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Bokslutskommuniké 2019 

VR-spelmarknaden lyfter, intäkter upp 178 % 

Perioden 1 oktober – 31 december 2019 

• Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 178 % och uppgick därmed till 1 407 
TSEK, att jämföra med 506 TSEK motsvarande period föregående år. 

• Resultatet före avskrivningar och andelar i intressebolags resultat (EBITDA) blev -1 958 TSEK i 
fjärde kvartalet jämfört med -3 664 TSEK fjärde kvartalet 2018. 

• Resultatet före skatt uppgick till -4 145 TSEK jämfört med -4 996 TSEK fjärde kvartalet 2018. 

• EBITDA per aktie blev -0,15 SEK/aktie (-0,29 SEK/aktie motsvarande period 2018) och 
periodens resultat blev -0,32 SEK/aktie (-0,39 SEK/aktie motsvarande period 2018). 

• Likvida medel inklusive säkerställda kortfristiga fordringar uppgick vid kvartalets utgång till  
9 066 TSEK** att jämföra med 13 227 TSEK vid utgången av tredje kvartalet. 

• Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick vid periodens slut till 
28 506 TSEK motsvarande 2,22 SEK per aktie att jämföra med 40 919 TSEK motsvarande 3,53 
SEK/aktie 2018-12-31, och 32 228 TSEK motsvarande 2,50 SEK/aktie 2019-09-30. 

Perioden 1 januari – 31 december 2019 

• Nettoomsättningen växte under året med 132 % och uppgick därmed till 3 522 TSEK, att 
jämföra med 1 516 TSEK motsvarande period 2018. 

• Resultatet före avskrivningar och andelar i intressebolags resultat (EBITDA) blev -8 379 TSEK 
för helåret 2019 jämfört med -9 886 TSEK motsvarande period 2018. 

• Årets resultat före skatt uppgick till -15 794 TSEK* jämfört med -13 055 TSEK motsvarande 
period 2018. En ökning av förlusten med 21 %. 

• EBITDA per aktie uppgick till -0,65 SEK/aktie (-0,79 SEK/aktie motsvarande period 2018) och 
resultatet före skatt per aktie blev -1,23 SEK/aktie (-1,02 SEK/aktie motsvarande period 2018). 

* Under året har en nedskrivning avseende immateriella tillgångar om 634 TSEK bokförts. Beloppet belastar årets resultat. 

** Under året har ett kortfristigt lån utgivits till Place Holding AB, se mer info under Närståendetransaktioner nedan.  
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Bokslutskommuniké 2019 

Kommentarer från VD 
Det fjärde kvartalet är säsongsmässigt starkt för hela 
dataspelsbranschen men fjärde kvartalet 2019 kan gå till historien som 
tidpunkten då VR slog igenom en gång för alla, åtminstone vad gäller 
spel. Försäljningsrekorden för enskilda titlar och marknaden som 
helhet har avlöst varandra. Ett par intressanta datapunkter är att VR-
spelet Boneworks, som lanserades i december, sålde 100 000 exemplar 
redan första veckan och att Facebookägda Oculus Quest Store sålde 
mjukvara för 50 mkr endast på juldagen. Siffror vi inte varit i närheten 
av tidigare i VR-spelmarknaden. 

Ett positivt tecken är även att vi får allt mer data på utvecklingen i VR-spelmarknaden. I januari släppte den 
etablerade publicisten Road to VR en analys som visar på hur antalet spelare med uppkopplade VR-headsets på 
Valves plattform Steam utvecklats över tid. Analysen tar sin ansats i antalet ”månadsvis anslutna headsets” och 
visar en stark utveckling med tillväxtsiffror som pekar på en dubblering av marknaden på dryga året och med nya 
rekord de senaste månaderna. Analysen baseras på officiella data från Steam App Store. Läs gärna mer om detta i 
stycket nedan, ”Mot en värld utan ramar”. 

