lanserade Beyond Frames helägda studio Cortopia sitt prisade spel Wands på 
Facebookägda Oculus nya headset Oculus Quest. Lanseringen blev något av en succé och spelet var 
som högst uppe på tredje plats över bäst säljande spel på Quest globalt. Framgången förklarar det 
mesta av intäktsökningen på 127 % i det tredje kvartalet.  

Talen är fortfarande små men det viktigaste med den lyckade lanseringen är dels som kvitto på att VR-
spelmarknaden är på rätt väg, dels att framgången verifierar spelet Wands popularitet och stärker 
Beyond Frames marknadsposition.  

  

Daniel Drambo, VD 
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En intressant datapunkt att ta fasta på angående VR-spelmarknadens utveckling är att Mark 
Zuckerberg, på Oculus stora event Oculus Connect i september, kunde annonsera att konsumenter 
spenderat mer än 100 MUSD i Oculus Store, en siffra som var väsentligt högre än vad många trott. 
Branschexperter och ledande VR-aktörer har på senare tid samstämmigt börjat tala om att tillväxten 
inom VR har gått från linjär till exponentiell. 

Den stora lanseringen som alla väntar på nu är Cortopia´s helt nya Alice i Underlandet-spel med 
arbetsnamnet Down the Rabbit Hole. Spelet presenterades för första gången i augusti på Gamescom, 
världens största spelmässa med 400 000 besökare, och blev en succé med hyllningar från bland 
annat UploadVR, Road To VR, och VR Focus.  

Arbetet i flera av våra studior är nu intensivt och vi investerar både i personal, underkonsulter och 
marknadsföring för att knyta ihop säcken och kunna lansera riktigt hög kvalitét för både nya spel och 
befintliga spel på nya plattformar.  

 

Daniel Drambo 

VD, Beyond Frames Entertainment AB (publ) 
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Mot en värld bortom ramar 

Flertalet spännande och positiva nyheter annonserades i tredje kvartalet. En intressant nyhet var 
definitivt att Facebook nu offentligt bekräftar att de håller på att utveckla AR-glasögon. Med tanke på 
den dominanta ställning de skaffat sig inom VR får de anses vara en kandidat till att bli 
marknadsledande, åtminstone tills Apple bekräftar de ständigt surrande ryktena om deras ambitiösa 
satsning inom AR/VR.  

Detta är nyheter som linjerar med Beyond Frames långsiktiga analys av marknaden och stärker oss i 
vår övertygelse att vi är rätt positionerade. 

Även Microsoft har till slut släppt AR-headsetet Hololens 2, vilket är ett stort steg framåt jämfört med 
föregångaren, och ett viktigt steg mot konsumentinriktade AR-headsets/glasögon i framtiden. 

Marknaden för Virtual Reality fortsatte att växa i tredje kvartalet. Mängden data och antal mätpunkter 
på exakt hur mycket marknaden växer är begränsad men branschexperter och större aktörer har på 
senare tid unisont kommenterat att tillväxten nu går från linjär till exponentiell.  

En datapunkt att ta fasta på är att Mark Zuckerberg, på Oculus stora event Oculus Connect som gick 
av stapeln 25–26 september i Kalifornien, kunde annonsera att konsumenter spenderat mer än 100 
MUSD i Oculus Store, en siffra som var väsentligt högre än vad många trott. Oculus Store är en app 
store för VR-innehåll och innehåller nästan uteslutande spel för VR men har även andra VR-appar. 

Nyligen annonserade Facebook att de förvärvar spelstudion bakom det populära VR-spelet Beat Saber, 
som tidigare i år meddelade att de sålt mer än en miljon spel. 

Under andra kvartalet i år lanserade flera ledande aktörer nya headset och kapprustningen för att bli 
den mest relevanta aktören inom VR framöver fortsätter. HTC, Oculus (Facebook) och Valve (Steam) är 
bara några av de internationella dominanter som tävlar om uppmärksamheten. Utvecklingen har 
fortsatt i tredje kvartalet då även några headset som vänder sig mot industriapplikationer och till 
entusiaster i konsumentledet med höga krav på prestanda lanserats, bland annat från finska Varjo och 
Pimax. 

