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Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2021
• Nettoomsättning 5 864 TSEK (1 907), en ökning 

med 207 % i förhållande till Q1 2020 - observera att 
ny redovisningsprincip för 2021 ej gör ökningen helt 
jämförbar med 2020 *

• Rörelseresultat före avskrivningar och andelar i 
intressebolags resultat (EBITDA) 1 460 TSEK (-668)

• Resultat efter finansiella poster 707 TSEK (-2 618)

• EBITDA per aktie 0,10 SEK (-0,05)

• Resultat per aktie 0,04 SEK (-0,20)

• Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till  
19 301 TSEK. Detta kan jämföras med 18 749 TSEK  
vid utgången av föregående kvartal

• Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i 
koncernen uppgick vid kvartalets slut till  36 609 TSEK, 
motsvarande 2,57 SEK per aktie, att jämföra med  
35 980 TSEK, motsvarande 2,53 SEK/aktie vid 
utgången av föregående kvartal

* Från och med 1 januari 2021 sker redovisningen av 
nettoomsättningen enligt ändrade redovisningsprinciper.  
Se mer info under Redovisningsprinciper.

Stark tillväxt för bolaget 
och VR-marknaden

Nettoomsättning  

5,9
miljoner
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Q1 2021 var ett bra kvartal både för vårt bolag och utvecklingen i vår marknad. Vi nådde stark 
tillväxt och positivt rörelseresultat tack vare våra prisbelönta spel som fått höga betyg och den starka 
tillväxten inom VR-spelindustrin. Vi förväntar oss även fortsatt stark tillväxt inom våra numera fyra 
verksamhetsområden - Studios, Publishing, Porting och M&A. Vår marknad exploderar och våra 
möjligheter att kaptialisera på den ökar kraftigt. Vi ska bli en av världens största aktörer inom spel för 
digitala glasögon.

Facebook har intagit den ledande 
positionen inom VR med ca 20 % av 

sin personal, eller 10 000 personer, 
helt fokuserade inom AR och VR 
på väg mot sin målsättning, 1 miljard 
användare i VR. Lanseringen av den 

trådlösa VR-spelkonsolen Oculus 
Quest 2 för $299 i Q4 2020 har 

satt Facebook på kartan när det gäller 
spelkonsoler. Under de första 6 månaderna skall Facebook 
ha sålt över 5 miljoner Oculus Quest 2, vilket innebär att 
Facebook sålt VR-spelkonsoler i samma storleksordning som 
Microsofts och Sonys nylanserade spelkonsoler Xbox Series 
X and PlayStation 5 under motsvarande period. Det är 
därför glädjande att vi har 3 av totalt ca 200 spel på Quest-
plattformen idag med flera ytterligare spel på väg, inte minst 
med tanke på att Facebook har så högt ställda kvalitetskrav 
för vad som godkänns på plattformen.

Det tillverkas ca 1,5 miljarder nya mobiltelefoner varje år i en 
marknad som numera i stort sett är normaliserad. Digitala 
AR- och VR-glasögon är det naturliga nästa steget efter 
smarta telefoner, klockor, hörlurar och högtalare. Förutom 
alla mobiltelefontillverkare, är också de aktörer som missade 
förra konsumentteknikrevolutionen, såsom Microsoft och 
Facebook, kraftigt investerade i denna nästa generation av 
konsumentteknologi. Exempel på andra bolag som också 
investerar tungt i denna teknologi är Sony, Apple, Google, 
Amazon, Samsung, Valve, Huawei, Lenovo, Pico, Magic 
Leap, Snap med flera. Bara den senaste veckan genomförde 
Snapchat-bolaget Snap sitt senaste och största förvärv 
någonsin på över 4 miljarder kronor för WaveOptics, som 
tillverkar komponenter till digitala glasögon.

Nu pekar mycket på att även Apple är på väg att lansera 
VR-glasögon under 2022, och AR-glasögon kommande 
år, och kommer därmed att öka konkurrensen bland 
tillverkare av digitala glasögon ytterligare. Att Apple 
kliver in på en marknad brukar innebära kraftigt ökade 
volymer och en allmänt etablerad teknologi. Att sitta på en 

växande spelportfölj med högkvalitativa titlar under den här 
utvecklingen känns fantastiskt. Läs gärna mer om Apples och 
andra digitala glasögon i kapitlet Marknadens utveckling.

Grundat i de fantastiska möjligheter som uppenbarar sig 
inom den kraftigt växande branschen för digitala glasögon, 
har vi beslutat att utöka vår verksamhet till totalt fyra 
verksamhetsområden: Studios, Publishing, Porting och M&A. 
Var och en av dessa områden kommer att bidra till att utöka 
vår spelportfölj.

