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Med ”Realfiction Holding AB” avses Realfiction Holding AB 
med organisationsnummer 559110-4616. Med “Bolaget” 
eller “Realfiction” avses koncernen, det vill säga Realfiction 
Holding AB med organisationsnummer 559110-4616 
och dess helägda dotterbolag Realfiction ApS. Realfiction 
ApS, koncernens rörelsedrivande dotterbolag, startade sin 
verksamhet under 2008. Den 28:e april 2017 registrerades 
Realfiction Holding AB, koncernens moderbolag, genom 
en apportemission, varvid aktierna i Realfiction ApS 
förvärvades i utbyte mot aktier. Vid denna tidpunkt 
uppstod därmed ett koncernförhållande.

Denna apportemission har i koncernredovisningen 
behandlats som en transaktion mellan företag under 
gemensam kontroll, med motivet att bildandet inte 
medförde någon ändring av ägarkretsen, varmed det 
yttersta bestämmande inflytandet inte förändrats.

Koncernredovisningen har med anledning av ovan 
upprättats som sammanslagna finansiella rapporter, 
d.v.s. som om koncernen bildades 2017-01-01. 

HELÅRET (2017-01-01 TILL 2017-12-31)

Sammanfattning av Bokslutskommuniké

•	 Koncernens	nettoomsättning	uppgick	till	16	319	KSEK.
•	 Resultatet	före	skatt	uppgick	till	-	10	226	KSEK.
•	 Resultatet	per	aktie*	uppgick	till	-	0,87	SEK.
•	 Soliditeten**	uppgick	till	62,2	%.
•	 Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	uppgick	till	-9	752	KSEK.

FJÄRDE KVARTALET (2017-10-01 TILL 2017-12-31)
•	 Koncernens	nettoomsättning	uppgick	till	3	325	KSEK.

•	 Resultatet	före	skatt	uppgick	till	-	4	294	KSEK.

•	 Resultatet	per	aktie*	uppgick	till	-	0,26	SEK.

•	 Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	uppgick	till	-2	366	KSEK.

*Koncernens	resultat	per	aktie:	Periodens	resultat	dividerat	med	genomsnittligt	antal	aktier	i	perioden.

Genomsnittligt	antal	aktier	har	härvid	beräknats	enligt	samma	princip	som	beskrivits	ovan	som	om	koncernen	bildades	2017-01-01.

Genomsnittligt	antal	aktier	i	koncernen	uppgick	för	helåret	2017	till	10	028	838	stycken	och	fjärde	kvartalet	till	11	633	135	stycken.

**Soliditet:	Eget	kapital	dividerat	med	totalt	kapital.

Bild på framsidan:  Dreamoc Diamond med Diamond Ring och 
Billboard som används vid utställning
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE 
KVARTALET 2017

• Realfiction	 meddelar	 att	 Bolaget	 har	 utsett	
36-årige	 Thomas	 Jæger	 till	 positionen	 som	 ny	
CFO	 för	 bolaget.	 Thomas	 kommer	 att	 ansluta	
sig	 till	 Realfiction	 från	 den	23	oktober,	 där	 han	
kommer	 att	 ta	 över	 från	 nuvarande	 CFO	 på	
deltidsbasis	Anya	Mantzius.

• Realfiction	 meddelar	 att	 Bolaget	 har	 mottagit	
bekräftelse	 på	 den	 första	 officiella	 ordern	 på	
en	 DeepFrame	 mixed	 reality-display.	 Ordern	
kommer	bara	tre	veckor	efter	den	första	officiella	
presentationen	 av	DeepFrame	 på	 CopenX,	 följt	
av	Realfictions	årliga	partnermöte	 i	Köpenhamn.	
Ordern	är	signifikant	eftersom	den	är	den	första	
i	sitt	slag.	Det	specifika	ordervärdet	avslöjas	inte	
på	grund	av	konkurrensskäl	men	är	större	än	SEK	
200.000	och	mindre	än	SEK	500.000

• Realfiction	 meddelar	 att	 bolaget	 erhöll	 av	 den	
prestigefyllda	 “CES	 2018	 Innovation	 Awards	
Honoree”-titeln	 för	 sin	 mixed	 reality-display	
DeepFrame.	CES	hålls	i	Las	Vegas	mellan	den	9-12	
januari	2018	och	är	världens	största	teknikmässa.	
Tillkännagörandet	 skedde	 på	 eventet	 CES	
Unveiled	 i	Amsterdam	 innan	 CES	 2018,	 för	 att	
prisa	 innovationer	 i	 produktdesign	 och	 teknik.	
Tusentals	 innovativa	 produkter	 bedömdes	 av	
en	 prominent	 jury	 bestående	 av	 oberoende	
industridesigners,	 ingenjörer	 och	 representanter	
från	branschpress.

