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Perioden 1 april – 30 juni 2020 (Q2)
• Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet 2020 med 

648 % och uppgick därmed till 3 508 TSEK, att jämföra 
med 469 TSEK för motsvarande period föregående år.

• Resultatet före avskrivningar och andelar i intressebolags 
resultat (EBITDA) blev 1 347 TSEK i andra kvartalet 2020 
jämfört med -2 361 TSEK andra kvartalet 2019.

• Resultatet före skatt uppgick till -399 TSEK jämfört med  
-3 803 TSEK andra kvartalet 2019.

• EBITDA per aktie blev 0,10 SEK/aktie (-0,18 SEK/aktie 
motsvarande period 2019) och periodens resultat blev -0,03 
SEK/aktie (-0,30 SEK/aktie motsvarande period 2019).

• Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 5 299 TSEK. 
Detta kan jämföras med 6 054 TSEK vid utgången av 
första kvartalet, som då inkluderade säkerställda kortfristiga 
fordringar.

• Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i 
koncernen uppgick vid periodens slut till 25 684 TSEK, 
motsvarande 2,00 SEK per aktie att jämföra med 26 085 
motsvarande 2,03 SEK/aktie 2020-03-31.

Perioden 1 januari – 30 juni 2020 (H1)
• Nettoomsättningen ökade under första halvåret 2020 med 

329 % och uppgick därmed till 5 415 TSEK, att jämföra med 
1 261 TSEK för motsvarande period föregående år.

• Resultatet före avskrivningar och andelar i intressebolags 
resultat (EBITDA) blev 679 TSEK under första halvåret 
2020 jämfört med -4 490 TSEK första halvåret 2019.

• Resultatet före skatt uppgick till -2 820 TSEK jämfört med 
-6 889 TSEK första halvåret 2019.

• EBITDA per aktie blev 0,05 SEK/aktie (-0,35 SEK/aktie 
motsvarande period 2019) och periodens resultat blev -0,22 
SEK/aktie (-0,54 SEK/aktie motsvarande period 2019).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital uppgick till 8 036 TSEK under 
årets första halvår, vilket är att jämföra med -4 533 TSEK 
under det första halvåret 2019.

Intäkter upp 648 % 
och positivt EBITDA

Intäkter upp  

648 %
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Under det andra kvartalet 2020 sålde vi spel för över 5 miljoner kronor till konsument, vilken 
är vår hittills högsta kvartalsförsäljning. Efter avdrag för moms och VR-plattformsbolagens 
avgifter hamnade vi på 3,5 miljoner i nettoomsättning. Att vi g jorde +648 % gentemot samma 
period föregående år är en konsekvens av ett marknadsgenombrott i VR-spelindustrin och våra 
framgångsrika spellanseringar. Koncernen har idag 3 spel på marknaden, 4 ytterligare under 
utveckling, varav 1 av extern part, för utgivande av Beyond Frames Entertainment.

Det är glädjande att se hur Alice i Underlandet-spelet 
Down the Rabbit Hole, från vårt dotterbolag Cortopia 

Studios, fortsätter att imponera världen över. 
Spelet är nominerat till Best of VR Section 

på Venice Film Festival och till VR Game 
of the Year på VR Awards. UploadVR, 
en av de största nyhetsbyråerna inom 
AR och VR, rankade under sommaren 
Down the Rabbit Hole som ett av de 14 

bästa VR-spelen under 2020. Spelet har, 
på den viktiga Oculus Quest-plattformen, 

det tionde högsta betyget av alla spel i världen 
och är till synes på väg uppåt i den listan efter att spelet 
uppdaterades i början av juli. Att spelarna själva ger 
spelet så fina betyg är både roligt och något som borgar 
för en lång livscykel för spelet i den växande VR-
marknaden. Framgång för spel drivs av höga betyg och 
bra recensioner, precis som i filmbranschen, vilket gör 
detta spel till ett starkt IP som kan ge intäkter i många år. 
Cortopia Studios har även uppdaterat VR-spelet Wands 
under sommaren och vi ser att även detta spel fått högre 
betyg från spelarna sedan dess.