I racet om dataspelmarknaden inom VR har Facebookägda Oculus tagit taktpinnen i och med 
lanseringen av deras senaste VR-headset Oculus Quest i våras. Förutom smidigheten med ett helt 
trådlöst headset utan behov av externa sensorer annonserade Oculus i tredje kvartalet att Oculus 
Quest får ny funktionalitet i form av hand tracking, vilket betyder att spelare kan styra spelet enbart 
med sina händer. Ytterligare en nyhet från Oculus i tredje kvartalet var att Quest via en USB-kabel 
kommer kunna fungera som ett PC-headset vilket uppskattats av användarna och ytterligare stärker 
Oculus ledande position.  

I takt med de återkommande tekniska framstegen blir också nyttan med Virtual Reality uppenbar för 
fler. Förutom att VR möjliggör för spel och upplevelser som världen aldrig tidigare skådat, lägger 
teknologin också grunden för pedagogiska verktyg som kan användas inom områden som utbildning 
och vård. Sådana verktyg finns redan på marknaden, och fler utvecklas kontinuerligt. 

Det är positivt och ett tydligt tecken för att ett genombrott för VR närmar sig att nya aktörer kommer in 
på hårdvarumarknaden, men den viktigaste tendensen just nu är att flera erkända och större 
spelmakare annonserar nya och påkostade VR-spelsatsningar. Ett exempel är Disney som har 
producerat tre nya, påkostade Star Wars-berättelser, unikt för VR. Andra exempel är Asgard's Wrath 
och Stormlands, som hör till de större, och fler är att vänta i form av till exempel "Medal of Honor: 
Above and Beyond" från Respawn Entertainment.  
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En överraskning i början av fjärde kvartalet är att Valve som äger och driver Steam – världens största 
digitala marknadsplats för spel, nu i november annonserade att de efter en 12 års lång väntan släpper 
ett nytt Half-Life, en av världens mest efterlängtade spel. Det oväntade är att spelet, som heter Half-
Life: Alyx, endast släpps som ett VR-spel, vilket fått VR-hårdvara och förbeställningar på det nya spelet 
att rusa upp i topp bland samtliga produkter som finns på hela Steam. 

Samma trend syns inom AR där bland annat Minecraft Earth, världens mest ambitiösa AR spel, 
lanserats. 

Ta gärna del av nyheter i och kring kvartalet om vägen mot AR/VR nedan:  

https://www.theverge.com/2019/9/25/20883706/facebook-ar-glasses-prototypes-live-maps-
announce-oc6 

https://uploadvr.com/oc6-spent-100-million-store/ 

https://www.engadget.com/2019/09/26/oculus-quest-link-hands-on-pc-vr/ 

https://www.oculus.com/blog/play-rift-content-on-quest-with-oculus-link-available-now-in-
beta/?locale=en_US 

https://uploadvr.com/quest-finger-tracking-analysis/ 

https https://www.theverge.com/2019/11/18/20971514/valve-announces-half-life-alyx-its-first-
flagship-vr-game://www.pimax.com/ 

https://www.microsoft.com/en-us/hololens/buy 

https://www.minecraft.net/en-us/earth 

 https://varjo.com/products/vr-2/ 

https://blog.lookingglassfactory.com/announcements/colossal-holograms/ 

https://www.w3.org/TR/webxr/ 

https://uploadvr.com/tilt-five-finishes-kickstarter/ 

 

  

https://www.theverge.com/2019/9/25/20883706/facebook-ar-glasses-prototypes-live-maps-announce-oc6
https://www.theverge.com/2019/9/25/20883706/facebook-ar-glasses-prototypes-live-maps-announce-oc6
https://uploadvr.com/oc6-spent-100-million-store/
https://www.engadget.com/2019/09/26/oculus-quest-link-hands-on-pc-vr/
https://www.oculus.com/blog/play-rift-content-on-quest-with-oculus-link-available-now-in-beta/?locale=en_US
https://www.oculus.com/blog/play-rift-content-on-quest-with-oculus-link-available-now-in-beta/?locale=en_US
https://uploadvr.com/quest-finger-tracking-analysis/
https://www.pimax.com/
https://www.pimax.com/
https://www.pimax.com/
https://www.microsoft.com/en-us/hololens/buy
https://www.minecraft.net/en-us/earth
https://varjo.com/products/vr-2/
https://blog.lookingglassfactory.com/announcements/colossal-holograms/
https://www.w3.org/TR/webxr/
https://uploadvr.com/tilt-five-finishes-kickstarter/
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Redovisningsprinciper 
Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3) och i delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisning. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