• Realfiction	 meddelar	 att	 bolaget	 nu	 genomför	
den	 första	 uthyrningen	 av	 dess	 största	
Dreamoc-modell	 (XXL3).	 Kunden,	Virginia	 Panel	
Corporation,	 medverkar	 vid	 Productronica	

Tradeshow	 i	 München,	 Tyskland	 den	 14-17	
november.	Denna	uthyrning	innebär	att	bolagets	
tjänstekoncept	 för	 uthyrning	 av	 mixed	 reality-
skärmar	 inom	 produktfamiljen	 Dreamoc	 nu	 är	
implementerat	fullt	ut	i	Västeuropa	och	USA

• Realfiction	 meddelar	 att	 premiumbiltillverkaren	
Mercedes-Benz	 använder	 bolagets	 mixed	 reality-
skärm	Dreamoc	XL3	i	en	så	kallad	pop-up-store	som	
öppnades	för	besökare	i	centrala	Stockholm	i	går.

• Realfiction	 meddelar	 att	 bolaget	 lanserar		
Dreamoc	 Diamond,	 en	 ny	 elegant	 toppmodell	
inom	 bolagets	 utbud	 av	 Dreamoc-skärmar	 för	
glasögonfria	 mixed	 reality-upplevelser.	 Den	
är	 utformad	 för	 att	 skapa	 uppmärksamhet	 vid	
utställningar,	 i	 gallerior	 samt	 på	 flygplatser	 och	
andra	öppna	ytor	där	människor	samlas.	

• Realfiction	meddelar	 att	 Søren	 Steen	 Pedersen,	
med	 gedigen	 erfarenhet	 av	 att	 skapa	 digitala	
plattformslösningar,	har	rekryterats	till	positionen	
som	chief	operation	officer	 (COO)	med	tillträde	
den	15	december.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS 
UTGÅNG

• Realfiction	 meddelar	 om	 följande	 förändringar	
i	 styrelsens	 sammansättning:	 Morten	 Johansen	
lämnar	 styrelsen	med	omedelbar	verkan.	 Istället	
kommer	Peter	Bugge	Johansen	att	medverka	som	
observatör	 åt	 styrelsen	 från	 och	med	 idag,	 och	
han	kommer	att	föreslås	som	ny	styrelsemedlem	
vid	 nästa	 ordinare	 bolagsstämma.	 Peter	 Bugge	
Johansen	 har	 omfattande	 erfarenhet	 som	
licensierad	revisor,	CFO	samt	från	styrelsearbete.

• Realfiction	 meddelar	 att	 bolaget	 genomförde	
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presentationer	av	sina	glasögonfria	mixed	reality-
skärmar	 för	 ett	 antal	 högprofilerade	 potentiella	
partners	 och	 kunder	 som	 Apple,	 LG,	 Verizon,	
Imperial	Hotels	 och	 Louis	Vuitton	 under	 januari	
och	 februari.	 Presentationerna	 genomfördes	
under	 CES-veckan	 i	 Las	 Vegas,	 USA	 och	 ISE-
veckan	 i	Amsterdam,	Holland	 samt	vid	 ett	 stort	
partnerevent	den	23-24	januari	i	London.

• Realfiction	 meddelar	 att	 bolaget	 redan	 har	
erhållit	 ett	 antal	 ordrar	 för	 beställning	 av	 dess	
nyaste	 mixed	 reality-skärmar	 DeepFrame	 samt 
Dreamoc	Diamond.	Hittills	under	2018	har	 fyra	
DeepFrame	och	två	Dreamoc	Diamond	beställts	
via	 partners	 i	 Europa,	 och	 fler	 ordrar	 förväntas	
under	innevarande	kvartal.

• Realfiction	 meddelar	 att	 bolaget	 i	 februari	
har	 inlett	 en	 två	 veckor	 lång	 testperiod	 av	 ett	

koncept	 för	 shoppingcentrum	och	varuhus	 som	
vill	 attrahera	 kunder	 och	 bjuda	 in	 dem	 till	 sina	
lojalitetsprogram.	 Under	 testperioden	 kommer	
en	 familjevänlig	 skattjakt	 att	 genomföras	 vid	
Fisketorvet	 –	 Copenhagen	 Mall	 i	 Köpenhamn	
med	 hjälp	 av	 bolagets	 mixed	 reality-skärmar.	
Realfiction	 har	 redan	 inlett	 diskussioner	 med	
ytterligare	intresserade	shoppingcentrum.		

• Realfiction	 meddelar	 att	 bolaget	 har	 installerat	
en	 av	 bolagets	 mixed	 reality-skärmar	 av	
typen	 DeepFrame	 vid	 LEGOs	 högkvarter	 i	
Billund,	 Danmark.	 LEGO	 kommer	 under	 en	
tvåveckorsperiod	 att	 utvärdera	 den	 patentsökta	
DeepFrame-plattformen,	 som	 möjliggör	 mixed	
reality	 (MR)	 utan	 speciella	 glasögon.	 Projektet	
delfinansieras	av	den	danska	statens	fond	för	stöd	
till	marknadsutveckling	av	innovativa	bolag.