Odd Raven Studios arbetar med ett mycket intressant 
PC-spel, som vi rapporterat om tidigare. Projektet 
ser väldigt lovande ut och arbetet löper på enligt plan. 
Studions VR-spel, Carly and the Reaperman, fortsätter 
att öka i försäljning, också det med väldigt fina betyg (9 
av 10 på Steam) och vi bedömer att trenden kommer 
att hålla i sig.

Apple, Microsoft, Facebook och Google levererar 
en strid ström av information om hur de flyttar fram 
positionerna inom VR och AR. Grand View Research 
prognostiserar en stark tillväxt för VR-spel kommande 
år och att denna marknad totalt kommer att omsätta 
92 miljarder dollar år 2027. Marknadstillväxten och 
tech-jättarnas satsningar betyder fler och bättre 
VR-glasögon och fler spelare, vilket är bra för Beyond 
Frames Entertainments exponering mot spelutveckling 
inom detta segment. Läs gärna mer om hur marknaden 
utvecklas under avsnittet Marknadens utveckling.

Under sommaren beslutade vi att omvandla vårt 
ägande i dotterbolaget Zenz VR till ett förlagsavtal med 
intäktsdelning i deras framtida spel, vars utveckling 
Zenz VR:s nya ägare tagit på sig att finansiera. Detta 
förbättrar koncernens kassaflöde och ger större 
flexibilitet för investeringar i andra projekt.

Covid-19 har ökat försäljningen av spel inom 
spelbranschen generellt, VR-spelbranschen och också 
för Beyond Frames Entertainments studior. Därutöver 
har covid-19 haft en begränsad inverkan på bolaget 
och hemarbete har fungerat bra med bibehållen 
produktivitet.

Jag lämnade min roll som styrelseordförande och 
tillträdde som tf vd den 29 juni 2020. Med över  
20 års erfarenhet av entreprenörskap har jag byggt 
upp 5 tech-bolag under åren. Som tioåring började 
bygga dataspel i mitten av 1980-talet och intresset 
har hållit i sig. Jag har arbetat på Frostbite och DICE i 
ledande roller under utvecklingen av Battlefield 3 och 
Battlefield 4. Fram till 2019 var jag vd och grundare 
av teknikbolaget Univrses, varifrån kärnan till Beyond 
Frames Entertainment och Cortopia knoppades 
av 2016. Jag ser fram emot att kombinera mina 
tidigare erfarenheter med våra duktiga studior för att 
bygga fler nydanande VR-spel i en starkt växande 
marknad. Jag vill också passa på att välkomna vår nya 
styrelseordförande Fredric Gunnarson till teamet. 
Fredric har genom sitt entreprenörskap som vd i Star 
Stable under 8 år visat hur man bygger ett nischat 
dataspel till en världssuccé.

Beyond Frames Entertainment har visat att dess 
studior levererar spel med högsta kvalitet, att bolaget 
har nått en finansiell balans och att den marknad som 
bolaget huvudsakligen exponeras mot fortsätter att växa 
kraftigt. Jag känner att bolagets position är kittlande och 
gläds åt att få leda det här bolaget framåt.

Ricky Helgesson 
vd, Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Kommentarer från vd
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Väsentliga händelser under perioden
Ricky Helgesson, en av grundarna av Beyond Frames 
Entertainment och ledare för Cortopia Studios, tillträdde 
som ny tf vd.

Fredric Gunnarson, tidigare vd för succébolaget Star Stable 
under 8 år, tillträdde som ny styrelseordförande.

Alice i Underlandet-spelet Down the Rabbit Hole från 
dotterbolaget Cortopia Studios lanserades på PlayStation 
VR. PlayStation VR-versionen utvecklades internt inom 
studion, vilket g jorde att kvaliteten nådde en hög nivå.