Inom verksamhetsområdet Studios fortsätter vi att utveckla 
nya spel. Våra befintliga spel fortsätter att sälja bra och 
dotterbolaget Cortopias spel, Down the Rabbit Hole, får 
fortsatt toppbetyg och utmärkelser. Intressebolaget Odd 
Raven Studios befintliga spel, Carly and the Reaperman, 
lanserades på Oculus Quest-plattformen i april och deras 
nya PC-spelprojekt fortgår enligt plan. Våra två nya VR-
spelprojekt inom befintliga studior utvecklas också enligt plan 
och kommer att annonseras efter sommaren och lanseras 
under hösten. Det finns även flera andra starka spelkoncept 
och prototyper inom våra studior och vi ser fram emot att 
växa studioverksamheten för att öka spelutvecklingstakten.

Verksamhetsområdet Publishing, förlagsverksamheten, blir 
nu mer tydligt avgränsat från övriga delar av verksamheten 
och vi växer inom området. Förutom förlagsavtalen med 

VD-ord

M&A
An

ta
l s

pe
l i 

po
rtf

ölj
en

Publishing

Porting

Studios

Tid
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Väsentliga händelser under kvartalet
Inga väsentliga händelser har inträffat under kvartalet.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets 
utgång.

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.

Ricky Helgesson,  
Cortopia Studios

Micke Cruseman och Johan Högfeldt,  
Odd Raven Studios

Alex May,  
Moon Mode

våra egna studior, har vi ett förlagsavtal med Zenz VR. Vi 
är i en unik position med bra samarbeten med de ledande 
plattformarna inom digitala glasögon i en bransch där det 
knappt finns några dedikerade förläggare. Vi ser därför en 
möjlighet i att kliva fram kraftfullt som förläggare av spel 
inom digitala glasögon. VR-konsoltillverkarna delar vår bild 
och är positiva till vår satsning för att tillsammans med dem, 
och från var sitt håll, identifiera kvalitativa studior och spel 
som vi kan agera förläggare till. Förlagsverksamheten handlar 
om finansiering, marknadspositionering, affärsutveckling, 
marknadsföring och en övergripande kommersiell vision 
för produkterna. Ett typiskt förlagsavtal innebär att 
finansiering till ett spelprojekt utbetalas från oss i trancher 
kopplat till olika milestones. Exempel på affärsutveckling 
inom publishing kan vara att uppdatera spelen med mer 
innehåll utifrån datadrivna affärsmodeller, eller att, som vi 
rapporterade om i förra veckan, sälja spelkopior i bulk till 
plattformar.

Inom verksamhetsområdet Porting handlar det om att 
identifiera starka spel för vanliga, platta skärmar som 
skulle göra sig väldigt bra i VR eller AR och arbeta ihop 
med spelens IP-ägare för att utveckla och lansera starka 
produkter för digitala glasögon. Vi för flera sådana samtal 

och ser goda möjligheter att lansera fantastiska VR- 
och AR-spel inom Porting mot intäktsdelning till den 
ursprungliga IP-ägaren, vilket innebär en bra affär för båda 
parter.

Verksamhetsområdet M&A handlar om att identifiera 
relevanta spelstudior inom digitala glasögon för uppköp eller 
investering. Vi för löpande samtal med ett flertal studior.

Det är glädjande att vi har lagt ytterligare ett kvartal bakom 
oss med växande omsättning och positivt rörelseresultat. 
Vi har visat att vi har hittat en skalbar affärsmodell med 
höga marginaler och låga fasta kostnader. Men just nu är 
inte det huvudsakliga målet att göra vinst, utan att växa 
kraftigt genom att leverera en allt större mängd spel, även 
fortsättningsvis utan att göra avkall på kvaliteten. Vi har en 
aggressiv tillväxtplan och ser fram emot att göra många bra 
affärer inom samtliga verksamhetsområden framöver.

Vi ska bli en av världens största aktörer inom spel för digitala 
glasögon.