Utvecklingen är ändå inte helt oväntad. Som vi skrivit om i tidigare rapporter har förutsättningarna för en stark 
utveckling i VR-spelmarknaden succesivt stärkts. Nyckelvariablerna är enkelhet, pris och innehåll. Med Oculus 
Quest i spetsen gällande enkelhet och pris på VR-headset, tillsammans med utvecklingen av nya attraktiva spel, 
inte minst den enormt emotsedda lanseringen av tredje upplagan av spelet Half Life, står alla stjärnor rätt just nu. 
Half Life är en av historiens mest framgångsrika speltitlar och spelutvecklaren Valve chockade världen när de i 
höstas, 13 år efter andra titeln släpptes, annonserade att tredje upplagan lanseras exklusivt för VR. 

Utvecklingen är naturligtvis otroligt positiv för Beyond Frames. Framförallt på lång sikt men även i det korta 
perspektivet ser vi tendenser i att försäljningen av vår helägda studio Cortopias spel Wands dras med i den 
generella ökningen. Bruttoförsäljningen mot konsument uppgick i fjärde kvartalet till 2,5 mkr, den högsta 
kvartalssiffran sedan lanseringen 2016. Även vår delägda studio Odd Ravens VR-spel, Carly and the Reaperman, slår 
nya rekord och visar en positiv trend. 

Intäktstillväxten totalt sett landade i fjärde kvartalet på 178 % jämfört med motsvarande period föregående år, och 
för helåret uppgick den till 132 % jämfört med 2018. 

Med tanke på marknadsutvecklingen ser vi fram emot ett mycket spännande år. Vi räknar med att lansera 2–4 nya 
VR-spel under 2020, inräknat alla studior och den nära förestående lanseringen av helägda studion Cortopias nya 
VR-spel Down the Rabbit Hole. Down the Rabbit Hole (www.downtherabbitholegame.com) släpps på alla stora VR-
plattformar samtidigt den 26 mars.  

Inom en tvåårsperiod har vi en ambition att ha 7–8 spel i marknaden, varav de flesta i VR-segmentet.  

Strategin att investera i fler studior ligger fast men den närmaste tiden ligger fokus på att utveckla befintliga 
studior och driva lanseringar och marknadsföring av nya och redan lanserade spel. 

Ett viktigt steg i arbetet med våra befintliga studior är att skaparen av Wands och en av grundarna av Cortopia 
Studios och Beyond Frames, Ricky Helgesson, tillträtt som ny Head of studio och Creative director för Cortopia 
den 1 jan 2020. Välkommen Ricky! 
 

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

Utvecklingstakten för Virtual Reality har ökat under hela 2019 men accelererat särskilt mycket under 
årets sista kvartal. VR är på väg att bli ett massmarknadsmedium. Flera VR-spelföretag kan nu visa 
upp intäktssiffror som bara för något år sedan hade låtit närmast otänkbara. Under juldagen såldes 
exempelvis mjukvara bara på plattformen Oculus Quest för 50 miljoner kronor. Efterfrågan på VR-
headset är nu så stor att hårdvarutillverkare har svårt att hålla takten i produktionen. Då leveranstiden 
för Oculus Quest steg till tre månader såldes begagnade enheter på eBay och Amazon för tre gånger 
originalpriset. Exakt hur många Oculus-headset som har sålts vill inte Facebook kommunicera, men 
under Q4 lät Sony informera om att plattformen Playstation VR hade sålts i imponerande fem miljoner 
exemplar. 

Tillväxttakten för VR-spelmarknaden belystes bland annat i en analys* som publicerades i januari av 
RoadtoVR, en av de största publicisterna inom VR och AR. Analysen grundas i data från Steam och 
diagrammet nedan visar tillväxten av månatligen uppkopplade headsets. Resultatet av analysen visar 
på en tillväxt på över 75 % och 1,6 miljoner aktiva VR-spelare bara på Steam VR, som är den tredje 
största VR-plattformen efter Oculus Quest och Playstation VR. Utvecklingen av månatliga användare är 
nu exponentiell. I analysen poängteras dessutom det faktum att den verkliga nivån med största 
sannolikhet är underskattad och att antalet spelare bör vara ännu högre än vad undersökningen visar 
på grund av begränsningar i mätmetoden. 

