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Fortsatt tillväxt och en solid 
pipeline av kommande affärer 
Första kvartalet, 1 januari–31 mars 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 8 217 TSEK (5 864),  

en ökning med 40 % i förhållande till Q1 2021.
• Rörelseresultat före avskrivningar och andelar i intressebolags 

resultat (EBITDA) uppgick till 963 TSEK (1 460)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -909 TSEK (707)
• EBITDA per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,10)
• Resultat efter finansiella poster per aktie uppgick till  

-0,06 SEK (0,05)
• Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 37 890 TSEK 

(19 301). Detta kan jämföras med 44 171 TSEK vid utgången 
av föregående kvartal

• Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i 
koncernen uppgick vid kvartalets slut till 69 324 TSEK, 
motsvarande 4,40 SEK per aktie, att jämföra med  
36 609 TSEK, motsvarande 2,57 SEK per aktie vid utgången 
av motsvarande kvartal föregående år

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år om  
inte annat anges
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Det är nu 100 dagar sedan jag tillträdde rollen som VD i Beyond Frames och jag kunde inte vara mer 
nöjd med bolagets framsteg under årets första kvartal. Vi rapporterar den högsta nettoomsättningen 
för ett enskilt kvartal någonsin, tack vare ett kreativt och intensivt arbete av våra spelutvecklare och vår 
förlagsverksamhet.

Generellt upplever vi en stabil 
försäljningsutveckling 

av våra spel i takt med 
att fler personer får 
tillgång till hårdvara 
som stödjer virtual 
reality (VR) samtidigt 
som vi intensifierar våra 

marknadsföringsinsatser. 
Det är främst våra 

etablerade titlar som 
fortsätter att bidra starkt till 

bolagets ökande intäkter. Ett bevis på deras styrka är att 
titlarna fortsätter dyka upp i kategorin ”Top Selling Games” på 
Meta Quest Store långt efter lansering. Dessutom bidrar vårt 
fokus på högkvalitativ spelutveckling till att attrahera de bästa 
utvecklarna i Sverige. Med ett starkt utvecklingsteam ser vi 
fram emot att lansera fler framgångsrika speltitlar.

Vi fortsätter att investera tungt i vår spelutveckling, vilket är 
kärnan i vår strategi. Vi ser fram emot att den 30 juni lansera 
Wands: Alliances, den efterlängtade uppföljaren till vår 
helägda spelstudio Cortopias debutspel. Wands: Alliances är 
vår största lansering någonsin och vi är särskilt förväntansfulla 
på grund av bristen på kvalitativa online multiplayer-spel på 
VR-marknaden. Wands: Alliances är ett multiplayer-spel med 
intensiva magiska dueller och fans till de tidigare Wands-
titlarna är väldigt positiva till lanseringen.

Vi är övertygade om att våra spel kan hjälpa hårdvaru-
tillverkare att växa deras användarskara. Ett bevis på  
detta kom redan i januari då vi erhöll en order om  
2,7 MSEK för leverans av VR-spelet Down the Rabbit Hole, 
utvecklat av Cortopia. Ordern kom från en av de största 
headsettillverkarna i Kina som vi hoppas kunna samarbeta 
med långsiktigt.

Vi har en solid pipeline av kommande affärer. I skrivande stund 
har vi fler än 100 pågående diskussioner om publiceringsavtal, 
headsetpartnerskap, förvärv och omvandling av äldre titlar 
till extended reality (XR) genom våra tjänster. Vi förväntar 
oss att stänga två affärer under andra kvartalet. Vi lägger 

stor vikt vid att identifiera de titlar med störst potential att 
på sikt generera god avkastning, vilket innebär att endast de 
mest lovande diskussionerna kommer att leda till konkreta 
samarbeten.

I april genomförde vi en riktad nyemission om 43,7 MSEK 
till kvalificerade investerare. Genom kapitaltillskottet kan vår 
förlagsverksamhet accelerera pågående diskussioner och inom 
de kommande månaderna ingå fler attraktiva publiceringsavtal.