BFE har förvärvat 22 448 aktier i Moon Mode AB genom 
kvittning av skuld om 800 000 SEK, samt kontant 
betalning om 299 952 SEK. BFE har sedan tidigare 17 399 
aktier i Moon Mode AB och har nu därför totalt 39 847 av 
72 448 aktier, dvs. 55,00 %. Bolagsverkets har, på grund av 
långa handläggningstider, ännu inte registrerat ärendet, vilket 
innebär att Moon Mode inte konsolideras i denna rapport.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Zenz VR AB har avyttrats och förhållandet har ersatts med 
en affär som innebär att Beyond Frames Entertainment 
är förläggare av Zenz VRs nästa VR-spel. Beyond Frames 
Entertainment såg värdet i framförallt det spel där det nu 
tecknats ett förlagsavtal.

Cortopia Studios spel, Wands, uppdaterades och fick höjda 
betyg från spelarna.

Cortopia Studios spel, Down the Rabbit Hole, uppdaterades 
och fick höjda betyg från spelarna och ligger på tionde plats 
totalt bland alla spel i världen på Oculus Quest när det gäller 
betyg från spelarna.

Venice Film Festival nominerade Cortopia Studios spel, 
Down the Rabbit Hole, till Best in VR Section och Venice 
Film Festival kommer att hålla ett imponerande online-
event med start den 2 september, där de nominerade 
VR-spelen kan upplevas av människor i hela världen. VR 
Awards nominerade spelet till utmärkelsen VR Game of the 
Year. Spelet anpassades till fler marknader, genom stöd för 
ytterligare 7 språk.

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 och Odd Raven Studios.

Down the Rabbit Hole  
– nomineringar och toppbetyg

Down the Rabbit Hole tionde bäst 
betygsatta spel globalt och två 
nomineringar från branschen.

Ricky Helgesson,  
Cortopia Studios

Micke Cruseman och Johan Högfeldt,  
Odd Raven Studios

Alex May,  
Moon Mode
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Virtual Reality (VR)
Spelindustrin fortsätter att växa och dess omsättning 
passerade för många år sedan film- och musikindustrin, 
sammantaget. Segmentet VR-spel växer än snabbare, 
analysfirman Grand View Research pekar på en stark  
tillväxt kommande år med en totalmarknad om 92 miljarder 
dollar år 2027*.

Facebook är definitivt en av ledarna inom VR, via sitt 
varumärke Oculus. Facebook Reality Labs arbetar i rasande 
takt med bred forskning inom VR och AR och kommer 
nästan varje vecka ut med nya framsteg för ökad realism och 
förbättrad ergonomi. I slutet av juni presenterade de världens 
tunnaste VR-glasögon, som med hjälp av “vikt, holografisk 
optik” uppnår något som liknar mer vanliga glasögon än en 
stor låda framför ögonen. När detta når marknaden är ännu 
oklart men det är en uppenbar milstolpe inom VR att nå dit, 
för att kunna realisera Facebooks målsättning med 1 miljard 
människor i VR. Facebook slöt nyligen ett flerårsavtal med 
NBA för exklusivitet kring streaming av basket till VR-
glasögon. Vi kommer sannolikt att få se fler spelare ge sig in i 
den matchen inom kort.

Sony PlayStation VR var bland de första VR-
spelkonsolerna att nå konsumenter och är idag en av de 
största VR-plattformarna när det gäller antal levererade 
headset. Sony rapporterade den 3 augusti 2020 att även 
deras nya, hajpade PlayStation 5 kommer att ha stöd för 
VR, vilket ger VR-kreatörer nya möjligheter då PlayStation 
5 anses vara väldigt kraftfull och därmed kunna leverera en 
hög realism i VR.