 

 

 
* https://www.roadtovr.com/steam-survey-vr-headset-growth-january-2020/ 
 
 
 

https://www.roadtovr.com/steam-survey-vr-headset-growth-january-2020/
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Marknadens mognande syns också i hur de etablerade spelstudiorna nu närmar sig VR. Ubisoft 
fortsätter anställa inom VR, men mest betydande av allt är att tredje spelet i ett av världens mest 
högaktade spel-franchise, Half-Life, kommer vara helt och hållet en VR-titel. Valve, som producerar 
Half-Life och äger speldistributionsplattformen Steam, har sagt att teamet varit upp till 80 personer 
stort vilket är en enorm satsning. Valves egna VR-headset, Index, har i många perioder varit slutsålt 
med långa väntetider, vilket visar på de förväntningar som “Half-Life: Alyx” har att leva upp till. 

För att maximera sitt inflytande över de titlar som produceras har de stora konsolplattformarna, Sony 
med PlayStation och Microsoft med Xbox, länge förvärvat spelstudior som utmärkt sig. Då Facebook 
positionerat Oculus Quest som en spelkonsol började rykten gå i somras om att företaget var på väg 
att ge sig in i samma match, och nu börjar ryktena besannas. Först ut är Beat Games, skaparna av 
världens mest framgångsrika VR-spel, Beat Saber, som förvärvades av Facebook i november. Något 
pris offentliggjordes inte i samband med transaktionen. 

En av spelstudiorna det ryktades om att Facebook ville förvärva var Insomniac Games, som bland 
annat producerat VR-storsatsningen Stormlands exklusivt för Oculus. Men det blev i stället Sony som 
till slut stängde affären i november 2019, med en prislapp på hela 229 miljoner dollar. Fler förvärv inom 
VR lär vara att vänta inom den närmaste tiden. 

Facebook har även köpt PlayGiga, ett spanskt företag som bygger teknik och infrastruktur för cloud 
gaming, en teknik som blir allt hetare med stora lanseringar som Google Stadia och Nvidias GeForce 
NOW. Prislappen blev 70 miljoner euro. 
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Väsentliga händelser under perioden 
Daniel Drambo tillträdde den 1 november 2019 som VD för Beyond Frames Entertainment AB. Daniel 
Drambo har en gedigen bakgrund inom mjukvarubaserade tillväxtbolag och har under de senaste åren 
bland annat arbetat som CFO på Litium. 

Både Cortopia Studios och Odd Raven Studios lanserade sina spel Wands respektive Carly and the 
Reaperman på Sony Playstation VR under fjärde kvartalet. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Beyond Frames helägda studio Cortopia Studios annonserade att de kommer lansera sitt nya Alice i 
underlandet inspirerade spel Down the Rabbit Hole den 26 mars 2020. 

 

 

Om Beyond Frames Entertainment 
Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att 
berika människors liv med stark, engagerande underhållning utan den tvådimensionella skärmens 
begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus 
mot nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Moon Mode, Odd Raven Studios och 
Zenz VR. 
 
 

 
 

Bakre rad från vänster: Daniel Drambo (BFE), Micke Cruseman (Odd Raven Studios), Johan Högfeldt (Odd Raven Studios), Alex May (Moon Mode). 
Främre rad från vänster: Niklas Persson (ZenzVR), Ricky Helgesson (Cortopia Studios), Ola Björling (BFE). 
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Våra spelstudior 
 

Cortopia Studios 

Beyond Frames ägarandel: 100 % 

Head of Studio: Ricky Helgesson 

Ricky grundade Computer Vision- och Machine Learning-
företaget Univrses vilket sedermera ledde till avknoppningen 
Cortopia Studios. Innan dess arbetade han på speljättarna 
Frostbite och DICE inom Electronic Arts, och arbetade som 
producent och Tech Lead för succéspelen Battlefield 3 och 
Battlefield 4. Ricky är även medgrundare till Beyond Frames 
Entertainment AB. 

Studion 

Cortopia Studios var den första spelstudion i Beyond Frames Entertainment. Studion startades 2016 
som en avknoppning från företaget Univrses. Samma år släppte Cortopia sin första VR-titel Wands - ett 
prisbelönt first-person multiplayer-spel som omedelbart nådde stor framgång och blev ett av världens 
mest populära spel i sin genre. Studions huvudfokus har varit på utveckling av spel för VR och AR, men 
den har kapacitet att utveckla spel även för andra typer av plattformar. Cortopia har teknisk 
spetskompetens och stor marknadspotential inom spelutveckling. 