Utvecklingen på marknaden är fortsatt positiv. Uppgifter gör 
gällande att Apple nyligen presenterat ett nyutvecklat headset 
för bolagets styrelse och en särskilt intressant händelse var 
Picos inträde på den västerländska marknaden med sitt 
fristående VR-headset Pico Neo 3. Pico är Kinas största 
headsettillverkare och ägs av ByteDance, ägarna bakom 
TikTok. Samtidigt fortsätter jobbannonser för XR-specialister 
att öka på Amazon och Mark Zuckerberg upprepade nyligen 
avsikten att årligen investera 10–15 miljarder USD i Metas 
XR-erbjudande, som går starkt på marknaden. Meta Quest 
app store rapporterade intäkter om 2 miljarder USD under 
2021 och under första kvartalet 2022 ökade intäkterna från 
deras XR-relaterade aktiviteter med 35 procent jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år. Anmärkningsvärt är också 
att under 2021 såldes fler Meta Quest headset än Xbox-
konsoler och att åtta Meta Quest-spel nu genererat intäkter 
över 20 miljoner USD.

Med det sagt är marknaden alltjämt i ett lite för tidigt 
stadie för de traditionella speltillverkarna som fortsätter att 
konkurrera inom konsol-, mobil- och PC-spel. Vi arbetar 
intensivt för att vara väl positionerade som en av de ledande 
aktörerna när XR-marknaden mognat och dra nytta av vår väl 
utvecklade spelportfölj och förlagsverksamhet.

Genom att skapa värde för spelare, headsetpartners och 
investerare har vi gått starkt in i 2022. Vi ser fram emot att 
fortsätta vår tillväxtresa och leverera fler spännande nyheter 
framöver.

Ace St. Germain 
VD Beyond Frames Entertainment AB (publ)

VD-ord
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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
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 bulk-
leverans av spelet Down the Rabbit Hole. Intäkterna har 
tagits under första kvartalet 2022.

Dotterbolaget Cortopia annonserar 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.

Inrättande av incitamentsprogram för vd  
och anställda i bolaget
På den extra bolagsstämma i Beyond Frames 
Entertainment AB (publ) den 10 mars 2022 
beslutades att inrätta ett teckningsoptionsbaserat 
incitamentsprogram för VD i bolaget genom emission av 
högst 400 000 teckningsoptioner och ett kvalificerat 
personaloptionsprogram på maximalt 100 000 
personaloptioner.

Syftet med personaloptionsprogrammen är att säkerställa 
ett långsiktigt engagemang för personalen genom ett 
ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. 
Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram 

premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget, vilket 
innebär gemensamma intressen och mål för bolagets 
aktieägare och personal. Ett sådant incitamentsprogram 
kan även förväntas förbättra bolagets möjligheter att behålla 
personalen

Teckningsoptionsprogram fulltecknat
Den extra bolagsstämman i Beyond Frames Entertainment 
AB (publ) den 10 mars, 2022, beslutade att erbjuda VD ett 
teckningsoptionsprogram om 400 000 optioner, vilket har 
fulltecknats av VD. Teckningsoptionerna har överlåtits till 
ett pris om 2,19 SEK per option efter genomförd värdering i 
enlighet med bolagsstämmans fattande beslut, vilket innebär 
att bolaget tillförs 876 000 SEK. Varje option ger rätt att 
teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 55,88 SEK 
mellan 2024-12-10 och 2025-03-10.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Beyond Frames Entertainment AB (publ) genomför riktad 
nyemission om 43,7 MSEK till kvalificerade investerare
Beyond Frames styrelse beslutade den 7 april 2022, 
villkorat av godkännande vid extra bolagstämma, om en 
riktad nyemission av 1 400 000 aktier till en begränsad 
angiven krets investerare. Vid extra bolagstämma den  
28 april 2022 beslutades att godkänna nyemissionen enligt 
styrelsens förslag. Den riktade emissionen genomfördes till 
en teckningskurs om 31,20 SEK per aktie och tillför Bolaget 
43 680 000 SEK före emissionskostnader. 
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Extended reality-marknaden (XR) växer kraftigt. Under 
första kvartalet 2022 har de stora teknikbolagen, så som 
Meta, Microsoft, Apple och ByteDance fortsatt att investera 
tungt i hårdvara och i sina respektive XR-erbjudanden.

