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

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år 
om inte annat anges.

Fortsatt expansion,  
fokus på nya affärer

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 6 478 TSEK (4 297), en 

ökning med 51 % i förhållande till Q4 2020*
• Rörelseresultat före avskrivningar och andelar i intressebolags 

resultat (EBITDA) uppgick till -2 370 TSEK (1621)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 725 TSEK (591)
• EBITDA per aktie uppgick till -0,15 SEK (0,11)
• Resultat per aktie efter finansiella poster, uppgick till  

-0,36 SEK (0,04)
• Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 44 171 TSEK 

(18 749). Detta kan jämföras med 53 037 TSEK vid utgången 
av föregående kvartal

• Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i 
koncernen uppgick vid kvartalets slut till 69 300 TSEK, 
motsvarande 4,40 SEK per aktie, att jämföra med  
35 980 TSEK, motsvarande 2,53 SEK per aktie vid  
utgången motsvarande kvartal föregående år

Tolv månader, 1 januari – 31 december 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 23 742 TSEK (12 592),  

en ökning med 89 % i förhållande till helåret 2020*. 
• Rörelseresultat före avskrivningar och andelar i intressebolags 

resultat (EBITDA) uppgick till 233 TSEK (3 953)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 420 TSEK  

(-7 492)
• EBITDA per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,28)
• Resultat per aktie uppgick till -0,53 SEK (-0,58)
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Jag är oerhört glad över att kunna presentera Q4-rapporten för 2021 som nytillträdd vd för Beyond 
Frames Entertainment. XR-industrin (VR/MR/AR) befinner sig vid en tydlig brytpunkt och Beyond 
Frames har möjlighet att ta en betydande andel av marknadens tillväxt. I många år har hårdvaran varit 
XR:s största hinder för att nå massmarknaden. Användandet har tidigare krävt dyra datorer, klumpiga 
headset och otympliga kablar. Nu kan man uppleva det bästa XR har att erbjuda i ett fristående 
headset som kostar mindre än en genomsnittlig mobiltelefon.

Även om ny hårdvara är 
viktigt för marknadens 

tillväxt, så är det 
innehållet (spelen och 
apparna) som ytterst 
driver konsumenternas 
intresse. Precis som 
konkurrensen om 

marknadsandelar på 
mobiltelefonmarknaden, 

hänger en enskild XR-
plattforms framgång på tillgång 

till rätt innehåll. Beyond Frames kärna är att leverera det 
innehållet. Jag upplever att kreativiteten här är oöverträffad 
och jag känner mig lyckligt lottad att få leda en grupp med 
så otroligt begåvade individer. Jag skriver detta efter bara 
tre veckor i bolaget, och vi har redan optimerat processer 
som fokuserar på accelererad tillväxt. Jag förväntar mig att 
resultatet av dessa optimeringar resulterar i fler lanserade 
högkvalitativa spel, vilket successivt kommer att öka vårt 
finansiella resultat.
 
Marknadens accelererande tillväxt drivs av kampen om att 
ta en ledande roll inom Metaverse, och vad många anser 
vara framtiden för konsumentorienterad hårdvara. Under 
2021 dubblade Meta (fd Facebook) sina intäkter från 
VR-relaterade aktiviteter, och deras VR-spelkonsol Quest 
2 såldes under året i fler exemplar än Microsoft Xbox sålt 
årligen i närtid; ByteDance, ägare av TikTok, förvärvade det 

kinesiska VR-glasögonföretaget Pico och teknikjättar som 
Apple, Microsoft och Google slåss om XR-kompetens för 
att accelerera inom området. Vi kan se den positiva effekten 
av denna utveckling i vår verksamhet, då den tilltagande 
konsumentgruppen ökar antalet spelare för våra titlar.
 