 

Ekonomisk översikt 
 

Belopp i TSEK Q3 2019 Q3 2018 9 mån 2019 9 mån 2018   

Moderföretag          

Nettoomsättning  -  -  -  634  

Aktiverat arbete för egen räkning  -  -  -  2 650  

EBITDA - 1 215 - 572 - 4 238 - 5 320  

EBITDA/Aktie (kr)* - 0,09 - 0,06 - 0,33 - 0,51  

Resultat - 1 109 - 454 - 4 132 - 5 952  

Resultat/Aktie (kr)* - 0,09 - 0,04 - 0,32 - 0,58  

Koncern          

Nettoomsättning  854  376  2 115  1 010  

Aktiverat arbete för egen räkning  1 327  1 388  4 164  4 038  

EBITDA - 2 737 - 1 472 - 7 365 - 6 222  

EBITDA/Aktie (kr)* - 0,21 - 0,14 - 0,58 - 0,60  

Resultat  - 4 160 - 1 465 - 11 649 - 7 231  

varav hänförligt till MB aktieägare - 3 911 - 1 465 - 10 800 - 7 231  

Resultat/Aktie (kr)* - 0,30 - 0,14 - 0,84 - 0,70  

          

 

 Belopp i TSEK 2019-09-30 2018-09-30 2019-06-30   

Moderföretag     
Balansomslutning              44 478               31 633                    45 192      

Eget kapital              42 463               31 365                    43 573      

Eget kapital/Aktie (kr)*                   3,31                   3,03                        3,39      

Antal aktier        12 835 306            517 136            12 835 306      

Koncern  
 

  
Balansomslutning              40 034               31 610                    43 430      

Eget kapital              32 228               30 354                    36 140      

Eget kapital/Aktie (kr)*                   2,51                   2,93                        2,82      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Alla nyckeltal som är beräknade per aktie för jämförelseperioden 2018 är justerade för split 20:1 för att ge en mer rättvisande 
jämförelse. För alla resultatrelaterade nyckeltal per aktie har det genomsnittliga antalet aktier under perioden använts. 
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Kommentar till resultatutveckling 
Beyond Frames Entertainment AB (publ) befinner sig i en investeringsfas, bolaget fortsätter investera i 
utveckling av nya och befintliga spel samt att göra befintliga spel tillgängliga på fler plattformar. 
Investeringar sker även direkt i andelar av hela dataspelsbolag. Det är vår övertygelse att bolaget 
kommer vara väl positionerat för exceptionell tillväxt när marknaden för AR och VR spel tar fart.  
 
Koncernens omsättning ökade i tredje kvartalet med 127 % till 854 tkr. Anledningen är främst den 
lyckade lanseringen av dotterbolaget Cortopias spel Wands på Facebook ägda Oculus nya headset 
Oculus Quest.  
 
Koncernens resultat före skatt uppgick i tredje kvartalet till -3 911 tkr jämfört med -1 465 tkr 
motsvarande period föregående år. Resultatförsämringen beror på högre avskrivningar på de 
balanserade utvecklingskostnaderna och goodwill, högre marknadsföringskostnader samt generellt 
högre operationella kostnader som kommer med en mer omfattande verksamhet. 

Aktiveringar av utvecklingskostnader 

Beyond Frames Entertainment AB (publ) har aktiverat utvecklingskostnader direkt hänförliga 
spelutveckling och tillhörande plattform för befintliga och nya spel. Aktiverade utvecklingsutgifter i 
koncernen för tredje kvartalet uppgick till 2 507 TSEK att jämföra med 1 388 tkr motsvarande period 
föregående år. Ökningen beror på ett ökat tempo i utvecklingen då flera bolag är i slutfasen av 
utvecklingen av sina nya spel samt fler portningar av befintliga spel till nya plattformar. 