Meta accelererar sitt XR-erbjudande
I en tydlig avsikt att positionera Meta i framkant av 
utvecklingen på XR-marknaden, upprepade Mark 
Zuckerberg under inledningen av året bolagets intention 
att årligen investera 10–15 miljarder USD i Metas XR-
erbjudande. Meta är en av teknikjättarna som tävlar om att 
ta en ledande position inom Metaverse, ett begrepp som 
syftar till sammanlänkningen av digitala världar i en virtuell 
verklighet via internet. Metas AR- och VR-relaterade 
intäkter ökade med 35 procent under årets första kvartal.

I slutet av 2021 offentligg jorde Meta att bolaget håller på att 
utveckla ett nytt avancerat VR-headset, Project Cambria. I 
maj 2022 delade Mark Zuckerberg en demovideo av Project 

Cambria, som inte kommer att ersätta bolagets tidigare 
Quest-headset, utan förväntas vara en premiumprodukt 
som erbjuder en förbättrad VR- och MR-upplevelse. Meta 
har tidigare uttryckt en förväntan att XR-headset i framtiden 
kommer att ersätta traditionella laptops.

XR-marknaden lockar allt fler teknikbolag
Under våren g jorde det kinesiska bolaget Pico entré på den 
globala marknaden genom att lansera VR-headsetet Pico 
Neo 3. Pico ägs av teknikbolaget ByteDance, ägarna bakom 
TikTok. Lanseringen var en stor händelse på XR-marknaden 
då Picos fristående headset i dagsläget är den enda 
konkurrenten till Metas Quest-produktlinje.

Enligt uppgifter har Apple nyligen presenterat sitt 
nyutvecklade XR-headset för bolagets styrelse samtidigt 
som bolaget planerar att accelerera utvecklingen av 
RealityOS, ett operativsystem som stödjer företagets XR-
produkter.

Marknadens 
utveckling
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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, MR 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.

7 Kvartalsrapport första kvartalet Q1, 2022



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 årsredo-
visningen förutom för avskrivningar. Rapporten är upprättad  
i enlighet med årsredovisningslagen.

Från och med den 1 januari skriver bolaget 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.

Ekonomisk översikt
Belopp i TSEK Q1 2022 Q1 2021

Koncern

Nettoomsättning  8 217     5 864    

Aktiverade utvecklingskostnader  6 501     2 403    

EBITDA  963     1 460    

EBITDA/Aktie (kr)  0,06     0,10    

Resultat efter finansiella poster -909     707    

Resultat efter finansiella poster/Aktie (kr) -0,06     0,05    

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -852     628    

Moderföretag

Nettomsättning  2 930     -    

EBITDA -2 181    -1 867    

EBITDA/Aktie (kr) -0,14    -0,13    

Resultat -2 778    -845    

Resultat/Aktie (kr) -0,18    -0,06    

Belopp i TSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Koncern

Balansomslutning  77 808     41 058     79 441    

Eget kapital, moderbolagets ägare  69 324     36 609     69 300    

Eget kapital/Aktie (kr)  4,40     2,57     4,40    

Antal aktier  15 759 709     14 223 323     15 759 709    

Moderföretag

Balansomslutning  80 077     46 033     84 225    

Eget kapital  77 778     45 428     79 680    

Eget kapital/Aktie (kr)  4,94     3,19     5,06    

Antal aktier  15 759 709     14 223 323     15 759 709    

9 Kvartalsrapport första kvartalet Q1, 2022



Kommentar till resultatutveckling
Jämförelsesiffrorna avser motsvarande period föregående år 
om inget annat anges.

Intäkter och resultat 
I det fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 8 157 TSEK 
och rörelsekostnaderna till 15 580 TSEK. EBITDA, 
rörelseresultatet före avskrivningar, uppgick till 837 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 bolagets expansionsplan.

Investeringar 
Bolaget har under kvartalet investerat 6 500 TSEK  
(2 351) 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 tre 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 
37 890 TSEK (19 301) att jämföra med 44 171 TSEK vid 
utgången av fjärde kvartalet 2021.

Minskningen beror främst på den ökade personalkostnader 
och konsultkostnader, i samband med expansionen av 
Cortopia samt expansion i förlagsverksamheten.

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

Personal och organisation
Antal anställda uppgick vid periodens slut till 29 personer. 
Medräknat externa resurser såsom dedikerade personer hos 
kontraktsleverantörer och konsulter, sysselsatte Beyond 
Frames-koncernen 40 personer. Anställda och sysselsatta 
personer definieras som motsvarande antal heltidstjänster.