Jag ser en tydlig väg till att nå vårt mål att bli 
marknadsledande inom XR-spel. Konkurrensen på 
marknaden är fortfarande begränsad. Beyond Frames 
upptäckte tidigt att traditionella studior och utgivare till 
stor del saknade kunskap och erfarenhet för att skapa XR-
underhållning, vilket fortfarande verkar stämma. Beyond 
Frames har bevisat denna kompetens och erfarenhet, 
genom sin kritikerrosade och högt betygsatta spelportfölj 
och lukrativa avtal med ledande hårdvarupartners. Bolagets 
framgångar och positiva kultur har lockat några av de bästa 
spelutvecklarna i Sverige att söka sig till vår verksamhet 
de senaste månaderna, vilket höjer kvaliteten inom alla 
discipliner hos våra studior.
 
Idag investerar vi i utveckling av högkvalitativa produkter 
genom vår förlagsverksamhet, XR Transformation 
(tidigare “Porting”), M&A och i resursförstärkningar 
inom våra produktionslinjer för att öka affärsflödet och ta 
marknadsandelar. Med vår förmåga att producera spel med 
höga betyg, och som vinner utmärkelser, förväntar vi oss att 
några av våra kommande titlar kommer att vara breakout-
hits. Framgångsrika titlar kommer att monetariseras, 
vidareutvecklas och ge oss den data och insikter vi 

VD-ord
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behöver för att fortsätta vara innovativa. I kölvattnet av vår 
drivkraft att fokusera på hög kvalitet, är vi övertygade om 
att vi inom några år kommer att befästa vår position som 
marknadsledare. Vi är på rätt väg för att uppnå detta mål.
 
Under 2021 investerade vi i publishing och affärsutveckling 
för att snabbare identifiera relevanta affärer. Tidigt under 
2022 ser vi redan en ökad volym och utvecklingstakt i vår 
pipeline för nya affärer. Spelstudior reagerar positivt på 
våra erbjudanden, IP-ägare ser värdet av att kunna använda 
våra tjänster för att omvandla sina äldre titlar till VR, och 
hårdvarutillverkare vill medfinansiera utveckling av nya 
titlar till sina headset. Baserat på våra tidigare affärer och 
pågående förhandlingar är vi på rätt spår och det finns god 
anledning att förvänta sig fler nyheter inom en snar framtid.

Avseende våra produkter, avslutade vi förra året med Meta 
Quest 2-lanseringen av Moon Modes “space city builder”, 
Spacefolk City, som har hittat sin nisch och där vi ser en 
organisk tillväxt av ett passionerat community. Dessutom 
fortsätter våra katalog-titlar, Wands och Down the Rabbit 
Hole att visa styrka på marknaden i etablerade och nya 
kanaler. I början av det här året utannonserade vi Wands 

Alliances, ett nytt lagbaserat spel med magiska strider (med 
trollstavar och magi istället för vapen) och mer information 
kommuniceras inom kort. Spelet förväntas släppas under 
första halvåret 2022 och vi har investerat i extra utvecklings-
resurser för att säkerställa att spelet mottas väl. I slutfasen av 
en spelproduktion, och vid lansering, är projektets kostnader 
som högst vilket medför extra, tillfälliga kostnader.

Vi ser en stark start på det nya året, vilket är tack vare 
kreativitet, hårt arbete och beslutsamhet hos spelutvecklarna 
på Cortopia, Moon Mode och Odd Raven, och vårt 
förlagsteam. Jag vill särskilt tacka bolagets medgrundare 
Ricky Helgesson som nyligen tillträtt rollen som Head of 
Design inom Cortopia Studios. Rickys fokus på att bygga 
kreativa och innovativa produkter är det som driver kärnan i 
det vi gör här på Beyond Frames – att skapa och publicera 
spel som våra kunder älskar.

Till alla på Beyond, tack för det varma välkomnandet och jag 
ser fram emot att leverera på alla våra mål tillsammans 2022.
 
Ace St. Germain
VD Beyond Frames Entertainment AB (publ)
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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.

Micke Cruseman och Johan Högfeldt,  
Odd Raven Studios

Annika Stråth Roslund,  
Cortopia Studios

Alex May,  
Moon Mode

Väsentliga händelser under kvartalet
Dotterbolaget Moon Mode släppte Spacefolk City 
Den 21 oktober släpptes spelet Spacefolk City för Oculus 
Quest och Oculus Rift. Spelet lanserade även på Steam den 
15 november och för Viveport den 8 december. Beyond 
Frames är spelets förläggare.