Likviditet och finansiering 
Tillgängliga likvida medel uppgick vid periodens slut till 13 227 TSEK att jämföra med 17 957 TSEK vid 
utgången av andra kvartalet. Kassalikviditeten uppgick vid kvartalets slut 4 727 TSEK att jämföra med 
17 957 TSEK vid utgången av andra kvartalet. Skillnaden mellan utvecklingen av tillgängliga likvida 
medel och kassalikviditeten mellan kvartalen förklaras av att Beyond Frames givit ett kortfristigt lån till 
Place AB om 8 500 TSEK i syfte att placera överskottslikviditet. Räntan löper med 10 %. Place AB är ett 
dotterbolag till Init Invest AB som är större ägare i Beyond Frames och som till 100 % säkerställer lånet, 
se vidare under närståendetransaktioner. 

Kommentarer till större poster 
Immateriella anläggningstillgångar består av aktiverade utvecklingskostnader. 

Närståendetransaktioner 
Beyond Frames styrelseordförande Ricky Helgesson har via sitt bolag Zelk AB fakturerat Beyond 
Frames 128 477 SEK i tredje kvartalet. Fakturering avser operationellt arbete med stöttning av bland 
annat spelutvecklingen. Styrelseledamot Mikael Söderström har via sin enskilda firma Futima 
fakturerat Beyond Frames 305 220 SEK i tredje kvartalet. Faktureringen avser VD-rekrytering, 
managementtjänster, markandsföringstjänster samt interimt arbete som tillförordnad VD. Beyond 
Frames har i kvartalet lånat ut 8 500 TSEK till Place Holding AB. Place Holding AB är ett dotterbolag till 
Init Invest AB som är större ägare i Beyond Frames. Lånet säkerställs till 100 % av Init Invest AB och 
löper med 10 % ränta. Syftet med att låna ut pengarna är att få avkastning på överskottslikviditet. 
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Riskfaktorer 

Intjäningsförmåga och kapitalbehov 

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat innan Beyond Frames Entertainment AB (publ) 
uppnår en kontinuerlig stabil lönsamhet. Det kan inte heller uteslutas att Beyond Frames Entertainment 
AB (publ) i framtiden har ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms som nödvändigt. 

Förvärv av spelstudios 

Beyond Frames Entertainment AB (publ) affärsstrategi baseras på förvärv av framstående spelstudios 
inom spel baserade på VR- och AR-teknik. Det finns en risk att förvärvade spelstudios inte lever upp till 
de förväntningar som Beyond Frames Entertainment AB (publ) haft och som föranlett förvärvet. Dessa 
förväntningar ska avse såväl kompetensnivå, skicklighet, finansiella omständigheter, förmågan till 
samarbete eller andra faktorer. Det finns en risk att förvärvade spelstudios inte integreras i Beyond 
Frames Entertainment AB (publ) verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Förväntade synergier kan helt 
eller delvis utebli. Sammantaget kan dessa risker få en negativ inverkan på Beyond Frames 
Entertainment AB (publ) verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Marknaden inom VR och AR är dessutom i en tidig fas och där många nya aktörer etablerar sig. 
Marknaden kännetecknas av snabb teknisk och innovativ utveckling, vilket öppnar upp för många nya 
aktörer, däribland Beyond Frames Entertainment AB (publ). Även större aktörer från traditionell 
spelutveckling inom PC-, konsol- och mobilspel kan komma att ge sig in i denna marknad i takt med att 
den mognar. Flera av dessa, både nuvarande och framtida konkurrenter, kan ha ett konkurrensövertag i 
form av mer inarbetade varumärken, längre historik samt större finansiella resurser. Om Beyond 
Frames Entertainment AB (publ) inte lyckas bibehålla sin marknadsposition genom fortsatt innovation 
finns det en risk att Beyond Frames Entertainment AB (publ) förlorar konkurrenskraft vilket skulle 
kunna påverka Beyond Frames Entertainment AB (publ) negativt. 