Dreamoc XXL3 som används under testperioden i Köpenhamn, Q1 2018.
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VD OCH GRUNDARE CLAS DYRHOLM HAR ORDET

Under	 årets	 sista	 kvartal	 fortsatte	 Realfiction	 att	
utvecklas	starkt,	och	sammantaget	blev	2017	ett	mycket	
framgångsrikt	år	 för	bolaget.	Sett	enbart	till	 intäkterna	
var	det	inte	vårt	starkaste	år,	men	det	berodde	till	stor	
del	på	att	vi	valde	att	ta	ett	steg	tillbaka	och	utveckla	
en	 nytt	 och	 bättre	 sätt	 att	 driva	 verksamheten.	 Och	
med	vår	framgångsrika	nyemission	den	17	juli	som	den	
sista	 avgörande	 faktorn	 påbörjade	 vi	 en	 omställning	
som	kommer	att	 ta	oss	till	 en	 större	och	mycket	mer	
intressant	verksamhet.	Och	med	de	framgångar	och	det	
värdeskapande	som	vi	redan	har	uppnått	står	vi	starkare	
än	någonsin	i	början	av	2018.

Lanseringen	av	vår	nya	och	patentsökta	mixed	reality-
skärm	 DeepFrame	 kommer	 att	 tillföra	 en	 helt	 ny	
dimension	till	vår	verksamhet	under	de	kommande	åren.	

Att färdigställa den här teknologin har krävt stora 
ansträngningar och betydande investeringar, och det 
var därför mycket tillfredställande när DeepFrame 
erhöll ett viktigt branscherkännande i form av den 
prestigefyllda titeln “CES 2018 Innovation Awards 
Honoree” i oktober. 

CES,	 som	 hålls	 i	 Las	Vegas	 i	 början	 av	 varje	 år,	 är	
världens	största	hemelektronikmässa.	Efter	periodens	

VD och grundare Clas Dyrholm har ordet

året, som har varit avgörande för 
Realfiction
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utgång	 presenterade	 vi	 våra	 MR-plattformar	
DeepFrame	och	Dreamoc	 för	 bolag	 som	Apple,	 LG	
och	Verizon	under	CES-veckan.	Samtidigt	lanserade	
vi	DeepFrame	One,	vår	första	plug	and	play-version	
av	DeepFrame,	som	fick	stor	uppmärksamhet	i	media.

Vi	har	även	gjort	betydande	framsteg	med	Dreamoc-
plattformen.	 I	 november	 implementerades	 vårt	
uthyrningskoncept	 för	 Dreamoc-skärmar,	 och	 bara	
några	 veckor	 senare	 lanserades	 Dreamoc	 Diamond.	
Det	 är	 en	 av	 våra	 största	 och	 den	 mest	 exklusiva	
Dreamoc-skärmen	 någonsin.	 Med	 sin	 eleganta	 och	
uppseendeväckande	utformning	passar	den	utmärkt	i	
såväl	designerbutiker	som	i	större	sociala	sammanhang	
som	mässor,	shoppingcentrum	och	flygplatser.	

Med två nya exklusiva produkter i portföljen har vi 
väsentligen förstärkt bolagets produktutbud, vilket har 
varit ett medvetet strategiskt val från vår sida.

Med	en	arbetslöshet	som	närmar	sig	rekordlåga	nivåer	
i	Danmark	var	det	även	en	stor	bedrift	att	vi	lyckades	
rekrytera	flera	viktiga	nya	medarbetare	under	kvartalet.	
CFO	 Thomas	 Jæger	 har	 anslutit	 till	 vårt	 team	 och	

börjat	 förstärka	och	optimera	vår	 infrastruktur.	Vi	har	
även	 framgångsrikt	 rekryterat	 Søren	 Steen	 Pedersen	
som	COO	samt	flera	erfarna	innehållskreatörer,	och	de	
kommer	att	spela	nyckelroller	i	vår	pågående	utveckling	
av	bolaget	från	en	hårdvaruleverantör	till	en	leverantör	
av	 helhetslösningar	 inom	mixed	 reality.	 Som	 ett	 led	 i	
denna	omställning	utvecklar	vi	nu	en	innehållsplattform	
med	 färdiga	 koncept	 för	 specifika	 kundgrupper.	 Vi	
fokuserar	 på	 biltillverkare,	 shoppingcentrum,	 varuhus	
och	butikskedjor	och	 för	dialoger	med	både	nordiska	
och	globala	aktörer	inom	dessa	segment.

När jag ser tillbaka på det gångna året, som 
har varit avgörande för Realfiction när det 
gäller omfattningen av de förändringar och 
förberedelser som har ägt rum inom bolaget, 
är det med stort självförtroende och höga 
förväntningar som jag blickar framåt, väl 
medveten om den potential som vi nu har 
skapat inför de kommande åren.