Marknadens 
utveckling

* Källangivelser
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/virtual-reality-in-gaming-market
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/virtual-reality-gaming-market-100271
https://www.marketwatch.com/press-release/virtual-reality-in-gaming-market-2020-2024-share-trends-growth-opportunities-and-top-key-2020-08-12
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Valves Steam är världens största spelplattform för PC-spel. 
Road to VR, en ledande nyhetskanal inom VR, sammanställer 
Valves data och visar en graf med exponentiell tillväxt av  
VR-användare på deras plattform. De stora spelarantalen  
på de slutna systemen Oculus Quest och PlayStation VR är 
inte officiella och kan därför inte presenteras på samma sätt 
men de flesta spelutvecklare rapporterar högre intäkter från 
Oculus Quest och PlayStation VR än från Steams plattform. 
Lovande för branschen är att denna exponentiella tillväxt 
kvarstår även efter spiken i mars och april då succétiteln  
Half-Life: Alyx lanserades.

Microsoft fortsätter sina VR-satsningar med sin  
Windows Mixed Reality-plattform genom att 
släppa en ny generation VR-hårdvara. Microsofts 
strategi för VR är att samarbeta med en stor mängd 
hårdvarutillverkare för att nå ut. Först ut med den 
nya generationens headset är HP med sitt VR-
headset HP Reverb G2, som tagits emot mycket 
väl av marknaden. Detta headset ses nu som en 
rejäl utmanare inom VR-headset för PC såsom 
Facebooks Oculus Rift S, Valve Index och HTC Vive. 
Apple annonserade den 24 augusti 2020 sitt fjärde 
större och kommunicerade förvärv inom AR/VR, 
Spaces, som utvecklade VR-arkader och därefter 
VR-konferenssystem. Andra nyligen genomförda 
förvärv inom området innefattar NextVR, Akonia 
Holographics och Vrvana. Det stärker marknadens 
förväntan om att Apple kliver in i segmentet på allvar 
inom ett par år och Beyond Frames Entertainment 
kommer att vara redo att både porta befintliga spel 
och att utveckla nya till Apples plattform.

VR-spelmarknaden:

92 miljarder 
dollar år 2027*.
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Augmented Reality (AR)
Analysfirman Digi-Capital konstaterar att AR i mobil-
telefonen nu finns tillgängligt för de allra flesta mobiltelefoner 
och att Apples nya telefon med en lidar-sensor, kommer att 
öka användningsområdet för teknologin. Digi-Capital spår 
också kraftfull tillväxt inom smarta glasögon de närmaste åren 
och pratar om Apples intåg på marknaden. “If Apple launches 
smartphone-tethered smartglasses as an iPhone peripheral 
in late 2022 as Digi-Capital forecasts, we’ll get a better 
idea of what consumer smartglasses Daily Active Users 
(“DAU”) could look like.”. Det är mycket som pekar på att 
Apples intåg i AR- och VR-industrin är nära förestående och 
Digi-Capital* och många med dem förutspår att det händer 
redan år 2022. Nyligen har det skrivits om att Apple påbörjat 
preliminär produktion av AR-linser. Apple har under senare 
år visat hög försäljningsframgång av sina wearables, Apple 
Watch och Air Pods, och smarta glasögon tycks vara nästa 
stora produkt inom kategorin för bolaget.

Google gör ytterligare förvärv inom AR genom köpet av 
kanadensiska North i slutet av juni 2020, som utvecklat 
de smarta glasögonen Focals. Det spekuleras öppet i att 
uppköpet är ett sätt för Google att ytterligare kraftsamla för 
lansering av AR-glasögon.

Facebook är tydliga med att man lägger stora forsknings-
resurser både inom AR och VR men har inte gått ut med 
något datum för lansering av sina första AR-glasögon.

Microsoft har sedan 2016 sina 
affärsinriktade AR-glasögon Hololens 
på marknaden. De fortsätter sin forskning och utveckling 
inom området och släppte en uppdaterad version av 
AR-glasögonen 2019. Det spekuleras i att Microsoft 
inte vill missa nästa paradigmskifte, som de g jorde med 
smartphones och därför investerar kraftfullt.

Finska Varjo, med sina högkvalitativa glasögon för AR och 
VR tog under augusti 2020 in ytterligare $54M för fortsatt 
investering i sina glasögon. “We are seeing tremendous 
demand for virtual and mixed reality use cases, particularly 
as much of the world continues to work remotely”, säger vd 
Timo Toikkanen.