Ricky Helgesson 
tf vd, Beyond Frames Entertainment
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Digitala glasögon är framtiden
Många analytiker ser digitala glasögon som nästa stora 
paradigmskifte för både underhållning och produktivitet. 
I dagsläget har VR-glasögon fått genomslag men 
kommande år kommer även AR-glasögon att lanseras 
för konsumentmarknaden. VR-glasögon gör att du 
som användare kommer in i en helt digital värld och kan 
delta i upplevelser såsom om du hade en oändligt stor, 
3-dimensionell bildskärm runt om dig. AR-glasögon skapar 
en annan fantastisk upplevelse genom att användaren kan 
se den verkliga världen precis som vanligt, samtidigt som 
AR-glasögonen lägger till information på en fysisk plats 
i den verkliga världen. Med denna teknik på plats behövs 
i förlängningen inte längre tvådimensionella skärmar på 
mobiltelefoner, datorer och TV-apparater. På sikt kommer 
både VR- och AR-glasögon bli en och samma enhet 
och Beyond Frames är väl positionerat för båda dessa 
teknologier. 

De bolag som idag driver teknikutvecklingen av digitala 
glasögon inom VR och AR är tech-giganter såsom bla. 
Facebook, Sony, Apple, Microsoft, Pico, Google, Amazon, 
Samsung, Huawei, Valve, Snap, Huawei, HTC etc.

VR-konsolen Quest 2 säljer i volymer likt senaste 
PlayStation och Xbox
Sony PlayStation och Microsoft Xbox har under en längre tid 
dominerat marknaden för spelkonsoler. Under senare år har 
även Nintendo Switch tagit betydande marknadsandelar med 
sin portabla spelkonsol. Under hösten 2020 lanserades nästa 
generation av både PlayStation och Xbox. Facebook har valt 
att ge sig in i konsolkriget och positionera sitt senaste VR-
headset Oculus Quest 2 som just en portabel spelkonsol, 
precis som Nintendo Switch.

Sedan lanseringen i oktober 2020 skall Facebook Oculus 
Quest 2 ha sålts i över 5 miljoner enheter. Detta kan 
jämföras med nya Playstation 5 som har sålt 7,8 miljoner 
enheter under samma period och lanserades ungefär 
samtidigt. Microsoft, som släppte sin nya konsol vid 
ungefär samma tidpunkt, har inte offentligg jort data om 
hur många nya Xbox Series X de sålt under motsvarande 
period men analytiker estimerar att det handlar om ca 3-4 
miljoner enheter. Facebook säljer därmed VR-konsoler i 
samma storleksordning som den senaste generationen av 
spelkonsoler för platta skärmar.

Marknadens 
utveckling
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Spelbranschen inom digitala glasögon
Dataspelsindustrin fortsätter att växa globalt och 
omsätter sedan några år tillbaka mer än både film- och 
musikindustrin tillsammans. 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.

Road to VR, en ledande nyhetskanal inom VR, 
sammanställer kontinuerligt data från Steam - världens 
största spelplattform för PC-spel och enligt vår bedömning 
den tredje största plattformen för VR-spel. Grafen 
visar en exponentiell tillväxt av VR-användare på deras 
plattform. I föregående kvartalsrapport rapporterade vi att 
de estimerade att Steam VR hade ca 2 miljoner aktiva VR-
användare. Denna siffra är nu ett kvartal senare uppdaterad 
till nästan 3 miljoner aktiva VR-användare. Siffrorna talar 
sitt tydliga språk om hur VR-marknaden exploderat under 
de senaste kvartalet. 

Även på den största PC-spelplattformen Steam växer 
VR-användandet exponentiellt

Facebook
Satsningarna på AR och VR inom Facebook fortsätter att 
tillta. Nu arbetar ca 20 % eller ca 10 000 av Facebooks 
anställda med vad de kallar “The next computing platform”, 
nämligen digitala glasögon för AR och VR. Dessutom 
får samtliga anställda på Facebook VR-konsolen Oculus 
Quest 2 gratis, till synes för att öka medvetenheten om 
vart teknikvärlden är på väg. Facebook har också bekräftat 
att man arbetar både med nästa generation av sin VR-
spelkonsol Oculus Quest och att man dessutom arbetar 
med att lansera AR-glasögon för konsumentmarknaden. 
Vidare har Facebook fortsatt sin expansion genom 
att förvärva fem VR-spelstudios runtom i världen. 
Satsningarna har lett till att andelen spel som sålt för över 

1 miljon dollar på enbart Oculus Quest 2 har fördubblats 
bara under de senaste månaderna och att det bäst säljande 
spelet, Beat Saber, har sålt för över 180 miljoner dollar, 
enbart inom VR.