Slutligen	vill	jag	tacka	alla	aktieägare	för	ert	stöd	och	
förtroende	under	2017.

Clas Dyrholm
VD,	Realfiction	Holding	AB
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Några	 exempel	 på	 de	 kundgrupper	 som	 kan	
dra	 nytta	 av	 bolagets	 produkter	 och	 tjänster	 är	
shoppingcentrum	 och	 varuhus,	 butikskedjor,	
biltillverkare,	upplevelsebaserade	verksamheter	som	
nöjesparker	 och	 museum,	 naturliga	 mötesplatser	
som	 flygplatser	 och	 resecentrum	 samt	 sektorer	
med	stort	behov	av	3D-visualisering	i	realtid	såsom	
utbildning,	arkitektur,	tillverkning	och	byggindustri.

VÄRDESKAPANDE TJÄNSTEKONCEPT

Realfictions	 MR-lösningar	 kan	 skapa	 intresse	 för	
ett	 varumärke	 eller	 en	 specifik	 produkt	 på	 ett	
mycket	 visuellt	 och	 engagerande	 sätt.	 Utifrån	
denna	uppmärksamhet	kan	konkret	värde	levereras,	
exempelvis	ökad	försäljning	av	en	produkt	och/eller	
konvertering	 av	 besökare	 till	 medlemmar	 i	 bonus-	
eller	 lojalitetsprogram.	 Bolaget	 kallar	 denna	 metod	
”Return	on	Attention”.

Realfictions verksamhet och koncept

OM BOLAGET
Realfiction utvecklar, säljer och hyr ut marknadsledande produkter och tjänster inom mixed reality (MR) 
baserat på innovativa, samt patent- och designskyddade hårdvaruplattformar som har utvecklats under 
mer än tio års tid. Bolagets MR-skärmar passar särskilt väl i sociala miljöer då de inte kräver speciella 
glasögon eller andra tillbehör. 
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Realfiction	 utvecklar	 färdiga	 och	 anpassningsbara	
koncept	 utifrån	 denna	 metodik	 för	 specifika	
kundgrupper:	 shoppingcentrum	 och	 varuhus,	
butikskedjor	 samt	 biltillverkare.	 Ett	 antal	 tester	 av	
koncepten	planeras	tillsammans	med	kunder,	och	det	
första	ägde	rum	under	Q1	2018	vid	ett	av	Danmarks	
största	 shoppingcentrum.	 Bolaget	 för	 parallellt	 en	
dialog	med	ett	antal	välkända	nordiska	och	globala	
aktörer	inom	dessa	båda	kundgrupperna.

UPPSEENDEVÄCKANDE OCH ENGAGERANDE 
UPPLEVELSER

För	 upplevelsedrivna	 kundgrupper	 såsom	
nöjesparker,	museum,	mässor	 och	 eventarrangörer,	
men	 även	 tillverkare	 av	 konsumentprodukter,	
utgör	 Realfictions	 MR-plattform	 en	 möjlighet	 att	
kombinera	den	verkliga	och	digitala	världen	på	helt	
nya	och	banbrytande	sätt.	För	att	maximera	effekten	
och	 öka	 nivån	 av	 användarengagemang	 utvecklar	
bolaget	kraftfulla	verktyg	för	innehållsskapande	som	
förväntas	generera	löpande	intäkter.

Dreamoc HD3 med Altec Lansing högtalare till CopenX september 2017 
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DREAMOC 
Dreamoc	 är	 en	 serie	 MR-skärmar	 med	 en	
diamantformad	 kammare	 av	 glas	 där	 bilder	 och	
3D-animationer	ser	ut	att	spelas	upp	tillsammans	med	
riktiga	produkter.	Olika	modeller	har	kammare	i	olika	
storlek	och	utförande,	och	innehållet	kan	ses	antingen	
framifrån	eller	från	flera	håll	samtidigt.	
Dreamoc HD3	är	den	minsta	och	smidigaste	modellen	
för	 enskilda	 produkter	 som	 kan	 upplevas	 från	 flera	
håll	samtidigt.	Dreamoc POP3	och	Dreamoc POP3B 
upplevs	endast	framifrån	vilket	passar	särskilt	väl	för	
installationer	i	hyllor	samt	visning	av	flera	olika	objekt	
tillsammans.	Dreamoc XL3	och	Dreamoc XXL3	är	som	
namnen	antyder	större	varianter	som	gör	det	möjligt	
att	 skapa	 uppmärksamhet	 för	 riktigt	 stora	 objekt,	
exempelvis	 på	 flygplatser	 eller	 i	 shoppingcentrum.	

Dreamoc Diamond	 är	 en	 av	 Realfictions	 största	
Dreamoc-skärmar,	 och	 den	 allra	 mest	 eleganta.	
Med	 en	 Dreamoc	 Diamond	 skapas	 en	 extraordinär	
upplevelse	som	passar	utmärkt	i	exklusiva	butiker.