Spelet har fått ett positivt mottagande med goda betyg från 
spelare och branschmedia.

Beyond Frames rekryterade ny vd 
Den 25 november rekryterades Ace St. Germain som ny 
verkställande direktör för Beyond Frames Entertainment 
AB (publ) och han tillträdde tjänsten den 31 januari 2022. 

Ace St. Germain har 15 års erfarenhet inom den 
amerikanska spel- och underhållningsbranschen. Han 
har erfarenhet från att leda och utveckla snabbväxande 
verksamheter i internationell miljö, så som Twitch (Amazon) 
och Crunchyroll (Sony), Twitter och Sony PlayStation.

Förvärv av förlagsrättigheter för Carly and the  
Reaperman för Meta Quest och nya plattformar
Den 29 december förvärvades förlagsrättigheterna för 
Carly and the Reaperman på plattformen Meta Quest 2 
från Resolution Games. Beyond Frames tar över intäkterna 

från Quest-plattformen och har rätt att publicera spelet 
och dess expansion för kommande spelplattformar. 
Förvärvet ligger i linje med bolagets vidareutveckling av 
förlagsverksamheten och konsolidering av koncernens 
IP:n. Intäkter från Carly and the Reaperman på Meta Quest 
förväntas från första kvartalet 2022.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Order om ca 2,7 MSEK från kinesiskt bolag
Den 19 januari erhöll dotterbolaget Cortopia en order 
motsvarande ca 2,7 MSEK från ett kinesiskt bolag för 
bulkleverans av spelet Down the Rabbit Hole. Intäkterna 
förväntas under första kvartalet 2022.

Dotterbolaget Cortopia annonserade nytt  
VR-spel för Meta Quest 2
Den 8 februari 2022 annonserades Cortopias nästa spel 
Wands Alliances, som förväntas släppas under första halvåret 
2022. Wands Alliances är ett 3v3 teambaserad multiplayer 
där spelarna både strategiskt och taktiskt behöver nyttja 
rummets utrymme för att lyckas.

Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), 
org.nr 559058-8322, kallas till extra bolagsstämma den  
10 mars 2022 kl. 16:00.
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Stora XR-branschuppdateringar
Teknikjättar tävlar om att äga hårdvaran som kommer att 
driva metaverse. Meta, Apple, Microsoft, ByteDance och 
Google kämpar om sin del av framtiden.

Metas XR-initiativ hade ett framgångsrikt 2021 och 
tillväxten var särskilt hög under julperioden. Meta 
rapporterade 2 miljarder USD i XR-relaterade intäkter 
för 2021, vilket är en dubblering mot föregående år. Meta 
rapporterade också att appförsäljningen i Meta Quest Store 
överstigit 1 miljard USD, sedan lanseringen 2019. I Meta 
Quest store köper användare spel och appar för användning i 
sin Meta Quest-hårdvara.

Bevis på Metas framgångsrika julförsäljning 2021 sågs 
både på Apple App Store och Google Play Store i USA där 
Oculus-appen, som behövs för att aktivera Meta Quest 
2-headset, rankades som den främsta Entertainment-
appen under julen. Detta förutsätter hög aktivitet av 
de användare som köpt Meta Quest 2-headset. Under 
årets mest trafikerade shoppinghelg (mellan Black Friday 
och Cyber Monday) förblev Meta Quest 2 nummer ett i 
försäljning i Amazons spelsegment. Amazon är den största 

onlineåterförsäljaren i USA och säljer även Nintendos 
Switch-konsol, Microsofts Xbox Series X och Sonys 
PlayStation 5. För helåret tyder rapporter på att Meta 
Quest 2 sålde mer än Microsoft Xbox Series X, den senaste 
flaggskeppskonsolen. Dessutom överträffade Googles 
sökvolym för "Meta Quest 2" för första gången sökvolymen 
för Microsofts, Sonys och Nintendos konsoler.