Sony PlayStation
Som en seriös utmanare till Facebooks pole position, har 
Sony meddelat att man arbetar med att ta fram en helt 
ny generation VR till den nya spelkonsolen PlayStation 5. 
De menar att de lärt sig mycket av branschen sedan deras 
första version släpptes under 2016 och kommer att släppa 
något som är mycket bättre och med bara en enkel kabel 
att ansluta. Sony nämnde också att de var väldigt nöjda 
med hur bra deras första generationens VR har sålt och de 
var tydliga med att de tror på VR som något väldigt stort 
och väldigt viktigt.

Det har nu också framkommit en mängd detaljer som visar 
att Sony satsar riktigt högt med sina nya VR-glasögon 
till PlayStation 5. Bekräftad och obekräftad information 
handlar om världens hittills bästa VR-handkontroller med 
teknologi från de rosade PS5-kontrollerna, hög upplösning 
på skärmen, ögonspårning, möjlighet att ha extra bra grafik 
just där spelaren tittar, allt i en väldigt enkel anordning i 
förhållande till föregångaren, PlayStation VR.
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Apple
Som vanligt när det gäller Apple har bolaget inte bekräftat 
några av de många rykten som finns kring Apples intåg 
inom VR och AR. Det finns informationsläckor från allt 
från anställda till hårdvarutillverkare inom ekosystemet och 
informationen har konvergerat till en tydlig bild i media. 
Apple tycks släppa VR glasögon under 2022. Att Apple 
kliver in på en marknad brukar innebära kraftigt ökade 
volymer och en allmänt etablerad teknologi. Som exempel 
tycks Apples trådlösa hörlurar, AirPods, dra in mer pengar än 
hela Nvidia eller AMD.

De VR-glasögon det ryktas om skall ha 8k-upplösning för 
varje öga, vilket skulle vara ett rejält steg framåt i bildkvalitet 
jämfört med alla andra VR-glasögon. Även ögonspårning, 
extra bra grafik där användaren tittar, ansiktsspårning för 
tredimensionella videomöten och en väldigt tunn design 
med låg vikt i förhållande till konkurrensen. Dessutom 
förväntas glasögonen ha upp till 15 kameror för bästa möjliga 
huvudspårning, handspårning och för att kunna erbjuda en 
AR-upplevelse, där användaren ser den verkliga världen 
och virtuella objekt samtidigt via en teknik som kallas pass-
through AR. Om teknologin det ryktas om hamnar i VR-
glasögonen från Apple, kommer människor att kunna börja 
umgås och jobba tillsammans på ett helt nytt sätt, utöver att 
få en fantastisk plattform för både pass-through AR-spel 
och VR-spel.

Övriga
Microsoft fortsätter att sälja sina Mixed Reality VR-glasögon 
i samarbete med en mängd hårdvarutillverkare och har 
hittills tagit ca 6 % av PC-VR-marknaden. De har inte 
kommunicerat någon VR-strategi för Xbox ännu. Microsoft 
fortsätter även att investera i sina AR-glasögon för företag, 
Hololens.

Huawei, HTC, Pico, YVR, Qiyi, Nolo är några av de 
asiatiska bolag som investerar kraftfullt inom VR. Facebooks 
produkter är inte tillåtna i Kina, vilket gör att en större mängd 
företag satsar på att ta andelar på den gigantiska marknaden. 
Eftersom det varit förhållandevis ovanligt med hemdatorer 
och fasta spelkonsoler i Kina så består spelmarknaden 
där till väldigt stor del av mobilspel. Därför tror många att 
fristående VR-spelkonsoler kommer att få stort genomslag i 
Kina de närmaste åren, när konkurrenter till Oculus Quest-
plattformen lanseras i landet med liknande prestanda och 
kvalitet.

Företaget Valve, som ligger bakom världens största PC-
spelplattform, Steam, har släppt VR-glasögon i den högre 
prisklassen som kallas Valve Index och har lyckats ta ca 16 
% av PC-VR-marknaden. Bolaget har bekräftat att man 
fortsätter att investera inom området med unik forskning 
och utveckling inom bland annat styrning av digitala glasögon 
och virtuella världar direkt från hjärnan.
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Vägen till AR-glasögon för konsumenter
AR-glasögon är slutmålet för både underhållning och 
produktivitet. Med denna teknik på plats behövs inte längre 
tvådimensionella skärmar på mobiltelefoner, datorer och 
TV-apparater.

Mobiltelefonbaserad AR har redan funnits i några år och 
handlar om AR-funktioner i en vanlig mobiltelefon, där 
bilden som fångas av telefonens kamera, förstärks med 
digital information som ritas in i bilden på skärmen i realtid. 
Segmentet har vissa intressanta användningsområden men 
inom spel har det inte fått något större genomslag eftersom 
spelen har svårt att erbjuda uppenbara fördelar jämfört 
med vanliga mobilspel. Pokemon Go är ett exempel på ett 
lyckat undantag men där är egentligen GPS-lokalisering den 
drivande teknologin, inte AR-tekniken.