I mars 2020 lanseras Cortopias andra VR-spel: Det Alice i Underlandet-inspirerade spelet Down the 
Rabbit Hole. Detta pusselfyllda VR-äventyr är på många sätt helt nydanande, inte minst tack vare den 
interaktiva handlingen och dess unika sätt att låta spelaren förflytta sig i VR. Spelet lanseras på alla 
större VR plattformar samtidigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bild från Cortopia Studios första VR-spel Wands.   
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Zenz VR 

Beyond Frames ägarandel: 51 % 

Head of studio: Niklas Persson 

Niklas är en respekterad veteran inom dataspelsvärlden.  
1998 var han medgrundare till studion Refraction Games som 
utvecklade föregångaren till ett av världens bäst säljande spel: 
Battlefield. Niklas var med och utvecklade spelmotorn till det 
första Battlefieldspelet efter sammanslagningen av Refraction 
Games med DICE. När Virtual Reality började slå igenom på  
allvar valde Niklas att ta nästa steg inom gaming. 2015  
startade han Zenz VR. 

Studion 

Zenz VR är en spelstudio som har släppt flera VR-titlar under de knappt fem år som den har funnits. De 
titlar som rönt störst framgång är de två välkända och välrenommerade spelen HordeZ och Xion. 
Särskilt populära har de blivit då de har släppts som arkadspel på de asiatiska marknaderna. Studion 
siktar mot att fortsätta producera högkvalitativa spel för arkadspelsmarknaden samtidigt som de ökar 
fokuset på spel för hemmamarknaden och de stora VR-plattformarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild från Zenz VRs pågående projekt Lock N Load.  
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Odd Raven Studios 

Beyond Frames ägarandel: 38 % 

Co-Head of studio: Johan Högfeldt och Micke Cruseman 

Mickes och Johans gemensamma bana inom spelutveckling går 
långt tillbaka. Första gången som de båda arbetade tillsammans 
var då de skapade spelet Hammerwatch Coliseum till iOS och 
Android. Sedan dess har de arbetat med speljättar som King och 
DICE, och arbetat med kända titlar som Battlefield och Neybers. 
Det lyckade samarbetet mellan Micke och Johan ledde 
sedermera till att de båda startade Odd Raven Studios. 

Studion 

Odd Raven Studios, grundad 2016, är en stockholmsbaserad spelstudio som är verksam inom 
spelutveckling för både PC och VR. Studion består av ett team med sällsynt hög teknisk skicklighet 
som skapar roliga, vackra och nyskapande spel. 2018 vann Odd Ravens populära VR-spel Carly and the 
Reaperman “People’s choice award” på indiespels-festivalen Indiecade i Paris. Spelet har dessutom fått 
mycket höga betyg av spelare på digitala plattformar där spelet distribueras.  

Spelstudion utvecklar just nu ett större PC-spel som är finansierat av en mycket etablerad publisher 
inom spelbranschen. Denna publisher kommer att ansvara helt och hållet för marknadsföringen av 
spelet och kommer dessutom vara en central samarbetspartner i den dagliga spelutvecklingen. De två 
senaste spelen som har lanserats av nämnda publisher har sålt 1,5 miljoner respektive 2 miljoner 
exemplar och toppar flera listor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild från Odd Ravens VR-spel Carly and the Reaperman.   
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Moon Mode 

Beyond Frames ägarandel: 33 % (ägarandelen stiger till 55 % när 
andra steget i affären fullbordas under första halvåret 2020) 

Head of studio: Alex May, veteran inom spelbranschen som 
vunnit stort erkännande för sitt arbete inom ljuddesign för 
dataspel. 

Alex May är en erfaren spelproducent och grafisk designer med 
ett mycket framgångsrikt förflutet inom ljudproduktion och 
ljuddesign för dataspel. Då Alex, år 2013, arbetade med tidiga  
VR-projekt för spelstudion VITEI Backroom mötte han för  
första gången speldesignern Chris McLaughlin och artdirectorn 
Therése Pierrau. Trion nådde stora framgångar och vann många priser för sitt arbete med storföretag 
som bland andra Sony, Oculus och Universal Studios Japan. Så småningom valde de att tillsammans 
starta en egen studio: Moon Mode. 