DREAMOC PLAY
Dreamoc	 Play	 är	 en	 app	 som	 gör	 det	möjligt	 att	 på	
ett	 enkelt	 sätt	 visa	 upp	 ett	 flertal	 olika	 produkter	
eller	 produktvarianter	 i	 en	 Dreamoc-skärm.	 Appen	
kan	 skräddarsys	med	 kundens	 varumärke	 och	 färger	
och	styrs	av	besökarna	via	en	iPhone	eller	 iPad.	Med	
Dreamoc	Play	är	det	enklare	och	smidigare	än	någonsin	
tidigare	 att	 skapa	 interaktiva	 funktioner	 samtidigt	
som	besökaren	kan	bjudas	 in	till	en	provtur	av	en	ny	
bilmodell	eller	att	bli	medlem	i	ett	lojalitetsprogram.

DREAMOC OCH DEEPFRAME – MARKNADSLEDANDE MR-SKÄRMAR
Realfictions upplevelsedrivna lösningar kan användas i alltifrån butiker som säljer små produkter som parfymer, drycker 
och smycken till museum där fullskaliga dinosaurier kan visas tillsammans med riktiga skelett. Denna flexibilitet är möjlig 
tack vare bolagets två hårdvaruplattformar, MR-skärmarna Dreamoc och DeepFrame, som kompletterar varandra på ett 
utmärkt sätt. För att utnyttja deras fulla potential laddas de med olika typer av visuellt innehåll och tjänster.

Produkter

Dreamoc Diamond till ISE 2018 i Amsterdam 
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DEEPFRAME
Med	 den	 patentsökta	 produktserien	 DeepFrame,	
som	lanserades	2017,	har	Realfiction	ännu	en	gång	
sprängt	 gränserna	 för	 vad	 som	 kan	 uppnås	 med	
mixed	 reality.	 DeepFrame	 är	 världens	 största	MR-
skärm	 och	 kan	 skapa	 otroliga	 realtidsupplevelser	
där	 holografiska	 bilder	 och	 animationer	 projiceras	
över	existerande	ytor	och	objekt.	DeepFrame	erhöll	
titeln	 ”CES	 2018	 Innovation	Awards	Honoree”	vid	
CES,	 världens	 största	 mässa	 för	 hemelektronik	
som	 arrangeras	 varje	 år	 i	 Las	 Vegas,	 och	 har	
uppmärksammats	stort	i	internationella	media.	

DeepFrame	 One	 är	 den	 första	 plug	 and	 play-
modellen	 i	 DeepFrame-serien	 som	 gör	 det	 möjligt	
att	 skapa	 oförglömliga	 upplevelser	 till	 bland	 annat	
shoppingcenter	och	showrooms,	nöjesparker,	museum,	

mässor,	event	och	bilhallar.	Andra	möjliga	tillämpningar	
inkluderar	visualisering	 inom	utbildning	och	forskning	
samt	arkitektur,	tillverkning	och	byggindustri.
Realfiction	 utvecklar	 även	 en	DeepFrame-modell	 för	
utomhusbruk	som	gör	det	möjligt	att	projicera	innehåll	
över	kilometerstora	ytor.	Den	kommer	att	öppna	upp	
för	 ännu	 fler	 tillämpningar	 inom	 upplevelseindustrin	
och	turism	samt	byggnadsprojekt	under	uppförande.		
DeepFrame-teknologin	har	även	potential	att	byggas	
in	 i	 konsumentprodukter,	 och	Realfiction	 samarbetar	
bland	annat	med	LEGO	för	att	utvärdera	potentialen	
inom	detta	område.	Exempelvis	kan	mindre	produkter,	
ända	ned	till	mobiltelefonstorlek,	utvecklas	som	sedan	
ansluts	till	ett	app-baserat	ekosystem.	Det	skulle	kunna	
generera	betydande	löpande	intäkter	till	bolaget.		

DeepFrame One som visar fördelarna med en specifik bilmodell
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FÖRSÄLJNINGS- OCH AFFÄRSMODELL

FÖRSÄLJNING OCH UTHYRNING VIA GLOBALT 
PARTNERNÄTVERK

Realfiction	 har	 ett	 globalt	 partnernätverk	 som	
består	 av	 över	 150	 återförsäljare	 och/eller	
innehållsutvecklare	i	bland	annat	Europa,	Nord-	och	
Sydamerika,	 Asien,	 Australien	 och	 Mellanöstern.	
Bolagets	partners	kan	antingen	köpa	in	MR-skärmar	
från	Realfiction	eller	hyra	dem	för	utnyttjande	under	
en	begränsad	tidsperiod.	Det	gör	att	slutkunder	alltid	
kan	 erbjudas	 de	 senaste	 skärmarna	 i	 rätt	 storlek	
och	 utförande	 till	 en	 låg	 initial	 kostnad.	 Samtidigt	
kan	 Realfiction	 bygga	 upp	 löpande	 intäkter	 från	
uthyrning	av	varje	MR-skärm	istället	för	att	förlita	sig	
på	nyförsäljning	av	hårdvara.
Bolaget	 har	 lagt	 ut	 produktionen	 på	
kontraktstillverkare,	vilket	gör	det	möjligt	att	löpande	
anpassa	 produktionen	 utifrån	 det	 aktuella	 behovet	
av	produkter	på	olika	geografiska	marknader.	