AR-glasögon skapar däremot en fantastisk upplevelse 
genom att användaren kan se den verkliga världen precis som 
vanligt, samtidigt som AR-glasögonen lägger till information 
på en fysisk plats i den verkliga världen. Ett exempel kan 
vara att ha väderleksinformation bredvid klädskåpet, 
vägbeskrivningar som syns direkt på gatan, en virtuell 
karaktär på skrivbordet, eller en TV-skärm som bara existerar 
på väggen när du vill det. Den digitala världen växer ihop med 
den verkliga. Användningsområdena är många inom de allra 
flesta branscher. 

När det gäller spel och underhållning finns det väldigt stora 
möjligheter för många olika typer av spel och upplevelser som 
passar AR-glasögon. Ett exempel kan vara att spela brädspel 
hemma på soffbordet med både vänner på besök och digitala 
projektioner av andra vänner runt bordet som egentligen är 
någon annanstans. Ett annat exempel är att bygga upp en 
hel interaktiv legostad hemma i sitt vardagsrum som bara 
existerar när man vill det, eller att springa runt och tävla med 
robotar och vänner över nätet i sin hemmiljö eller i trädgården. 
Det finns även forskning som handlar om att förändra 
glasögonlinsen i realtid, baserat på vart man tittar, vilket skulle 
kunna hjälpa alla människor att få skarp syn både på nära och 
långt håll med samma smarta AR-glasögon på sig.

Det tillverkas idag ca 1,5 miljarder nya mobiltelefoner varje 
år i en marknad som numera i stort sett är normaliserad. 
Ingen teknisk utrustning i världshistorien har producerats i 
volymer i närheten av dessa. AR-glasögon är det naturliga 
nästa steget efter smarta klockor, smarta hörlurar och 
smarta högtalare och detta märks tydligt i nyhetsflödet av 
ständigt nya uppköp, prototyper och produkter. Förutom 
alla mobiltelefontillverkare, är också de aktörer som missade 
förra konsumentteknikrevolutionen, exempelvis Microsoft 
och Facebook, kraftigt investerade i denna nästa generation 
av konsumentteknologi.

Samma stora maskineri som idag driver tillverkning av 
mobiltelefoner kan komma att ställas om till produktion 
av AR-glasögon, och längre fram även AR-linser. 
Produktionen av AR-glasögon handlar i stort om samma 
typer av komponenter som redan idag produceras i dessa 
mobiltelefonfabriker. Mycket pekar på att detta enorma 
maskineri inom de närmaste 2-8 åren kommer att fokuseras 
i allt större grad från mobiltelefoner till andra wearables, och 
främst AR- och VR-glasögon. Apple, Microsoft, Google, 
Samsung, Lenovo, Magic Leap, Amazon, Snap med flera 
är alla bolag som satsar väldigt högt inom området. Även 
mindre kända namn såsom Kura, Rokid, Jio Glass, NuEyes 
och ett 20-tal andra växlar upp i Asien.

Qualcomm, som är en nyckelspelare inom mobiltelefoni 
och VR har precis lanserat två referensplattformar för 
AR-glasögon, vilket innebär att de presenterat två fullt 
integrerade AR-glasögon med ny och befintlig teknologi 
för hårdvarutillverkarna. Den ena AR-referensplattformen 
har en sladd mellan glasögonen och en mobiltelefon medan 
den andra sladdlös. När Qualcomm inom tidigare branscher 
kommit till den här punkten med färdiga prototyper där 
alla komponenter är fullt integrerade mot deras chip, har 
det ofta varit ett bevis för att teknologin börjar bli mogen 
för en massmarknad. Nu tror vi ändå att det är några år 
kvar tills AR-glasögonen börjar ersätta mobiltelefoner men 
startskottet har gått.
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https://uploadvr.com/zuckerberg-quest-3-4-eye-face-
tracking/

https://www.theverge.com/2021/3/12/22326875/
facebook-reality-labs-ar-vr-headcount-report

https://www.lightreading.com/videomedia/snap-buys-wave-
bets-ar-glasses-will-replace-phones/d/d-id/769731

https://www.androidcentral.com/facebook-q1-earnings-
show-quest-2-may-have-already-sold-5-million-units

https://www.roadtovr.com/beat-saber-4-million-units-
milestone-revenue/

https://gamingintel.com/ps5-vs-xbox-series-stock-how-
many-next-gen-consoles-sold/

https://www.denofgeek.com/games/xbox-series-x-ps5-
2021-console-war-sales/

https://www.theverge.com/2021/4/28/22407195/sony-
ps5-sales-numbers-q4-2020-earnings
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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 spelbolagen 
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 och ytterligare techbolag dessförinnan.