Närståendetransaktioner
Koncernen har under det första kvartalet, på 
marknadsmässiga villkor, köpt konsulttjänster inom 
spelutveckling inklusive vidarefakturerade utlägg, om 
sammanlagt 220,2 TSEK från Zelk AB, som ägs av 
styrelsemedlemmen 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.

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 
• Delårsrapport Q2 2022 25 augusti 2022
• Delårsrapport Q3 2022 24 november 2022
• Bokslutskommuniké Q4 2022 23 februari 2023

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

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

Stockholm den 25 maj 2022

Styrelsen
Beyond Frames Entertainment AB (publ)
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Resultaträkning för koncernen
Belopp i TSEK Q1 2022 Q1 2021

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning, extern  8 217     5 864    

Aktiverat arbete för egen räkning  6 501     2 403    

Övriga rörelseintäkter  45     14    

Summa rörelseintäkter och aktiverade utgifter  14 763     8 281    

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter, externa -4 145    -2 699    

Övriga externa kostnader -2 506    -1 358    

Personalkostnader -7 149    -2 764    

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-1 144    -1 281    

Andel i intresseföretags resultat -510    -430    

Summa rörelsekostnader -15 454    -8 532    

Rörelseresultat -691    -251    

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  -     1 086    

Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter -218    -128    

Resultat efter finansiella poster -909     707    

Skatt på periodens resultat  -     -    

Periodens resultat -909     707    

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare -852     628    

Innehav utan bestämmande inflytande -57     79    
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Balansräkning för koncernen – Tillgångar
Belopp i TSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  26 690     12 657     21 044    

Goodwill  1 648     2 155     1 775    

Summa immateriella anläggningstillgångar  28 338     14 812     22 819    

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer  2 577     17     1 604    

Summa materiella anläggningstillgångar  2 577     17     1 604    

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag och gemensamt styrda företag  1 042     2 847     1 552    

Andra långfristiga fordringar  950     825     950    

Summa finansiella anläggningstillgångar  1 992     3 672     2 502    

Summa anläggningstillgångar  32 907     18 501     26 925    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  2 800     1 167     3 024    

Skattefordringar  163     135     127    

Övriga fordringar  3 198     1 854     4 417    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  850     100     777    

Summa kortfristiga fordringar  7 011     3 256     8 345    

Kassa och bank

Kassa och bank  37 890     19 301     44 171    

Summa omsättningstillgångar  44 901     22 557     52 516    

SUMMA TILLGÅNGAR  77 808     41 058     79 441    
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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     788    

Övrigt tillskjutet kapital  117 014     74 032     116 138    

Reserver  26 365     9 099     20 244    

Balanserat resultat inkl årets resultat -74 843    -47 233    -67 870    

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  69 324     36 609     69 300    

Innehav utan bestämmande inflytande  2 387     2 326     2 444    

Summa eget kapital  71 711     38 935     71 744    

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  587     691     3 323    

Skatteskulder  378     169     351    

Övriga kortfristiga skulder  677     265     946    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  4 455     998     3 077    

Summa kortfristiga skulder  6 097     2 123     7 697    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  77 808     41 058     79 441    
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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 2022-01-01  788     116 138     20 244    -67 870     2 444     71 744    

Nyemission  -    

Emissionskostnader  -    

Emittering av teckningsoptioner  876    

Fond för utvecklingsutgifter  6 121    -6 121     -    

Årets resultat -852    -57    -909    

Eget kapital 2022-03-31  788     117 014     26 365    -74 843     2 387     71 711    

* I tidigare rapporter benämnt Innehav utan bestämmande inflytande
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Kassaflödesanalys – Koncernen
Belopp i TSEK Q1 2022 Q1 2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -817    -251    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar  1 144     1 281    

Andel i intresseföretags resultat  510     430    

Erlagd ränta -92    -128    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  745     1 332    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av övriga rörelsefordringar  1 334     473    

Förändring av övriga rörelseskulder -1 600     12    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  479     1 817    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Avyttring av dotterföretag  -     1 086    

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -1 136     -    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6 500    -2 351    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 636    -1 265    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Premier teckningsoptioner  876     -    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  876     -    