Studion 

Moon Mode har arbetat med Vitei Backrooms egna IP:n och bland annat utvecklat VR-spelet Paper 
Valley. Under 2020 tar teamet nästa steg då de siktar på att släppa sin första egenägda IP. Målet är att 
skapa unika VR-upplevelser som både är roliga och vackra och som öppnar upp nya sätt på vilket man 
kan använda detta relativt nya medium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild från VR-spelet Paper Valley som Moon Mode – teamet tidigare utvecklat genom VITEI Backroom.  
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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 Q4 2019 Q4 2018  Helår 2019  Helår 2018 

Koncern *             

Nettoomsättning 1 407  
 

506  
 

3 522  
 

1 516 

Aktiverade utvecklingskostnader 2 768  
 

1 820  
 

8 102  
 

5 858 

EBITDA  - 1 958  - 3 664  - 8 379  - 9 886 

EBITDA/Aktie (kr)  - 0,15  - 0,29  - 0,65  - 0,79 

Resultat  - 4 145  - 4 996  - 15 794  - 12 227 

Resultat/Aktie (kr)  - 0,32  - 0,39  - 1,23  - 1,02 

             

Moderföretag 
 

 
  

 
  

 
  

Nettoomsättning -  
 

-  
 

-  
 

633 

Aktiverat arbete för egen räkning -  
 

2 650  
 

-  - 7 995 

EBITDA  - 1 228  - 2 675  - 6 560  - 12 093 

EBITDA/Aktie (kr)  - 0,10  - 0,21  - 0,43  - 0,64 

Resultat   - 1 016  - 2 675  - 5 148  - 8 627 

Resultat/Aktie (kr)  - 0,08  - 0,38  - 0,40  - 0,76 

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

 
Balansomslutning 36 236  48 634      40 034  
Eget kapital, moderbolagets ägare 28 506      40 919      32 228      
Eget kapital/Aktie (kr) 2,22      3,27      2,51      
Antal aktier  12 835 306      12 519 760      12 835 306      
Moderföretaget      

 
Balansomslutning              43 221      45 533      44 478  
Eget kapital              41 291                44 215      42 463      
Eget kapital/Aktie (kr) 3,22      3,53      3,31   

 

 

 

 

 

* Koncernen bildades under 2018 
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Kommentar till resultatutveckling 
Beyond Frames Entertainment AB (publ) befinner sig i en lanseringsfas med nya speltitlar som är på 
väg ut på marknaden. Bolaget fortsätter även att investera i utveckling av nya och befintliga speltitlar 
samt marknadsföring av dessa. Investeringar sker även genom andelar i dataspelsbolag. Bolaget anser 
sig vara väl positionerat för exceptionell tillväxt när marknaden för AR- och VR-spel tar fart.  

Koncernens omsättning ökade i fjärde kvartalet med 178 % till 1 407 TSEK. Anledningen är att 
aktiviteten generellt i VR-spelmarknaden ökat samt att Wands, det enda spel som är lanserat och 
konsolideras i vår rapportering, släppts på nya plattformar. Koncernens resultat före skatt uppgick i 
fjärde kvartalet till -4 145 TSEK jämfört med -4 996 TSEK motsvarande period föregående år vilket 
innebär en minskning av förlusten med 21 %. Resultatförbättringen beror i första hand på högre 
intäkter men även på lägre overheadkostnader vilket leder till att en större andel av de totala utgifterna 
aktiveras och skrivs av under en femårsperiod. 

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 fjärde kvartalet uppgick till 2 768 TSEK att jämföra med 1 820 TSEK 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.  

Arbetet med att färdigställa Cortopias VR-spel Down the Rabbit Hole har bidragit till de högre 
utvecklingsutgifterna i kvartalet. Spelet är i skrivande stund i princip klart och bolaget förväntar sig en 
lägre utvecklingstakt totalt sett redan i första kvartalet 2020. Balanserade utvecklingskostnader skrivs 
av linjärt på 5 år. Värdet av de immateriella tillgångarna nedskrivningsprövas kontinuerligt.  

Styrelsen för Beyond Frames har under 2019 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 valt att skriva ned hela värdet för 
de aktiverade utvecklingskostnaderna tagna i projektet, 634 TSEK. 