Immaterialrättsligt skydd 

Inom spelutveckling, såsom för all mjukvaruutveckling, finns en risk att Beyond Frames Entertainment 
AB (publ) spel kan komma att efterliknas av konkurrenter. Det finns även en risk att andra företag 
innehar immateriella rättigheter på vilka Beyond Frames Entertainment AB (publ) skulle kunna hävdas 
inkräkta på. Försvar av Beyond Frames Entertainment AB (publ) immateriella rättigheter eller 
ersättning till tredje part för intrång i och/eller användning av tredje parts immateriella rättigheter kan 
innebära minskade intäkter eller ökade kostnader till dess att överträdelser beivras, licensavgifter 
betalats och/eller tillåtelse erhållits att nyttja tredje parts immateriella rättigheter. Detta skulle 
sammantaget kunna påverka Beyond Frames Entertainment AB (publ) verksamhet, resultat och 
finansiella ställning negativt. 

Valutarisker 

Beyond Frames Entertainment AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars redovisning är 
denominerad i SEK. Spelindustrin är en global och digital marknad där merparten av 
intäktsströmmarna kan komma att genereras i utländska valutor. Dessa intäkter kan medföra att 
Beyond Frames Entertainment AB (publ) exponeras för betydande valutasvängningar. Dessa skulle 
kunna påverka Beyond Frames Entertainment AB (publ) omsättning, resultat och finansiella ställning 
negativt. 
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Delårsrapport tredje kvartalet 2019 

Övrig information 
 
Bokslutskommuniké 2019:   21 februari 2020. 
 
 
Den finansiella informationen i denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 
 

 

 

 
 
Stockholm den 29 november 2019 
 
 
Styrelsen
 
Beyond Frames Entertainment AB (publ) 
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Delårsrapport tredje kvartalet 2019 

RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN* 
 
 2019-07-01- 2018-07-01- 2019-01-01- 2018-01-01- 

Belopp i TSEK 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 

     

RÖRELSENS INTÄKTER     

     

Nettoomsättning, extern             854                 376            2 115              1 010     

Aktiverat arbete för egen räkning          1 327              1 388            4 164              4 038     

Övriga rörelseintäkter                  -                      -                 29                 181     

Summa rörelseintäkter och aktiverade utgifter          2 181              1 764            6 308              5 229     

     

     

RÖRELSENS KOSTNADER     

     
Råvaror och förnödenheter, externa -          467     -          365     -      1 228     -       2 746     

Övriga externa kostnader -       1 122     -          476     -      3 074     -       2 263     

Personalkostnader -       2 523     -       2 396     -      8 427     -       6 442     
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -       2 159     -          379     -      5 019     -       1 012     

Andel i intresseföretags resultat -          172     -  -         310     - 

Summa rörelsekostnader -       6 443     -       3 616     -   18 058     -     12 463     

     

Rörelseresultat -       4 262     -       1 852     -    11 750     -       7 234     

     

Finansiella poster     
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande 
resultatposter             102                     1               101                     3     

     

Resultat efter finansiella poster -       4 160     -       1 851     -    11 649     -       7 231     

     

Skatt på periodens resultat                  -                 386                    -              1 500     

     

Periodens resultat -       4 160     -       1 465     -    11 649     -       5 731     

     

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare -       3 911     -       1 465     -    10 800     -       5 731     

Innehav utan bestämmande inflytande -          249     -      -         849     -            

     

     

 
 
  
 

 

 

 

 
* Koncernen bildades under 2018.  
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Delårsrapport tredje kvartalet 2019 

BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN* - TILLGÅNGAR 
 
 

Belopp i TSEK   2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

     

TILLGÅNGAR     

     

Anläggningstillgångar     

     

Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten         9 113            5 683            6 741     

Koncessioner, panter, licenser, varumärken, likn. rättigheter            115                 14                 14     

Goodwill         8 774            10 397     

       

Summa immateriella anläggningstillgångar       18 002            5 697          17 152     

       

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer              51                 66                 68     

       

Summa materiella anläggningstillgångar              51                 66                 68     

       

Finansiella anläggningstillgångar       

Uppskjuten skattefordran                 -            2 327                    -     

Andelar i intressebolag och gemensamt styrda företag         6 422                    -                    -     