INNEHÅLLSPLATTFORM SOM SKAPAR NYA 
MÖJLIGHETER 

I	dagsläget	skapas	innehåll,	i	form	av	bilder,	3D-animationer	
och	interaktiva	tjänster,	primärt	av	innehållskreatörer	som	
ingår	i	Realfictions	partnernätverk.	Utvecklingstiden	och	
dess	 kostnader	 utgör	 dock	 en	 begränsning	 för	 många	
potentiella	projekt.	

För att minimera dessa begränsningar, och därmed 
väsentligen öka den adresserbara marknaden, 
utvecklar Realfiction en plattform med kraftfulla 
verktyg och mallar för att skapa innehåll som kommer 
att erbjudas till bolagets partners. De kommer att 
innehålla färdiga koncept och animationer som kan 
anpassas och kombineras på olika sätt, och därmed 
göra innehållsskapandet till Dreamoc- och DeepFrame-
installationer mycket mer effektivt än idag.

Innehållsplattformen	förväntas	även	över	tid	kunna	
generera	 ett	 betydande,	 löpande	 kassaflöde	 från	
anslutna	 partners	 och	 slutkunder.	 Denna	 produkt	
är	 således	 en	 viktig	 del	 i	 bolagets	 utveckling	 från	
försäljare	 av	 hårdvara	 till	 leverantör	 av	 tjänster	
baserade	på	en	gedigen	hård-	och	mjukvaruplattform.	

Innehållsplattformen	 är	 planerad	 att	 lanseras	 i	 en	
första	 version	 under	 Q2	 2018.	 Därefter	 kommer	
den	 att	 förfinas	 i	 samråd	 med	 innehållskreatörer,	
återförsäljare	och	slutkunder.

Försäljnings- och affärsmodell
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 

Koncernförhållande och aktieinnehav
Realfiction	Holding	AB	har	ett	helägt	dotterbolag	i	form	
av	Realfiction	ApS.	All	verksamhet	sker	huvudsakligen	
i	 dotterbolaget,	 varpå	 Realfiction	 Holding	 AB:s	
enda	 operativa	 verksamhet	 är	 att	 äga	 och	 förvalta	
dotterbolaget	 Realfiction	 ApS.	 Utöver	 ovanstående	
äger	Realfiction	Holding	AB	inte	några	andelar	i	andra	
företag.

Utveckling i siffror under fjärde kvartalet 2017
Realfiction	 ApS,	 koncernens	 rörelsedrivande	
dotterbolag,	 startade	 sin	 verksamhet	 under	 2008.	
I	 april	 2017	 bildades	 Realfiction	 Holding	 AB,	
koncernens	 moderbolag.	 Koncernförhållande	
uppstod	28	 april	 2017.	Denna	 apportemission	 har	 i	
koncernredovisningen	behandlats	som	en	transaktion	
mellan	företag	under	gemensam	kontroll.	

Koncernredovisningen	 har	 därför	 upprättats	 som	
sammanslagna	 finansiella	 rapporter,	 dvs	 som	 om	
koncernen	 bildades	 2017-01-01.	 För	 moderbolaget	
kan	inga	jämförande	perioder	redovisas.

Omsättning och resultat 
Koncernens	nettoomsättning	under	fjärde	kvartalet	2017	
uppgick	 till	 3	 325	 KSEK.	 Koncernens	 nettoomsättning	
för	helåret	uppgick	till	16	319	KSEK.	Nettoomsättningen	
påverkades	 av	 försening	 av	 produktordrar,	 allokering	
av	 resurser	 till	 noteringsrelaterade	 uppgifter	 samt	
marknadsintroduktion	av	DeepFrame.	Nettoomsättningen	
för	helåret	2017	utgjordes	främst	av	försäljningsintäkter	
genom	försäljning	av	produkten	Dreamoc.	

Externa	 kostnader	 för	 helåret	 uppgick	 till	 17	 909	
KSEK	 och	 för	 det	 fjärde	 kvartalet	 till	 5	 039	 KSEK.	
De	 externa	 kostnaderna	 är	 höga	 under	 perioden	
på	 grund	 av	 att	 bolaget	 satsat	 större	 resurser	 på	

försäljning	 och	 marknadsbearbetning	 samt	 att	
administrationskostnaderna	 har	 ökat	 till	 följd	 av	
börsintroduktionen,	 bland	 annat	 i	 form	 av	 lön	
till	 bolagets	 COO	 respektive	 CFO,	 Dessutom	
ökade	 kostnaderna	 till	 följd	 av	 patentkostnader	
hänförliga	 till	 DeepFrame	 samt	 slutligen	 ökade	
marknadsföringskostnader	 hänförliga	 till	 lanseringen	
av	DeepFrame.	