Den koreanska hårdvarutillverkaren Nreal började leverera 
sina smarta glasögon till konsument i mitten av augusti. 
Glasögonen säljs som smartphone-tillbehör ihop med 
telefoner från Samsung och LG. Nreals smarta glasögon  
har samma formfaktor som ett par solglasögon och ansluter 
till mobiltelefonen via en kabel. Glasögonen förstår var  
de befinner sig i ett rum, såsom mer kraftfulla men 
klumpigare smarta glasögon som Microsoft Hololens, och 
användaren kan därför interagera med virtuella objekt som 
placerats ut i rummet.

* Källangivelser
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/virtual-reality-in-gaming-market
Augmented Reality (AR)
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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 som 
producent och Tech Lead för succéspelen Battlefield 3 och 
Battlefield 4. Ricky är även medgrundare till Beyond Frames 
Entertainment.

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 lanserades 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. 

Våra spelstudior
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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, grundat 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 delfinansierat 
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.
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Moon Mode
Beyond Frames ägarandel: 35 % i väntan på Bolagsverkets 
registrering av ärendet, därefter 55 %.
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 sitt 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.
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Redovisningsprinciper
Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och i denna rapport har 
samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste 
årsredovisning. Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Ekonomisk översikt
Belopp i TSEK Q2 2020 Q2 2019 H 1 2020 H 1 2019

Koncern

Koncern  3 508     469     5 415     1 261    

Nettoomsättning  914     1 306     1 829     2 837    

Aktiverade utvecklingskostnader  1 347    -2 361     679    -4 490    

EBITDA  0,10    -0,18     0,05    -0,35    

EBITDA/Aktie (kr) -399    -3 803    -2 820    -6 889    

Resultat -0,03    -0,30    -0,22    -0,54    
Resultat/Aktie (kr)
Moderbolag

Nettomsättning  -     -     -     -    

Aktiverade utvecklingskostnader  -     -     -     -    

EBITDA -979    -1 358    -2 282    -3 023    

EBITDA/Aktie (kr) -0,08    -0,11    -0,18    -0,24    

Resultat -918    -1 358    -2 112    -3 023    

Resultat/Aktie (kr) -0,07    -0,11    -0,16     0,24    

Belopp i TSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Koncern

Balansomslutning  31 636     43 430     36 236    

Eget kapital, moderbolagets ägare  25 684     36 140     28 506    

Eget kapital/Aktie (kr)  2,00     2,82     2,22    

Antal aktier  12 835 306     12 835 306     12 835 306    

Moderbolaget

Balansomslutning  40 761     45 192     43 221    

Eget kapital  39 178     43 573     41 291    

Eget kapital/Aktie (kr)  3,05     3,39     3,22    

Antal aktier  12 835 306     12 835 306     12 835 306    
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Kommentar till resultatutveckling
Bolagets ökade nettoomsättning (+648 % i Q2 gentemot 
Q2 föregående år) till 3 508 TSEK är kopplat till en ökad 
försäljning av spel, främst från Down the Rabbit Hole. Det är 
också värt att notera att försäljning till kund uppgår till över 
5 MSEK under det gångna kvartalet, vilket inkluderar VR-
plattformsbolagens andel, samt moms.

Kostnaderna i bolaget minskade på grund av att produktionen 
av spelet Down the Rabbit Hole avslutats.

Koncernens resultat före skatt uppgick i andra kvartalet 
till -399 TSEK jämfört med -3 803 TSEK motsvarande 
period föregående år, vilket innebär en minskning av 
förlusten med 90 %. Utvecklingen ligger i linje med lyckade 
lanseringar, att VR-spelmarknaden fortsätter att växa 
kraftigt, att kostnaderna sänkts och att bolaget har en hög 
bruttomarginal.