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: 
Alice i Underlandet-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  
har tagits emot mycket väl av spelarna och är en av de 
högst betygsatta spelen på den viktiga Facebook Oculus 
Quest-konsolen.

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 i ett 
samarbete med King. De har också erfarenheter från att ha arbetat 
med kända titlar som Battlefield hos DICE 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 indiespelfestivalen 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 är dessutom en central samarbetspartner i den dagliga 
spelutvecklingen. De två senaste spelen som har lanserats av nämnda 
publisher har sålt miljontals exemplar av respektive spel och toppar 
flera listor.
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Moon Mode
Beyond Frames ägarandel: 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 
i Japan mötte han för första gången speldesignern 
Chris McLaughlin, som har över 15 års erfarenhet av 
spelutveckling, och art directorn 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, och även 
varit konsulter åt andra globala underhållningsföretag. Under 
2020/2021 tar teamet nästa steg då de siktar på att släppa 
sin första egenägda IP under mantrat “Fun, accessible, user-
centric VR design”. 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.

Från och med den 1 januari 2021 redovisar bolaget 
försäljning till konsument exklusive moms såsom nettointäkt, 
samt försäljningsprovision till spelplattformar såsom 
försäljningskostnad, då bolaget anser att konsumenten är vår 
kund, inte spelplattformen. Till och med 31 december 2020 
drog bolaget av försäljningskostnader från intäkten innan 
rapportering av nettointäkt.

Ekonomisk översikt
Belopp i TSEK Q1 2021 Q 1 2020

Koncern

Nettoomsättning *  5 864     1 907    

Aktiverade utvecklingskostnader  2 403     915    

EBITDA  1 460    -668    

EBITDA/Aktie (kr)  0,10    -0,05    

Resultat efter finansiella poster  707    -2 618    

Resultat efter finansiella poster/Aktie (kr)  0,05    -0,20    

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare  628    -2 421    

Resultat/Aktie (kr)  0,04    -0,20    
Resultat/Aktie (kr)
Moderföretag

Nettomsättning  -     -    

Aktiverade utvecklingskostnader  601     -    

EBITDA -1 867    -1 303    

EBITDA/Aktie (kr) -0,13    -0,10    

Resultat -845    -1 194    

Resultat/Aktie (kr) -0,06    -0,09    

Belopp i TSEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

Koncern

Balansomslutning  41 058     33 030     40 339    

Eget kapital, moderbolagets ägare  36 609     26 085     35 980    

Eget kapital/Aktie (kr)  2,57     2,03     2,53    

Antal aktier  14 223 323     12 835 306     14 223 323    

Moderföretag

Balansomslutning  46 033     41 849     46 926    

Eget kapital  45 428     40 096     46 272    

Eget kapital/Aktie (kr)  3,19     3,12     3,25    

Antal aktier  14 223 323     12 835 306     14 223 323    

* Från och med 2021 sker redovisningen av nettoomsättningen enligt ändrade redovisningsprinciper. Se Redovisningsprinciper.
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Kommentar till resultatutveckling
Beyond Frames Entertainment AB (publ) befinner sig i en 
stark utvecklingsfas. Bolagets nuvarande huvudmarknad, VR-
spelmarknaden, är i kraftig tillväxt. Nu när konsumenter kan 
köpa trådlös hårdvara till ett överkomligt pris samtidigt som 
högkvalitativt innehåll börjar komma till VR har marknaden 
accelererat ytterligare. Beyond Frames och underliggande 
marknad väntas växa under många år framåt och bolaget anser 
sig vara väl positionerat för exceptionell tillväxt. 

Ett par speltitlar har lanserats och fler är på väg ut i 
marknaden. Bolaget fortsätter även att investera i utveckling 
av nya och befintliga speltitlar samt marknadsföring av dessa. 
Resultat från andelar i koncernföretag härstammar från 
tilläggsköpeskilling efter avyttringen av bolagets andelar i Zenz 
VR AB.