Koncernens	 resultat	 för	 helåret	 uppgick	 till	 -8	 743	
KSEK.	För	det	fjärde	kvartalet	2017	uppgick	resultatet	
till	-3	069	KSEK.

Balansräkning 
Balansomslutningen	 för	 koncernen	uppgick	 per	 den	31	
december	2017	till	26	070	KSEK.	Varulagret	utgör	per	
den	31	december	2017	4	804	KSEK,	beroende	på	ett	
fortsatt	arbete	mot	minskad	kapitalbindning	i	lager.	Bolaget	
har	 tillgodohavande	 bolagsskatt	 i	 form	 av	 en	 förväntad	
utbetalning	hänförlig	till	 räkenskapsåret	2017.	skulderna	
till	kreditinstitut	sjönk	på	grund	av	planenligt	avdrag	på	lån	
från	Vækstfonden.	Leverantörsskulder	ökade	markant	på	
grund	av	produktions	uppstart	till	produkterna	Deepframe	
och	Dreamoc	Diamond.	Ökningen	inom	i	Övriga	skulder	
är	hänförliga	bl.a.	till	omkostnader	hänförliga	till	styrelsen	
samt	externa	konsulter.
REALFICTION	 HOLDING	 AB	 har	 lämnat	 ett	
aktieägartillskott	om	13	607		TDKK	(motsvarande	18	
000	KSEK)	till	helägda	dotterbolaget.	Tillskottet	erhölls	
per	2017-12-31	och	medför	ingen	rätt	för	aktieägaren	
att	senare	återkräva	tillskottet.	Tillskottet	erhölls	genom	
att	 bolagets	 lånefordran	 på	 dotterbolaget	 minskades	
med	motsvarande	belopp.

Investeringar 
Det	har	inte	skett	några	väsentliga	investeringar	under	
perioden.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 

1.	Ceranco	Equity	S.C.S	är	ett	 investmentbolag	med	privata	 investerare,	där	 styrelseledamot	Søren	Jonas	Bruun	är	general	partner	och	

huvudägare	i	det	tillhörande	förvaltningsbolaget.

2.	Ägs	till	50	procent	av	VD	och	styrelseledamot	Clas	Dyrholm	och	till	50	procent	av	styrelseledamot	Peter	Simonsen.

3.	Investmentbolag	med	privata	investerare	i	vilket	Realfictions	styrelseordförande	Michael	Kjaer	är	styrelseordförande	i.

4.	Styrelseordförande	i	Realfiction.

5.	Styrelseledamot	i	Realfiction.

Likviditet och finansiering 
Bolagets	likvida	medel	vid	periodens	slut	uppgick	till	17	
137	KSEK	vilket	främst	är	hänförligt	till	private	placement	
och	 nyemissionen.	 Kassaflödet	 från	 den	 löpande	
verksamheten	uppgick	för	helåret	till	-9	752	KSEK	och	
för	fjärde	kvartalet	till	-2	366	KSEK.	Soliditeten	uppgick	
per	den	31	december	2017	till	62,2%.

Aktien 
Realfiction	Holding	AB:s	 aktie	noterades	på	Nasdaq	
Stockholm	 First	 North	 den	 14	 juli	 2017.	 Aktiens	
symbol	 är	 REALFI	 och	 ISIN-kod	 är	 SE0009920994.	
Per	den	28	april	2017,	datumet	för	Bolagets	bildande,	
uppgick	 antalet	 aktier	 i	Realfiction	Holding	AB	till	 8	
026	839	stycken.	Per	den	31	december	2017	uppgick	
antalet	aktier	i	Realfiction	Holding	AB	till	11	633	135	
stycken.	Bolaget	har	ett	aktieslag.	Varje	aktie	medför	

lika	 rätt	 till	 andel	 i	 Bolagets	 tillgångar	 och	 resultat.	
Notera	 att	 Realfiction	 Holding	 AB	 under	 Q2	 2017	
genomfört	två	nyemissioner	genom	vilken	3	606	296	
aktier	nyemitterats.

Verksamhetsrelaterade risker och 
osäkerhetsfaktorer
De	 risker	 och	 osäkerhetsfaktorer	 som	 Realfictions	
verksamhet	 exponeras	 för	 är	 sammanfattningsvis	
relaterade	 till	 bland	 annat	 konkurrens,	
teknologiutveckling,	 patent,	 myndighetskrav,	
kapitalbehov,	valutor	och	räntor.	Under	innevarande	
period	har	inga	väsentliga	förändringar	avseende	risk-	
eller	osäkerhetsfaktorer	inträffat.	För	mer	detaljerad	
redovisning	 av	 risker	 och	 osäkerhetsfaktorer	
hänvisas	 till	 tidigare	 publicerad	 bolagsbeskrivning,	
offentliggjord	i	juli	2017.