Meta var inte den enda hårdvarutillverkaren som utmärkte 
sig under årets sista kvartal. Under julperioden var Valves 
Index-headset den mest sålda produkten i USA på deras 
e-handelsplattform, Steam. Sony tillkännagav ett nytt  
VR-headset, PSVR2, som är kompatibelt med deras 
PlayStation 5-konsol. ByteDance, ägare av TikTok, 
förvärvade Pico Interactive, en kinesisk XR-headset och 
mjukvaruutvecklare, för ett belopp som ryktas vara närmare 
1 miljard USD. Teknikjättarna Apple och Google ryktas 
förbereda sig för sina egna hårdvarulanseringar med flera 
inlämnade patent. Dessa rykten är i linje med det tydliga 
anställningskriget om XR-utvecklare och andra experter som 
sker mellan Microsoft, Meta och Apple, vilket tyder på att 
dessa rykten kanske inte bara är rykten, men inget officiellt 
uttalande har g jorts.

Marknadens 
utveckling

6 Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2021



Vad innebär ett metaverse?
Termen metaverse myntades av Neal Stephenson i hans 
bok om digitala glasögon, Snow Crash från 1992, som 
ett namn på en sammanlänkning av alla digitala världar 
i en virtuell verklighet via Internet. Idén om en virtuell, 
parallell verklighet till den verkliga världen, ett metaverse, 
påbörjades redan med Internets framgångar under 
90-talet, med plattformar som AOL Messenger, ICQ, 
svenska Lunarstorm och MySpace, Reddit och Facebook 
senare under 2000-talet. Alla tjänster var i grunden 
plattformar där användarna kunde spendera tid i en virtuell 
verklighet och få ett utbyte, precis som i verkliga världen.

Dataspel har också varit en stark bidragande faktor till 
människors villighet att spendera tid i digitala världar, och 
framgångar som World of Warcraft, Minecraft och Roblox 
har ytterligare stärkt tanken om ett metaverse. 

För de yngre generationerna, och än mer efter den sociala 
distansering som skett under Covid-pandemin, är det 
idag vanligt förekommande att umgås med vänner i spel 
som Fortnite, eller att chatta med varandra genom en 
spelkonsol och sedan sätta i gång ett spel tillsammans. 

För de generationer och personer som har arbetat i ett 
och ett halvt år på distans finns även en ökad förståelse 
för behoven av att integrera fler interaktiva och digitala 
arbetsverktyg. De flesta av oss idag, unga som äldre, är 
redan idag delaktiga i en begynnande del av ett metaverse. 
Vi spenderar mer och mer tid på olika digitala plattformar.

Idén om ett metaverse är förenklat att sammankoppla 
underhållning, företagstjänster, samhällstjänster och 
användarskapat innehåll i en virtuell verklighet som existerar 
parallellt med våra vanliga fysiska liv. Metaverse är nästa 
steg i evolutionen av det Internet vi idag är vana vid men där 
information och interaktioner sker som en naturlig del av 
den verkliga, tredimensionella världen.

Även om ett metaverse kan upplevas på platta skärmar, så 
är löftet om ett metaverse en större överlappning av den 
verkliga och virtuella världen, vilket kan uppnås med VR, 
MR och AR. Våra liv är redan en blandning av det digitala 
och det fysiska, vilket kommer att fortsätta utvecklas 
ytterligare, allteftersom de digitala glasögonen utvecklas 
och sammansmälter våra verkligheter. Våra levnadsmönster 
har förändrats drastiskt under de senaste 20 åren, 
digitaliseringen har gett oss större frihet att låta oss välja var 
vi vill arbeta, hur våra sociala kontakter sker, hur vi inhämtar 
kunskap och hur vi konsumerar. Mycket sker redan idag i 

bakgrunden utan att vi tänker på det, som att en användare 
av Uber får ett meddelande när bilen närmar sig, när en 
Netflix-användare får en rekommendation baserat på 
vad du tittat på tidigare och att mobiltelefonen är idag 
ett id-kort och en plånbok. Denna utveckling fortsätter 
naturligt in i ett metaverse av underhållning, tjänster och 
interaktioner med människor.