Likviditet och finansiering 
Tillgängliga likvida medel uppgick vid periodens slut till 9 066 TSEK att jämföra med 13 227 TSEK vid 
utgången av tredje kvartalet. Kassalikviditeten uppgick vid kvartalets slut 777 TSEK att jämföra med 
4 727 TSEK vid utgången av tredje kvartalet. Beyond Frames har under året givit ett kortfristigt lån till 
Place Holding AB om 8 500 TSEK i syfte att placera överskottslikviditet. Räntan löper med 10 %. Lånet 
kan återkallas med 30 dagars varsel. Under inledningen av 2020 har cirka 4 MSEK återbetalats av 
lånet. Place Holding 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. 
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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 172 000 SEK i fjärde kvartalet. Fakturering avser operationellt arbete med stöttning av bland 
annat spelutvecklingen. Beyond Frames har tidigare under 2019 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 samt ge möjlighet till framtida affärsmöjligheter. 

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. 
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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. 

 

Övrig information 
 
Delårsrapport första kvartalet 2020:   19 maj 2020 
Delårsrapport andra kvartalet 2020:  27 augusti 2020 
Delårsrapport tredje kvartalet 2020:  19 november 2020   
 
 
Den finansiella informationen i denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 
 

 

 

 
 
Stockholm den 21 februari 2020 
 
 
Styrelsen 
 
Beyond Frames Entertainment AB (publ) 
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN* 
 
 

Belopp i TSEK Q4 2019 Q4 2018  Helår 2019 Helår 2018 

   
 

  
RÖRELSENS INTÄKTER   

 
  

   
 

  

   
 

  
Nettoomsättning, extern        1 407               506             3 522               1 516     

Aktiverat arbete för egen räkning        1 437            1 820             5 601               5 858     

Övriga rörelseintäkter -           27                    1                     2                  182     

Summa rörelseintäkter och aktiverade utgifter        2 817            2 327             9 125               7 556     

   
 

  

   
 

  
RÖRELSENS KOSTNADER   

 
  

   
 

  
Råvaror och förnödenheter, externa -         340     -         815      -      1 568     -         3 561     

Övriga externa kostnader -      1 924     -      1 751      -      4 998     -         4 014     

Personalkostnader -      2 511     -      3 425      -   10 938     -         9 867     

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -      1 279     -      1 329     

 

-      6 298     -         2 341     

Andel i intresseföretags resultat -      1 125                    -      -      1 435       -     

Summa rörelsekostnader -      7 179     -      7 320      -   25 237     -       19 783     

   
 

  
Rörelseresultat -      4 362     -      4 993      -   16 112     -       12 227     

   
 

  
Finansiella poster   

 
  

      
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande 
resultatposter           217     -             3     

 
          318                        -     

   
 

  
Resultat efter finansiella poster -      4 145     -      4 996      -   15 794     -       12 227     

   
 

  
Skatt på periodens resultat                -     -      2 328                     -     -            828     

   
 

  
Periodens resultat -      4 145     -      7 324      -   15 794     -       13 055     

   
 

  
Hänförligt till Moderföretagets aktieägare -      3 835                    -      -   14 635     -       12 751     

Innehav utan bestämmande inflytande -         310                    -       -     1 159     -            304     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Koncernen bildades under 2018. 
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BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN* - TILLGÅNGAR 
 
Belopp i TSEK   2019-12-31 2018-12-31  2019-09-30 

TILLGÅNGAR     

     

Anläggningstillgångar     

     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten      10 642            6 741            9 113     

Koncessioner, panter, licenser, varumärken, likn. rättigheter            106                  14                115     

Goodwill         8 231          10 397            8 774     

Summa immateriella anläggningstillgångar       18 979          17 152          18 002     

     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer               46                  68                  51     

Summa materiella anläggningstillgångar               46                  68                  51     

     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i intressebolag och gemensamt styrda företag        6 092                     -            6 422     

Andra långfristiga fordringar             166                166                166     

Summa finansiella anläggningstillgångar         6 258                166            6 588     

     
Summa anläggningstillgångar       25 283          17 386          24 641     

     
     

Omsättningstillgångar     

     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar             689                276                795     

Skattefordringar                 2                     -                     -     

Övriga fordringar         9 318                585            9 496     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter            167                  51                375     