Aktiveringar av utvecklingskostnader
Bolaget har aktiverat utvecklingskostnader direkt hänförliga 
spelutveckling och tillhörande plattform för befintliga och 
nya spel. Aktiverade utvecklingsutgifter i koncernen uppgick 
till 2 403 TSEK i det första kvartalet, att jämföra med  
915 TSEK motsvarande period föregående år. Ökningen 
beror på ökad utvecklingstakt av nya spel.

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 19 301 
TSEK att jämföra med 18 749 TSEK vid utgången av fjärde 
kvartalet 2020.

Styrelsen anser utifrån siffrorna i denna rapport, att 12 
månaders fortlevnad från räkenskapsårets utgång är tryggat.

Kommentarer till större poster
Immateriella anläggningstillgångar består av aktiverade 
utvecklingskostnader.

Närståendetransaktioner
Koncernen har under det första kvartalet, på 
marknadsmässiga villkor, köpt marknadsföringstjänster om 
sammanlagt 25,5 TSEK från Lissborg kommunikation, som 
ägs av bror till tf vd och aktieägare Ricky Helgesson.

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 
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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.

Övrig information
Halvårsrapport 2021 släpps den 26 augusti 2021.

Årsstämma för bolaget kommer att hållas i Linköping den 22 juni 2021 klockan 09:00.

Styrelsen har föreslagit årsstämman att ingen vinstutdelning skall lämnas för 2020.

Den fullständiga årsredovisningen och koncernredovisningen kommer finnas tillgänglig för 
nedladdning från bolagets hemsida senast tre veckor innan bolagets årsstämma.

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

Stockholm den 27 maj 2021

Styrelsen
Beyond Frames Entertainment AB (publ)
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Resultaträkning för koncernen
Belopp i TSEK Q1  2021 Q1  2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning, extern *  5 864     1 907    

Aktiverat arbete för egen räkning  2 403     915    

Övriga rörelseintäkter  14     3    

Summa rörelseintäkter och aktiverade utgifter  8 281     2 825    

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter, externa -2 699    -135    

Övriga externa kostnader -1 358    -1 599    

Personalkostnader -2 764    -1 759    

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 281    -1 493    

Andel i intresseföretags resultat -430    -568    

Summa rörelsekostnader -8 532    -5 554    

Rörelseresultat -251    -2 729    

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  1 086     -    

Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter -128     111    

Resultat efter finansiella poster  707    -2 618    

Skatt på periodens resultat  -     -    

Periodens resultat  707    -2 618    

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare  628    -2 421    

Innehav utan bestämmande inflytande  79    -197    

* Från och med 2021 sker redovisningen av nettoomsättningen enligt ändrade redovisningsprinciper. Se Redovisningsprinciper.
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Balansräkning för koncernen – Tillgångar
Belopp i TSEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  12 657     10 969     11 454    

Koncessioner, panter, licenser, varumärken, likn. rättigheter  -     97     -    

Goodwill  2 155     7 690     2 282    

Summa immateriella anläggningstillgångar  14 812     18 756     13 736    

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer  17     36     23    

Summa materiella anläggningstillgångar  17     36     23    

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag och gemensamt styrda företag  2 847     5 524     3 277    

Andra långfristiga fordringar  825     166     825    

Summa finansiella anläggningstillgångar  3 672     5 690     4 102    

Summa anläggningstillgångar  18 501     24 482     17 861    

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  1 167     1 325     1 579    

Fordringar hos intresseföretag  -     800     -    

Skattefordringar  135     65     162    

Övriga fordringar  1 854     4 464     1 761    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  100     269     227    

Summa kortfristiga fordringar  3 256     6 923     3 729    

Kassa och bank

Kassa och bank  19 301     1 625     18 749    

Summa kassa och bank  19 301     1 625     18 749    

Summa omsättningstillgångar  22 557     8 548     22 478    
 

SUMMA TILLGÅNGAR  41 058     33 030     40 339    
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Balansräkning för koncernen  
– Eget kapital och skulder

Belopp i TSEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

Eget kapital

Aktiekapital  711     642     711    

Övrigt tillskjutet kapital  74 032     58 883     74 032    

Reserver  9 099     7 832     7 965    

Balanserat resultat inkl årets resultat -47 233    -41 272    -46 728    

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  36 609     26 085     35 980    

Innehav utan bestämmande inflytande  2 326     3 671     2 247    

Summa eget kapital  38 935     29 756     38 227    

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  691     1 053     235    

Skatteskulder  169     81     285    

Övriga kortfristiga skulder  265     1 087     404    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  998     1 053     1 188    

Summa kortfristiga skulder  2 123     3 274     2 112    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  41 058     33 030     40 339    
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Annat eget kapital