Utbyggnaden av metaverse är fortfarande i sin linda 
och kommer att utvecklas, likt Internet, av många 
aktörer tillsammans, såsom hårdvaruplattformar, 
mjukvaruutvecklare som Beyond Frames och till stor del via 
användargenererat innehåll under årtionden framöver.
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Cortopia Studios
Beyond Frames ägarandel: 100 %
Head of Studio: Annika Stråth Roslund

Annika Stråth Roslund har arbetat inom Beyond Frames 
sedan Februari 2021 och tog över som Head of Studio från 
Ricky Helgesson under hösten 2021. Annika har en gedigen 
erfarenhet att leda och utveckla team och har tidigare 
arbetat med HR och Ekonomi i ledande roller sedan 1998.

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 ett av de högst betygsatta spelen på den 
viktiga Facebook Oculus Quest-konsolen.

Cortopias tredje projekt, Wands Alliances kommer att lanseras 
under H1 2022. Wands Alliances är ett nytt lagbaserat spel 
med magiska strider.

Våra spelstudior
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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. 

Moon Mode lanserade sitt första egna IP, Spacefolk City, den 
21 oktober 2021 på Oculus Quest 2 och några veckor senare 
på Steam. Spacefolk City är en humoristisk och lättillgänglig 
“city builder” som blivit väl mottagen av recensenter och 
branschmedia. Spacefolk City har also hittat sin nisch och där 
vi ser en organisk tillväxt av ett passionerat community.
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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 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 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.

Spelstudion utvecklar just nu ett större PC-spel som är delfinansierat 
av en mycket etablerad förläggare inom spelbranschen. Denna 
förläggare kommer att ansvara helt och hållet för marknadsföringen 
av spelet och är dessutom en central samarbetspartner i den dagliga 
spelutvecklingen.
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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 
försäljnings kostnad, 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 Q4 2021 Q4 2020 Helår 2021 Helår 2020

Koncern

Nettoomsättning  6 478   4 297     23 742     12 592    

Aktiverade utvecklingskostnader  6 021     2 554     16 053     5 824    

EBITDA -2 370     1 621     233     3 953    

EBITDA/Aktie (kr) -0,15     0,11     0,01     0,28    

Resultat efter finansiella poster -5 725     591    -8 420    -7 492    

Resultat efter finansiella poster/Aktie (kr) -0,36     0,04    -0,53    -0,58    

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -5 883     215    -8 863    -7 744    
Resultat/Aktie (kr) -399     82    -2 820    
Moderföretag

Nettomsättning  2 127     -     6 239     -    

EBITDA -4 020    -1 341    -9 841    -4 767    

EBITDA/Aktie (kr) -0,26    -0,09    -0,62    -0,34    

Resultat -4 179    -1 081    -8 776    -10 236    

Resultat/Aktie (kr) -0,27    -0,08    -0,56    -0,72    

Belopp i TSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-09-30 2020-09-30

Koncern

Balansomslutning  79 441     40 339     83 748     24 988    

Eget kapital, moderbolagets ägare  69 300     35 980     75 184     20 546    

Eget kapital/Aktie (kr)  4,40     2,53     4,77     1,60    

Antal aktier  15 759 709     14 223 323     15 759 709     12 835 306    

Moderföretag

Balansomslutning  84 225     46 926     87 297     34 025    

Eget kapital  79 680     46 272     83 859     32 135    

Eget kapital/Aktie (kr)  5,06     3,25     5,32     2,50    

Antal aktier  15 759 709     14 223 323     15 759 709     12 835 306    
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Kommentar till resultatutveckling
Jämförelsesiffrorna avser motsvarande period föregående år 
om inget annat anges.

Intäkter och resultat under fjärde kvartalet
I det fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 6 478 TSEK 
och rörelsekostnaderna till 18 190 TSEK. EBITDA, 
rörelseresultatet före avskrivningar, uppgick till -2 370 TSEK

Bolagets intäkter består främst av försäljning av spel för VR 
glasögon samt intäkter av engångskaraktär.

Bolagets kostnader består främst av kostnader för personal 
och konsulter för spelutveckling och förlagsverksamhet och 
är i linje med expansionsplanen.