Aktiveringar av utvecklingskostnader
Bolaget har aktiverat utvecklingskostnader direkt hänförliga 
spelutveckling och tillhörande plattform för befintliga och 
nya spel. Aktiverade utvecklingsutgifter i koncernen uppgick 
till 2 414 TSEK under första halvåret, att jämföra med 2 837 
TSEK motsvarande period föregående år.

Balanserade utvecklingskostnader skrivs av linjärt på 5 år. 
Värdet av de immateriella tillgångarna nedskrivningsprövas 
kontinuerligt. 

Likviditet och finansiering
Tillgängliga likvida medel uppgick vid periodens slut till  
5 299 TSEK att jämföra med 6 054 TSEK vid utgången av 
första kvartalet, där första kvartalets belopp inkluderade en 
säkerställd kortfristig fordran, vilken nu återbetalats, se vidare 
under närståendetransaktioner.

Kommentarer till större poster
Immateriella anläggningstillgångar består av aktiverade 
utvecklingskostnader.

Närståendetransaktioner
Beyond Frames lånade 2019 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 
säkerställdes till 100 % av Init Invest AB och löpte med 10 % 
ränta. Syftet med att låna ut pengarna var att få avkastning 
på överskottslikviditet. Lånet har per andra kvartalet 
återbetalats i sin helhet inklusive ränta.

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 spelstudior
Beyond Frames Entertainment AB (publ) affärsstrategi 
baseras på förvärv av framstående spelstudior inom spel 
baserade på VR- och AR-teknik. Det finns en risk att 
förvärvade spelstudior 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 spelstudior 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 
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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.

Övrig information
Delårsrapport tredje kvartalet 2020: 19 november 2020

Den finansiella informationen i denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Teckningsoptionsprogram TO1 med teckningsperiod i slutet av mars 2020 tecknades inte 
av personalen och programmet är därmed avslutat.

Stockholm den 27 augusti 2020

Styrelsen

Beyond Frames Entertainment AB (publ)
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Resultaträkning för koncernen
Belopp i TSEK Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning, extern  3 508     469     5 415     1 261    

Aktiverat arbete för egen räkning  914     1 306     1 829     2 837    

Övriga rörelseintäkter  151     -     154     29    

Summa rörelseintäkter och aktiverade utgifter  4 573     1 775     7 398     4 127    

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter, externa -91    -471    -226    -761    

Övriga externa kostnader -1 815    -950    -3 414    -1 952    

Personalkostnader -1 320    -2 715    -3 079    -5 904    

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 607    -1 606    -3 100    -2 860    

Andel i intresseföretags resultat -427    -138    -995    -138    

Summa rörelsekostnader -5 260    -5 880    -10 814    -11 615    

Rörelseresultat -687    -4 105    -3 416    -7 488    

Finansiella poster

Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter -41     2     70    -1    

Resultat efter finansiella poster -728    -4 103    -3 346    -7 489    

Skatt på periodens resultat  -     -     -     -    

Periodens resultat -728    -4 103    -3 346    -7 489    

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare -399    -3 803    -2 820    -6 889    

Innehav utan bestämmande inflytande -329    -300    -526    -600    
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Balansräkning för koncernen – Tillgångar
Belopp i TSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  11 073     8 221     10 642    

Koncessioner, panter, licenser, varumärken, likn. rättigheter  87     124     106    

Goodwill  7 149     9 318     8 231    

Summa immateriella anläggningstillgångar  18 309     17 663     18 979    

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer  30     57     46    

Summa materiella anläggningstillgångar  30     57     46    

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag och gemensamt styrda företag  6 197     6 596     6 092    

Andra långfristiga fordringar  166     166     166    

Summa finansiella anläggningstillgångar  6 363     6 762     6 258    

Summa anläggningstillgångar  24 702     24 482     25 283    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  1 080     83     689    

Fordringar hos intressebolag  -     -     -    

Skattefordringar  94     -     2    

Övriga fordringar  302     677     9 318    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  159     231     167    

Summa kortfristiga fordringar  1 635     991     10 176    

Kassa och bank

Kassa och bank  5 299     17 957     777    

Summa omsättningstillgångar  6 934     18 948     10 953    

SUMMA TILLGÅNGAR  31 636     43 430     36 236    
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Balansräkning för koncernen  
– Eget kapital och skulder