Periodens kassaflöde (Kassa och bank) -6 281     552    

Likvida medel vid periodens början  44 171     18 749    

Likvida medel vid periodens slut  37 890     19 301    
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Resultaträkning för moderbolaget
Belopp i TSEK 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning  2 930     -    

Aktiverat arbete för annans räkning  200     601    

Övriga rörelseintäkter  63     72    

Summa rörelseintäkter  3 193     673    

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -1 682    -746    

Övriga externa kostnader -1 446    -844    

Personalkostnader -2 246    -950    

Avskrivningar av anläggningstillgångar -494    -63    

Summa rörelsekostnader -5 868    -2 603    

Rörelseresultat -2 675    -1 930    

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  -     1 086    

Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter -103    -1    

Summa finansiella poster -38     1 085    

Resultat efter finansiella poster -2 778    -845    

Skatt på periodens resultat  -     -    

Periodens resultat -2 778    -845    
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Balansräkning för moderbolaget – Tillgångar
Belopp i TSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  1 952     1 501     2 154    

Summa immateriella anläggningstillgångar  1 952     1 501     2 154    

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer  1 680     -     968    

Summa materiella anläggningstillgångar  1 680     -     968    

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  14 800     14 800     14 800    

Fordringar hos koncernföretag  1 000     5 766     1 000    

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

Andra långfristiga fordringar  950     166     950    

Summa finansiella anläggningstillgångar  23 177     27 159     23 177    

Summa anläggningstillgångar  26 809     28 660     26 299    

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  1 468     9     707    

Fordringar hos koncernföretag  12 491     2 508     8 900    

Skattefordringar  49     21     38    

Övriga fordringar  2 796     1 609     3 807    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  662     66     1 563    

Summa kortfristiga fordringar  17 466     4 213     15 015    

Kassa och bank

Kassa och bank  35 802     13 160     42 911    

Summa kassa och bank  35 802     13 160     42 911    

Summa omsättningstillgångar  53 268     17 373     57 926    

SUMMA TILLGÅNGAR  80 077     46 033     84 225    
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Balansräkning för moderbolaget  
– Eget kapital och skulder

Belopp i TSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital  788     711     788    

Fond för utvecklingsutgifter  1 952     1 501     1 884    

Summa bundet eget kapital  2 740     2 212     2 672    

Fritt eget kapital

Överkursfond  114 310     72 204     114 310    

Balanserad förlust -36 495    -28 143    -28 526    

Periodens resultat -2 777    -845    -8 776    

Summa fritt eget kapital  75 038     43 216     77 008    

Summa eget kapital  77 778     45 428     79 680    

Leverantörsskulder  300     335     2 073    

Skatteskulder  105     -     -    

Övriga kortfristiga skulder  153     61     271    

Upplupna kostnader och upplupna intäkter  1 741     209     2 201    

Summa kortfristiga skulder  2 299     605     4 545    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  80 077     46 033     84 225    
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Eget kapital – Moderbolaget

Aktiekapital
Fond för 

utvecklingsutgifter  Överkursfond 

Balanserat
resultat inkl.

årets resultat 

Ingående balans 2021-01-01  788     1 884     114 310    -37 304     79 678    

Nyemission  -    

Emissionskostnader  -    

Emitering teckningsoptioner  877    

Aktivering utvecklingsutgifter  68    -68     -    

Årets resultat -2 777    -2 777    

Eget kapital 2021-12-31  788     1 952     114 310    -39 272     77 778    
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Kassaflödesanalys – Moderbolaget
Belopp i TSEK Q1 2022 Q1 2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -2 740    -1 930    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivning av tillgångar  494     63    

Erlagd ränta -38     -    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -2 284    -1 867    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av övriga rörelsefordringar -2 451     49    

Förändring av övriga rörelseskulder -2 246    -70    

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 981    -1 888    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Försäljning av dotterföretag  -     1 086    

Förvärv av immateriella tillgångar -200    -602    

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -804     -    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 004     484    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Premier teckningsoptioner  876     -    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  876     -    

Periodens kassaflöde (Kassa och bank) -7 109    -1 404    

Likvida medel vid periodens början  42 911     14 564    

Likvida medel vid periodens slut  35 802     13 160    
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