Investeringar under fjärde kvartalet
Bolaget har under kvartalet investerat 6 921 TSEK  
(2 554) i immateriella anläggningstillgångar. De immateriella 
anläggningstillgångarna består av utvecklingskostnader 
direkt hänförliga spelutveckling och tillhörande plattform 
för befintliga och nya spel utöver detta inkluderar de 
immateriella tillgångarna förvärv av förlagsrättigheter. 
Ökningen beror på ökad utvecklingstakt av spel samt förvärv 
av förlagsrättigheterna för Carly and the Reaperman.

Balanserade utvecklingskostnader skrivs av linjärt på fem år. 
Värdet av de immateriella tillgångarna nedskrivningsprövas 
kontinuerligt och minst en gång per år.

Likviditet och finansiering
Tillgängliga likvida medel uppgick vid periodens slut till 44 171 
TSEK (18 749) att jämföra med 53 037 TSEK vid utgången 
av tredje kvartalet 2021.

Minskningen beror främst på den ökade personalkostnader 
och konsultkostnader, i samband med expansionen av 
Cortopia samt expansioner i förlagsverksamheten.Under 
perioden har vi även investerat i ett nytt kontor som drivit 
kassaflöde. 

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

Personal och organisation
Antal anställda uppgick vid periodens slut till 26 personer. 
Medräknat externa resurser såsom dedikerade personer hos 
kontraktsleverantörer och konsulter, sysselsatte Beyond 

Frames-koncernen 36 personer. Anställda och sysselsatta 
personer definieras som motsvarande antal heltidstjänster.

Närståendetransaktioner
Koncernen har under det fjärde kvartalet, på marknads mässiga 
villkor, köpt juridisk rådgivning inklusive vidarefakturerade 
utlägg, om sammanlagt 19,0 TSEK från Skarp advokatbyrå, där 
styrelsemedlemmen Robert Liljeson är delägare.

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.

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.

Förvärv av spelstudior
Som en del av Beyond Frames Entertainment AB (publ) 
verksamhet förvärvas 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.
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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 eller användning av tredje parts 
immateriella rättigheter kan innebära minskade intäkter 
eller ökade kostnader till dess att överträdelser beivras, 
licensavgifter betalats 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 och för Beyond Frames Entertainment AB (publ) 
är intäkterna främst i USD. 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
Finansiell kalender 
• Bokslutskommuniké Q4 2021 24 februari 2022
• Delårsrapport Q1 2022 25 maj 2022 (justerat från 26 maj 2022)
• Delårsrapport Q2 2022 25 augusti 2022
• Delårsrapport Q3 2022 24 november 2022
• Bokslutskommuniké Q4 2022 23 februari 2023

Från och med den 1 januari kommer bolaget att skriva av immateriella tillgångar genererade 
för spelutveckling från och med den tidpunkten spelet är tillgängligt på marknaden och 
linjärt över 3 år. Till och med 31 december 2021 skrevs de immateriella intäkterna av från 
intjänandetidpunkten och linjärt över 5 år. 

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen vinstutdelning skall lämnas för 2021.

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

Årsstämma för bolaget kommer att hållas i Stockholm den 22 juni 2022, klockan 15:00.

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

Stockholm den 24 februari 2022

Styrelsen
Beyond Frames Entertainment AB (publ)
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Resultaträkning för koncernen
Belopp i TSEK Q4 2021 Q4 2020 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning, extern  6 478     4 297     23 742     12 592    

Aktiverat arbete för egen räkning  6 021     2 554     16 053     5 824    

Övriga rörelseintäkter  73     14     95     34    

Summa rörelseintäkter och aktiverade utgifter  12 572     6 865     39 890     18 450    

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter, externa -4 324    -906    -15 272    -1 177    

Övriga externa kostnader -3 799    -1 103    -8 714    -5 519    

Personalkostnader -6 819    -2 627    -15 671    -7 801    

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-2 799    -1 458    -7 941    -6 013    