Belopp i TSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital  642     642     642    

Övrigt tillskjutet kapital  58 883     59 040     58 883    

Reserver  8 929     3 854     7 840    

Balanserat resultat inkl årets resultat -42 770    -27 396    -38 859    

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  25 684     36 140     28 506    

Innehav utan bestämmande inflytande  3 342     4 427     3 868    

Summa eget kapital  29 026     40 567     32 374    

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  473     318     1 067    

Skatteskulder  93     10     119    

Övriga kortfristiga skulder  1 185     1 539     1 436    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  859     996     1 240    

Summa kortfristiga skulder  2 610     2 863     3 862    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  31 636     43 430     36 236    
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Annat eget kapital

Balanserat  
resultat m.m

 Innehav utan  
best inflytande 

Ingående balans 2020-01-01 -38 861     3 868    

Justerad ingående balans 2020-01-01 -38 861     3 868    

Periodens resultat -2 820    -526    

Omföring mellan poster i eget kapital

Fond för utvecklingsutgifter -1 089    

Summa -1 089    

Eget kapital 2020-06-30 -42 770     3 342    

Eget kapital – Koncernen
EGET KAPITAL-KONCERNEN

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet

kapital
Annat eget kapital

Fond för verkligt värde

Ingående balans 2020-01-01  642     58 883     7 840    

Justerad ingående balans 2020-01-01  642     58 883     7 840    
 

Förändringar direkt mot eget kapital - - - 
 

Omföring mellan poster i eget kapital  

Fond för utvecklingsutgifter  1 089    

Summa  1 089    

Eget kapital 2020-06-30  642     58 883     8 929    
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Kassaflödesanalys – Koncernen
Belopp i TSEK H1 2020 H1 2019 ÅR 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -3 416    -7 488    -15 794    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar  3 100     2 860     6 298    

Andel i intresseföretags resultat  995     -     1 435    

Erhållen ränta  70    -1     -    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  749    -4 629   -8 061    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av övriga rörelsefordringar  8 540    -79    -9 264    

Förändring av övriga rörelseskulder -1 253     175     1 174    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 036    -4 533    -16 151    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av intressebolag -1 100    -7 527    -7 527    

Förvärv av dotterföretag  -     -     -    

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar  -     -     -    

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer  -     -     -    

Avyttring av inventarier, verktyg och installationer  -     -     -    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 414     -    -8 104    

Ökning av finansiella anläggningstillgångar  -    -2 700     -    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 514    -10 227    -15 631    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission  -     2 534     2 534    

Emission av konvertibellån  -     -     -    

Amortering av konvertibellån  -    -153    -311    

Amortering av låneskulder  -     -     -    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -     2 223    
 2 381    

Periodens kassaflöde (Kassa och bank)  4 522    -12 379    -29 559    

Likvida medel vid periodens början  777     30 336     30 336    

Likvida medel vid periodens slut  5 299     17 957     777    
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Resultaträkning för moderbolaget
Belopp i TSEK Q2 2020 Q2 2019 H1 20 H1 19

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter  72     108     144     384    

Summa rörelseintäkter  72     108     144     384    

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -90    -101    -225    -164    

Övriga externa kostnader -668    -807    -1 309    -1 670    

Personalkostnader -293    -558    -892    -1 573    

Avskrivningar av anläggningstillgångar  -     -     -     -    

Summa rörelsekostnader -1 051    -1 466    -2 426    -3 407    

Rörelseresultat -979    -1 358    -2 282    -3 023    

Finansiella poster

Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter  61     -     170     -    

Summa finansiella poster  61     -     170     -    

Resultat efter finansiella poster -918    -1 358    -2 112    -3 023    

Periodens resultat -918    -1 358    -2 112    -3 023    
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Balansräkning för moderbolaget – Tillgångar
Belopp i TSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  18 979     16 079     18 629    