Summa kortfristiga fordringar       10 176                912          10 666     

     
Kassa och bank     
Kassa och bank             777          30 336            4 727     

     
Summa omsättningstillgångar       10 953          31 248          15 393     

     
SUMMA TILLGÅNGAR       36 236          48 634          40 034     

 
 
 
 
 
 
* Koncernen bildades under 2018 
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BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN* - EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
 
Belopp i TSEK  2019-12-31 2018-12-31  2019-09-30 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     
Eget kapital     
Aktiekapital             642                626                642     

Övrigt tillskjutet kapital       58 883          56 675          59 040     

Reserver         7 840            2 567            5 694     

Balanserat resultat inkl årets resultat  -    38 859     -    18 949     -    33 148     

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare      28 506          40 919          32 228     

Innehav utan bestämmande inflytande         3 868            5 027            4 178     

Summa eget kapital       32 374          45 946          36 406     

     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder         1 067                796                702     

Skatteskulder             119                119                  21     

Övriga kortfristiga skulder         1 436                492            1 549     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        1 240            1 281           1 356     

Summa kortfristiga skulder         3 862            2 688            3 628     

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       36 236          48 634          40 034     
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EGET KAPITAL - KONCERNEN 
 
     Övrigt  
     tillskjutet  
Eget kapital                      Aktiekapital kapital           Reserver 

       
Ingående balans 2019-01-01                                626         56 675                     2 567     

Justerad ingående balans 2019-01-01                               626         56 675                     2 567     

       
Transaktioner med ägare       

Nyemission                                   16           2 518      
Summa                                   16           2 518      

       
Förändringar direkt mot eget kapital    
Återbetalning av premier för     
personalens teckningsoptioner   -        310      

Summa     -        310      

       

       
Omföring mellan poster i eget kapital    
Fond för utvecklingsutgifter                    5 273     

Summa                      5 273     

       

Eget kapital 2019-12-31                                642         58 883                     7 840     

       
       

       
       Innehav utan  
     Balanserat resultat    best  
Eget kapital      inkl årets resultat    inflytande  

      

Ingående balans 2019-01-01  -                       18 949                      5 027     

Justerad ingående balans 2019-01-01 -                       18 949                      5 027     

       
Årets resultat   -                       14 636      -              1 160     

       

       
Omföring mellan poster i eget kapital    

Fond för utvecklingsutgifter  -                         5 273       
Summa    -                         5 273       

       
Eget kapital 2019-12-31  -                       38 858                      3 867     
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 
 
Belopp i TSEK            2019          2018 

      
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
      
Rörelseresultat   -     16 112      -     12 227     
      
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar            6 298               2 341     
Andel i intresseföretags resultat            1 435                    - 
Erhållen ränta               318                    - 
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten    

före förändringar av rörelsekapital  -        8 061      -        9 886     
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Förändring av övriga rörelsefordringar   -        9 264      -           584     
Förändring av övriga rörelseskulder            1 174                  797     
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -     16 151      -        9 673     
      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
      
Förvärv av intressebolag   -        7 527                       -     
Förvärv av dotterföretag                    -      -        2 575     
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -        8 104                       -     
Ökning av finansiella anläggningstillgångar                    -  -           166     
      
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -     15 631      -        2 741     
      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
      
Nyemission            2 534             26 521     
Emission av konvertibellån                    -              356     
Amortering av konvertibellån   -           311      -               2     
      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten          2 223             26 875     
      
Periodens kassaflöde (Kassa och bank)  -     29 559               8 603     
     
Likvida medel vid periodens början         30 336             21 733     
Likvida medel vid periodens slut               777             30 336     
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERFÖRETAGET 

 
 

Belopp i TSEK Q4 2019 Q4 2018  Helår 2019 Helår 2018 

RÖRELSENS INTÄKTER      

      

Nettoomsättning             -                 -                  -                633     

Aktiverat arbete för annans räkning             -                 -                  -              2 650     

Övriga rörelseintäkter        239                 -               1 094                 182     

Summa rörelseintäkter        239                 -               1 094              3 465     

   
 

  

   
 

  
RÖRELSENS KOSTNADER   

 
  

Råvaror och förnödenheter -     205     -      569      -           820     -        3 046     