Andel i intresseföretags resultat -449    -467    -1 725    -1 939    

Summa rörelsekostnader -18 190    -6 561    -49 323    -22 449    

Rörelseresultat -5 618     304    -9 433    -3 999    

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  -     286     1 408    -3 424    

Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter -107     1    -395    -69    

Resultat efter finansiella poster -5 725     591    -8 420    -7 492    

Skatt på periodens resultat -246    -249    -246    -249    

Periodens resultat -5 971     342    -8 666    -7 741    

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare -5 883     215    -8 863    -7 744    

Innehav utan bestämmande inflytande -88     127     197     3    
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Balansräkning för koncernen – Tillgångar
Belopp i TSEK 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  21 044     11 454    

Goodwill  1 775     2 282    

Summa immateriella anläggningstillgångar  22 819     13 736    

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer  1 604     23    

Summa materiella anläggningstillgångar  1 604     23    

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag och gemensamt styrda företag  1 552     3 277    

Andra långfristiga fordringar  950     825    

Summa finansiella anläggningstillgångar  2 502     4 102    

Summa anläggningstillgångar  26 925     17 861    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  3 024     1 579    

Skattefordringar  127     162    

Övriga fordringar  4 417     1 761    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  777     227    

Summa kortfristiga fordringar  8 345     3 729    

Kassa och bank

Kassa och bank  44 171     18 749    

Summa omsättningstillgångar  52 516     22 478    

SUMMA TILLGÅNGAR  79 441     40 339    
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Balansräkning för koncernen  
– Eget kapital och skulder

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

Eget kapital

Aktiekapital  788     711    

Övrigt tillskjutet kapital  116 138     74 032    

Reserver  20 244     7 965    

Balanserat resultat inkl årets resultat -67 870    -46 728    

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  69 300     35 980    

Innehav utan bestämmande inflytande  2 444     2 247    

Summa eget kapital  71 744     38 227    

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  3 323     235    

Skatteskulder  351     285    

Övriga kortfristiga skulder  946     404    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 077     1 188    

Summa kortfristiga skulder  7 697     2 112    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  79 441     40 339    
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Eget kapital – Koncernen

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet

kapital
Fond för

verkligt värde

Balanserat
resultat inkl.

årets resultat 
Minoritetens

andel*
Eget kapital i

koncernen

Ingående balans 2021-01-01  711     74 032     7 965    -46 728     2 247     38 227    

Nyemission  77     45 000     45 077    

Emissionskostnader -2 894    -2 894    

Fond för utvecklingsutgifter  12 279    -12 279     -    

Årets resultat -8 863     197    -8 666    

Eget kapital 2021-12-31  788     116 138     20 244    -67 870     2 444     71 744    

* I tidigare rapporter benämnt Innehav utan bestämmande inflytande.
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Kassaflödesanalys – Koncernen
Belopp i TSEK 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -9 433    -3 999    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar  7 941     6 013    

Andel i intresseföretags resultat  1 725     1 939    

Erlagd ränta -395    -69    

Betald inkomstskatt -145    -173    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -307     3 711    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av övriga rörelsefordringar -4 651     6 564    

Förändring av övriga rörelseskulder  5 519    -1 642    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  561     8 633    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av dotterföretag  -    -287    

Avyttring av dotterföretag  1 408     735    

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -1 700     -    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -16 905    -6 326    

Ökning av finansiella anläggningstillgångar -125     -    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 322    -5 878    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission  42 183     13 435    

Emission av konvertibellån*  -     1 782    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  42 183     15 217    

Periodens kassaflöde (Kassa och bank)  25 422     17 972    

Likvida medel vid periodens början  18 749     777    

Likvida medel vid periodens slut  44 171     18 749    

*Avser in- och återbetalning av teckningsoptionsprogram.
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Resultaträkning för moderbolaget
Belopp i TSEK Q4 2021 Q4 2020 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning  2 127     -  6 239     -    

Övriga rörelseintäkter  82     72     308     288    

Summa rörelseintäkter  2 209     72     6 547     288    

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -796     -    -4 344    -271    