Fordringar hos koncernföretag  8 952     4 489     6 972    

Andelar i intressebolag och gemensamt styrda bolag  8 627     7 527     7 527    

Andra långfristiga fordringar  166     166     166    

Summa finansiella anläggningstillgångar  36 724     28 261     33 294    
 

Summa anläggningstillgångar  36 724     28 261     33 294    
 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  38     -     47    

Fordringar hos koncernföretag  -     -     507    

Aktuell skattefordran  16     -     -    

Övriga fordringar  168     544     8 952    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  83     -     100    

Summa kortfristiga fordringar  305     544     9 606    
 

Kassa och bank

Kassa och bank  3 732     16 387     321    
 

Summa omsättningstillgångar 6 755  9 928 23 772 
 

Summa kassa och bank  3 732     16 387     321    
 

Summa omsättningstillgångar  4 037     16 931     9 927    
 

SUMMA TILLGÅNGAR  40 761     45 192     43 221    
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Balansräkning för moderbolaget  
– Eget kapital och skulder

Belopp i TSEK 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital  642     642     642    

Fond för utvecklingsutgifter  -     -     -    
 

Summa bundet eget kapital  642     642     642    

Fritt eget kapital

Överkursfond  58 837     58 837     58 837    

Balanserad förlust -18 189    -14 548    -13 041    

Periodens resultat -2 112    -1 358    -5 148    

Summa fritt eget kapital  38 536     42 931     40 648    
 

Summa eget kapital  39 178     43 573     41 290    
 

Långfristiga skulder

Övriga skulder  -     -     -    

Summa långfristiga skulder  -     -     -    
 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  142     160     311    

Skatteskulder  -     10     17    

Övriga kortfristiga skulder  1 137     1 174     1 140    

Upplupna kostnader och upplupna intäkter  304     275     463    

Summa kortfristiga skulder  1 583     1 619     1 931    
 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  40 761     45 192     43 221    
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Eget kapital – Moderbolaget
EGET KAPITAL - MODERBOLAGET

Bundet eget kapital

Aktiekapital samt
aktiekapital under

        registrering
Fond för

utvecklingsutgifter

Ingående balans 2020-01-01  642    - 

Justerad ingående balans 2020-01-01  642    - 

Förändringar i redovisade värden som redovisas direkt mot eget kapital  -

Bundet eget kapital 2020-06-30  642 

Fritt eget kapital  Överkursfond 
  Balanserat 

resultat inkl årets resultat 

Moderbolaget

Ingående balans 2020-01-01 58 837 - 18 189 

Justerad ingående balans 2020-01-01 58 837 - 18 189 

Periodens resultat -2 112    

Eget kapital 2020-06-30 58 837 -20 301    
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Kassaflödesanalys – Moderbolaget
Belopp i TSEK H1 2020 H1 2019 ÅR 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -2 282    -3 023   -5 148    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivning av tillgångar  -     -     -    

Erhållen ränta  170     -     -    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -2 112    -3 023   -5 148    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av övriga rörelsefordringar  8 794    -35    -9 098    

Förändring av övriga rörelseskulder -348     301     612    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 334    -2 757   -13 634    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Lämnade aktieägartillskott -350     -    -2 550    

Förvärv av dotterföretag  -     -     -    

Förvärv av intressebolag -1 100    -7 527    -7 526    

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar  -     -     -    

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer  -     -     -    

Avyttring av inventarier, verktyg och installationer  -     -     -    

Förändring av koncernlån -1 473    -1 342    -3 824    

Ökning av finansiella anläggningstillgångar  -     -    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 923    -8 869    -13 900    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission  -     2 534     2 534    

Emission av konvertibellån  -     -     -    

Amortering av konvertibellån  -    -153    -311    

Amortering av låneskulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -     2 381    2 223    

Periodens kassaflöde (Kassa och bank)  3 411    -9 245    -25 311    

Likvida medel vid periodens början  321     25 632     25 632    

Likvida medel vid periodens slut  3 732     16 387     321    
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