Övriga externa kostnader -     726     -   1 471      -        3 280     -        3 313     

Personalkostnader -     536     -      635      -        2 460     -        5 101     

Avskrivningar av anläggningstillgångar   
 

 -           633     

Summa rörelsekostnader -  1 467     -   2 675      -        6 560     -     12 093     

   
 

  
Rörelseresultat -  1 228     -   2 675      -        5 466     -       8 628     

   
 

  
Finansiella poster   

 
  

Ränteintäkter, räntekostnader och   
 

  
liknande resultatposter        212                 -                  318                      1     

Summa finansiella poster        212                 -                  318                      1     

   
 

  
Resultat efter finansiella poster -  1 016     -  2 675      -        5 148     -       8 627     

   
 

  
Skatt på periodens resultat             -     -                       -     -          828     

   
 

  
Periodens resultat -  1 016     -  2 675      -        5 148     -       9 455     
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BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERFÖRETAGET – TILLGÅNGAR 
 
 

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

     
TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar     

     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag       18 629          16 079            16 079     

Fordringar hos koncernföretag         6 971            3 147              7 000     

Andelar i intressebolag och gemensamt styrda bolag         7 527                     -              7 527     

Andra långfristiga fordringar             166                166                 166     

Summa finansiella anläggningstillgångar       33 293          19 392            30 772     

     
Summa anläggningstillgångar       33 293          19 392            30 772     

     
Omsättningstillgångar     

     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar             554                     -                      -     

Övriga fordringar         8 953                509              9 287     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter             100                     -                 525     

Summa kortfristiga fordringar         9 607                509              9 812     

     
Kassa och bank     
Kassa och bank             321          25 632              3 894     

Summa kassa och bank             321          25 632              3 894     

     
Summa omsättningstillgångar         9 928          26 141            13 706     

     
SUMMA TILLGÅNGAR       43 221          45 533            44 478     
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BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERFÖRETAGET - EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    

Bundet eget kapital    
Aktiekapital            642                626                 642     

Summa bundet eget kapital            642                626                 642     

    
Fritt eget kapital    
Överkursfond      58 837          56 319            58 837     

Balanserad förlust -    13 041     -      3 275     -     15 907     

Periodens resultat -      5 147     -      9 455     -       1 109     

Summa fritt eget kapital      40 649          43 589            41 821     

    
Summa eget kapital      41 291          44 215            42 463     

    
Långfristiga skulder    
Övriga skulder                 -                     -                      -     

Summa långfristiga skulder                 -                     -                      -     

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder            311                554                 510     

Skatteskulder              16                  57                   21     

Övriga kortfristiga skulder        1 140                112              1 136     

Upplupna kostnader och upplupna intäkter            463                595                 348     

Summa kortfristiga skulder        1 930            1 318              2 015     

    

    
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      43 221          45 533            44 478     
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KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRETAGET 
 
Belopp i TSEK   2019  2018 
       

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
       

Rörelseresultat   -        5 466      -        8 627     

      

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      

Avskrivning av tillgångar                    -                  633     

Erhållen ränta               318                       -     
      

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

före förändringar av rörelsekapital   -        5 148      -        7 994     
       

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Förändring av övriga rörelsefordringar   -        9 098      -           181     

Förändring av övriga rörelseskulder               612      -           538     

Kassaflöde från den löpande verksamheten -     13 634      -        8 713     
       

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Lämnade aktieägartillskott   -        2 550      -     10 480     

Förvärv av dotterföretag                    -      -        2 575     

Förvärv av intressebolag   -        7 526                       -     

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar                  -               2 025     

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer                  -                       -     

Avyttring av inventarier, verktyg och installationer                  -                    80     

Förändring av koncernlån   -        3 824      -        3 147     

Ökning av finansiella anläggningstillgångar  -  -           166     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -     13 900      -     14 263     
       

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyemission            2 534             26 521     

Emission av konvertibellån                    -                  356     

Amortering av konvertibellån   -           311      -               2     

Amortering av låneskulder       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten          2 223             26 875     
       

Periodens kassaflöde (Kassa och bank)  -     25 311               3 899     

Likvida medel vid periodens början         25 632             21 733     

Likvida medel vid periodens slut               321             25 632     
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