Övriga externa kostnader -2 771    -755    -6 650    -2 730    

Personalkostnader -2 662    -658    -5 394    -2 054    

Avskrivningar av anläggningstillgångar -118    -38    -355    -38    

Summa rörelsekostnader -6 347    -1 451    -16 743    -5 093    

Rörelseresultat -4 138    -1 379    -10 196    -4 805    

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  -     309     1 408    -5 598    

Ränteintäkter, räntekostnader och

liknande resultatposter -41    -11     12     167    

Summa finansiella poster -41     298     1 420    -5 431    

Resultat efter finansiella poster -4 179    -1 081    -8 776    -10 236    

Skatt på periodens resultat  -     -     -     -    

Periodens resultat -4 179    -1 081    -8 776    -10 236    
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Balansräkning för moderbolaget – Tillgångar
Belopp i TSEK 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  2 154     962    

Summa immateriella anläggningstillgångar  2 154     962    

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer  968     -    

Summa materiella anläggningstillgångar  968     -    

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  14 800     14 800    

Fordringar hos koncernföretag  1 000     5 766    

Andelar i intressebolag och gemensamt styrda bolag  6 427     6 427    

Andra långfristiga fordringar  950     166    

Summa finansiella anläggningstillgångar  23 177     27 159    

Summa anläggningstillgångar  26 299     28 121    

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  707     9    

Fordringar hos koncernföretag  8 900     2 508    

Skattefordringar  38     15    

Övriga fordringar  3 807     1 642    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 563     67    

Summa kortfristiga fordringar  15 015     4 241    

Kassa och bank

Kassa och bank  42 911     14 564    

Summa kassa och bank  42 911     14 564    

Summa omsättningstillgångar  57 926     18 805    

SUMMA TILLGÅNGAR  84 225     46 926    
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Balansräkning för moderbolaget  
– Eget kapital och skulder

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital  788     711    

Fond för utvecklingsutgifter  1 884     962    

Summa bundet eget kapital  2 672     1 673    

Fritt eget kapital

Överkursfond  114 310     72 204    

Balanserad förlust -28 526    -17 369    

Periodens resultat -8 776    -10 236    

Summa fritt eget kapital  77 008     44 599    

Summa eget kapital  79 680     46 272    

Långfristiga skulder

Övriga skulder  -     -    

Summa långfristiga skulder  -     -    

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  2 073     117    

Skatteskulder  -     -    

Övriga kortfristiga skulder  271     52    

Upplupna kostnader och upplupna intäkter  2 201     485    

Summa kortfristiga skulder  4 545     654    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  84 225     46 926    
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Eget kapital – Moderbolaget

Aktiekapital
Fond för 

utvecklingsutgifter  Överkursfond 

Balanserat
resultat inkl.

årets resultat 

Ingående balans 2021-01-01  711     962     72 204    -27 605     46 272    

Nyemission  77     45 000     45 077    

Emissionskostnader -2 894    -2 894    

Aktivering utvecklingsutgifter  922    -922     -    

Årets resultat -8 777    -8 777    

Eget kapital 2021-12-31  788     1 884     114 310    -37 304     79 678    
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Kassaflödesanalys – Moderbolaget
Belopp i TSEK 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -10 196    -4 805    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivning av tillgångar  355     38    

Erhållen ränta  12     167    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -9 829    -4 600    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av övriga rörelsefordringar -10 775     5 365    

Förändring av övriga rörelseskulder  3 621    -1 276    

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 983    -511    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Lämnade aktieägartillskott  -    -150    

Förvärv av dotterföretag  -    -1 100    

Försäljning av dotterföretag  1 408     581    

Förvärv av immateriella tillgångar -1 232    -1 000    

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -1 011     -    

Förändring av koncernlån  4 766     1 206    

Ökning av finansiella tillgångar -784     -    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  3 147    -463    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission  42 183     13 435    

Emission av konvertibellån*  -     1 782    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  42 183     15 217    

Periodens kassaflöde (Kassa och bank)  28 347     14 243    

Likvida medel vid periodens början  14 564     321    

Likvida medel vid periodens slut  42 911     14 564    

*Avser in- och återbetalning av teckningsoptionsprogram.
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