Balanserat  
resultat m.m

 Innehav utan 
 best inflytande 

Ingående balans 2021-01-01 -46 728     2 247    

Justerad ingående balans 2021-01-01 -46 727     2 247    

Periodens resultat  628     79    

Omföring mellan poster i eget kapital

Fond för utvecklingsutgifter -1 134    

Summa -1 134    

Eget kapital 2021-03-31 -47 233     2 326    

Eget kapital – Koncernen

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet

kapital

Annat eget kapital

Fond för verkligt värde

Ingående balans 2021-01-01  711     74 032     7 965    

Justerad ingående balans 2021-01-01  711     74 032     7 965    
 

Omföring mellan poster i eget kapital

Fond för utvecklingsutgifter  1 134    

Summa  1 134    

Eget kapital 2021-03-31  711     74 032     9 099    
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Resultaträkning för moderbolaget
Belopp i TSEK Q1 2021 Q1 2020

Rörelsens intäkter

Aktiverat arbete för egen räkning  601     -    

Övriga rörelseintäkter  72     72    

Summa rörelseintäkter och aktiverade utgifter  673     72    

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -746    -135    

Övriga externa kostnader -844    -641    

Personalkostnader -950    -599    

Avskrivningar av anläggningstillgångar -63     - 

Summa rörelsekostnader -2 603    -1 375    

Rörelseresultat -1 930    -1 303    

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  1 086     - 

Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter -1     109    

Summa finansiella poster  1 085     109    

Resultat efter finansiella poster -845    -1 194    

Periodens resultat -845    -1 194    
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Balansräkning för moderbolaget – Tillgångar
Belopp i TSEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  1 501     -     962    

Summa immateriella anläggningstillgångar  1 501     -     962    
 

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  14 800     18 979     14 800    

Fordringar hos koncernföretag  5 766     8 422     5 766    

Andelar i intressebolag och gemensamt styrda bolag  6 427     7 527     6 427    

Andra långfristiga fordringar  166     166     166    

Summa finansiella anläggningstillgångar  27 159     35 094     27 159    

Summa anläggningstillgångar  28 660     35 094     28 121    
 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  9     69     9    

Fordringar hos koncernföretag  2 508     -     2 508    

Fordringar hos intresseföretag  -     800     -    

Aktuell skattefordran  21     12     15    

Övriga fordringar  1 609     4 340     1 642    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  66     169     67    

Summa kortfristiga fordringar  4 213     5 390     4 241    

Kassa och bank

Kassa och bank  13 160     1 365     14 564    

Summa kassa och bank  13 160     1 365     14 564    
 

Summa omsättningstillgångar  17 373     6 755     18 805    
 

SUMMA TILLGÅNGAR  46 033     41 849     46 926    
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Balansräkning för moderbolaget  
– Eget kapital och skulder

Belopp i TSEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital  711     642     711    

Fond för utvecklingsutgifter  1 501     -     962    

Summa bundet eget kapital  2 212     642     1 673    

Fritt eget kapital

Överkursfond  72 204     58 837     72 204    

Balanserad förlust -28 143    -18 189    -17 369    

Periodens resultat -845    -1 194    -10 236    

Summa fritt eget kapital  43 216     39 454     44 599    
 

Summa eget kapital  45 428     40 096     46 272    
 

Långfristiga skulder

Övriga skulder  -     -     -    

Summa långfristiga skulder  -     -     -    
 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  335     417     117    

Skatteskulder  -     -     -    

Övriga kortfristiga skulder  61     1 059     52    

Upplupna kostnader och upplupna intäkter  209     277     485    

Summa kortfristiga skulder  605     1 753     654    
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  46 033     41 849     46 926    
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Eget kapital – Moderbolaget

Bundet eget kapital

Aktiekapital samt
aktiekapital under

        registrering
Fond för

utvecklingsutgifter

Ingående balans 2021-01-01  711     962    

Justerad ingående balans 2021-01-01  711     -    

Aktivering utvecklingsutgifter  539    

Bundet eget kapital 2021-03-31  711     1 501    

Fritt eget kapital  Överkursfond  Övrigt fritt eget kapital 

Ingående balans 2021-01-01  72 204    -27 605    

Justerad ingående balans 2021-01-01  72 204    -27 605    

Periodens  resultat -844    

Aktivering utvecklingsutgifter -539    

Fritt eget kapital 2021-03-31  72 204    -28 988    

23 Delårsrapport första kvartalet 2021



www.beyondframes.com