Andra långfristiga fordringar            166                    -               166     

Summa finansiella anläggningstillgångar         6 588            2 327               166     

       

Summa anläggningstillgångar       24 641            8 090          17 386     

       

Omsättningstillgångar       

       

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar            795                 71               276     

Övriga fordringar         9 496               559               585     

       

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter            375                    -                 51     

Summa kortfristiga fordringar       10 666               630               912     

       

Kassa och bank       

Kassa och bank         4 727          22 890          30 336     

       

Summa omsättningstillgångar       15 393          23 520          31 248     

       

SUMMA TILLGÅNGAR       40 034          31 610          48 634     

 
 
* Koncernen bildades under 2018 
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Delårsrapport tredje kvartalet 2019 

BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN* - EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
 

Belopp i TSEK   2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital       

Aktiekapital            642               517               626     

Övrigt tillskjutet kapital       59 040          39 199          56 675     

Reserver         5 694            5 683            6 606     

Balanserat resultat inkl periodens resultat  -    33 148     -    15 045     -    22 988     
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare       32 228          30 354          40 919     

Innehav utan bestämmande inflytande         4 178                    -            5 027     

Summa eget kapital       36 406          30 354          45 946     

       

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder            702               422               796     

Skatteskulder              21                 74               119     

Övriga kortfristiga skulder         1 549               382               492     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter         1 356               378            1 281     

Summa kortfristiga skulder         3 628            1 256            2 688     

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       40 034          31 610          48 634     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Koncernen bildades under 2018 
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Delårsrapport tredje kvartalet 2019 

EGET KAPITAL - KONCERNEN 
 
 

 Aktiekapital 

Övrigt 
 tillskjutet 

 kapital   Reserver 

Moderföretaget     

     

Ingående balans 2019-01-01 626 56 675  6 606 

Justerad ingående balans 2019-01-01 626 56 675  6 606 

     

Nyemission 16 2 518   

     
Förändringar direkt mot eget kapital 
Återbetalning av premie för  
personalens teckningsoptioner  -153   

Summa  -153   
Omföring mellan poster i eget kapital 
Fond för utvecklingsutgifter    -912 

Summa    -912 

Eget kapital 2019-09-30 642 59 040  5 694 

     

     

     

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 

inkl årets resultat   
Innehav utan  
best. inflytande 

Koncernen     

     

Ingående balans 2019-01-01 -22 988   5 027 

Justerad ingående balans 2019-01-01 -22 988   5 027 

      

Periodens resultat -10 800   -849 

Förändringar direkt mot eget kapital    

 
 
 
 

Förvärv av intresseföretag -271    
Summa förändringar i redovisade 
värden     

     

     
Omföring mellan poster i eget kapital 
Fond för utvecklingsutgifter 
Summa 912    

Summa 912    

     

Eget kapital 2019-09-30 -33 147   4 178 
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Delårsrapport tredje kvartalet 2019 

RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERFÖRETAGET* 
 
 
 2019-07-01- 2018-07-01- 2019-01-01- 2018-01-01- 

Belopp i TSEK 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 
Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning                -                         -                      -                 634     

Aktiverat arbete för annans räkning                -                -                      -              2 650     

Övriga rörelseintäkter           471                -                 855               181     

Summa rörelseintäkter           471                    -                 855              3 465     
      

      

Rörelsens kostnader      

Råvaror och förnödenheter -         451     -           96     -           615  -        2 477     

Övriga externa kostnader -         884     -           56     -        2 554    -        1 842     

Personalkostnader -         351     -         420     -        1 924     -        4 466    

Avskrivningar av anläggningstillgångar     -           633     

Summa rörelsekostnader -      1 686     -         572     -        5 093     -       9 418     
      

Rörelseresultat -      1 215     -         572     -        4 238     -       5 953     
      

Finansiella poster      

Ränteintäkter, räntekostnader och      

liknande resultatposter           106                    -                 106                     1     

Summa finansiella poster      

      

Resultat efter finansiella poster -      1 109     -         572     -        4 132     -       5 952     
      

Skatt på periodens resultat                 -           118                       -          1 232     
      

Periodens resultat -      1 109     -         454     -        4 132     -       4 720     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Moderföretaget Beyond Frames Entertainment AB hade under jämförelseperioden en annan verksamhetsinriktning än det för 
närvarande har. Bolaget ändrade namn (firma) under 2018 från Cortopia Group AB. 
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Delårsrapport tredje kvartalet 2019 

BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERFÖRETAGET* - TILLGÅNGAR 
 

Belopp i TSEK   2019-09-30  2018-09-30 2018-12-32 

     

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     
     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag       16 079          10 100            16 079     

Fordringar hos koncernföretag         7 000            2 924              3 147     

Andelar i intressebolag och gemensamt styrda bolag         7 527                    -                      -     

Uppskjuten skattefordran                 -            2 059                      -     

Andra långfristiga fordringar            166                    -                 166     

Summa finansiella anläggningstillgångar       30 772          15 083            19 392     

     

Summa anläggningstillgångar       30 772          15 083            19 392     

     

Omsättningstillgångar     

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar                 -                    -                      -     

Övriga fordringar         9 287               422                 509     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter            525                    -                      -     

Summa kortfristiga fordringar         9 812               422                 509     

     

Kassa och bank     

Kassa och bank         3 894          16 128            25 632     

Summa kassa och bank         3 894          16 128            25 632     

     

Summa omsättningstillgångar       13 706          16 550            26 141     

     

SUMMA TILLGÅNGAR       44 478          31 633            45 533     

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
* Moderföretaget Beyond Frames Entertainment AB hade under jämförelseperioden en annan verksamhetsinriktning än det för 
närvarande har. Bolaget ändrade namn (firma) under 2018 från Cortopia Group AB. 
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Delårsrapport tredje kvartalet 2019 

BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERFÖRETAGET* - EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
 
Belopp i TSEK  2019-09-30  2018-09-30 2018-12-32 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Bundet eget kapital     

Aktiekapital            642               517                 626     

Fond för utvecklingsutgifter                 -                    -                      -     

Summa bundet eget kapital            642               517                 626     

     

Fritt eget kapital     

Överkursfond       58 837          39 199            56 319     

Balanserad förlust  -    15 907     -      3 631     -        3 275     

Periodens resultat  -      1 109     -      4 720     -        9 455     

Summa fritt eget kapital       41 821          30 848            43 589     

     

Summa eget kapital       42 463          31 365            44 215     

     

Långfristiga skulder     

Övriga skulder                 -                    -                      -     

Summa långfristiga skulder                 -                    -                      -     

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder            510                 75                 554     

Skatteskulder              21                 23                   57     

Övriga kortfristiga skulder         1 136               112                 112     

Upplupna kostnader och upplupna intäkter            348                 58                 595     

Summa kortfristiga skulder         2 015               268              1 318     

     

     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER       44 478          31 633            45 533     

 
 
 

 

 
 

 

 

 

* Moderföretaget Beyond Frames Entertainment AB hade under jämförelseperioden en annan verksamhetsinriktning än det för 
närvarande har. Bolaget ändrade namn (firma) under 2018 från Cortopia Group AB.  
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Delårsrapport tredje kvartalet 2019 

EGET KAPITAL - MODERFÖRETAGET 
 

 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital samt 
aktiekapital under 

registrering   
Fond för 

utvecklingsutgifter 

Moderföretaget    

    

Ingående balans 2019-01-01 626  - 

Justerad ingående balans 2019-01-01 626  - 

    

Nyemission 16   

    

Bundet eget kapital 2019-09-30 642   

    

    

Fritt eget kapital Överkursfond  
Balanserat resultat inkl 
årets resultat 

Moderföretaget    

    

Ingående balans 2019-01-01 56 319  -12 730 

Justerad ingående balans 2019-01-01 56 319  -12 730 

     

Periodens resultat   -4 132 

    

Nyemission 2 518   

Förändringar i redovisade värden som redovisas 
direkt mot eget kapital   

 
 
 
 

Premie för personalens teckningsoptioner    

Summa förändringar i redovisade värden   
-153 

-153 

    

    

Eget kapital 2019-09-30 58 837  -17 015 
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