ÄGARFÖRTECKNING

Nedanstående	tabell	redovisar	aktieägare	i	Realfiction	Holding	AB	per	den	31	december	2017.

Totalt

Antal aktier Andel av röster och kapitalNamn

11 633 135 100,0

Ceranco	Equity	S.C.S1

Clape	Holding	ApS2

AmTRAN	Technology	Co.	Ltd.

Nordnet	Pensionsförsäkring	AB	(förvalter)

Investeringsselskabet	Artha	Optimum	A/S3

Michael	Kjaer4

Morten	Johansen5

Investeringsselskabet	Artha	Max	A/S3

Investeringsselskabet	Artha	Safe	A/S3

Other	shareholders	(above	1000	pieces)

3	194	447

2	875	000

1	308	838

892	811

344	987

135	286

135	286

78	391

47	031

2	621	058

27,46

24,71

11,25

7,68

2,97

1,16

1,16

0,67

0,41

22,53
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 

Granskning av revisor
Delårsrapporten	har	inte	varit	föremål	för	granskning	av	Bolagets	revisor.	Räkenskaperna	för	Realfiction	ApS	för	
år	2017	är	reviderade.

Principer för Delårsrapportens upprättande
Realfiction	Holding	AB	tillämpar	Årsredovisningslagen	och	Bokföringsnämndens	allmänna	 råd	BFNAR	2012.1	
(K3)	vid	upprättandet	av	sina	finansiella	rapporter.		

Kommande finansiella rapporter
Årsredovisning	2017:	 	 	 2018-05-04
Delårsrapport	Q1	2018:	 	 	 2018-05-30
Årsstamma	2018:	 	 	 2018-05-30	(tid	och	plats	meddelas	senere)
Halvårsrapport	Q1-Q2	2018:	 	 2018-08-30
Delårsrapport	Q1-Q3	2018:	 	 2018-11-29

Certified Adviser
Sedermera	Fondkommission	är	utsedd	till	Realfiction	Holding	AB:s	Certified	Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clas	Dyrholm,	VD
Telefon:	+45	70	20	64	90
E-post:	investor@realfiction.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande 
översikt av Bolagets verksamhet och ställning per den 31 december 2017 och resultat samt kassaflöde för perioden 1 

januari till 31 december 2017. 

Helsingborg, den 29 mars 2018
Realfiction Holding AB

Styrelsen och verkställande direktören
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Nyckeltal och utvalda finansiella poster – koncern

Nettoomsättning
Externa	kostnader
Personalkostnader
Resultat	före	skatt
Periodens	resultat
Rörelsemarginal	(%)
Soliditet	(%)
Finansiella	anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Långfristiga	skulder
Kortfristiga	skulder
Balansomslutning
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten
Kassaflöde
Likvida	medel
Utdelning
Antal	aktier	per	balansdag	(st.)
Genomsnittligt	antal	aktier
Resultat	per	aktie	före	och	efter	utspädning

16	319
-	17	909
-	8	351
-	10	226
-	8	743
-	61,0
62,2
237

24	818
3	799
6	062
25	218
-	9	752
12	978
17	137

-
11	633	135
10	028	838

-0,87

19	640
-	15	691
-	7	388
-	4	075
-	3	430
-	17,5
3,6
213

13	876
5	329
8	251
14	089
-	1	472
1	242
4	159

-
348	993
306	937
-	11,18

2017-10-01
2017-12-31

3 mån.

2017-01-01
2017-12-31

12 mån.

2016-01-01
2016-12-31*

12 mån.KSEK

*Perioden	2016-01-01	–	2016-12-31	avser	det	helägda	danska	dotterbolaget	Realfiction	ApS.

Realfiction ApS, koncernens rörelsedrivande dotterbolag, startade sin verksamhet under 2008. I april 2017 bildades 
Realfiction Holding AB, koncernens moderbolag. Koncernförhållande uppstod 28 april 2017. Denna apportemission har i 
koncernredovisningen behandlats som en transaktion mellan företag under gemensam kontroll. 

Koncernredovisningen har därför upprättats som sammanslagna finansiella rapporter, d.v.s. som om koncernen bildades 
2017-01-01. 

Jämförelsesiffrorna nedan för helåret för koncernen avser i sin helhet det danska dotterbolaget Realfiction ApS.

Finansiell översikt

Definitioner

Rörelsemarginal: Rörelseresultat	 dividerat	 med	 nettoomsättning.	 Rörelsemarginalen	 avser	 att	 ge	 en	 ökad	
förståelse	för	Realfictions	utveckling	samt	används	för	att	jämföra	företag	i	samma	bransch.	

Soliditet: 	Summa	eget	kapital/summa	eget	kapital	och	skulder.	Nyckeltalet	soliditet	är	avsett	att	bidra	till	ökad	
förståelse	avseende	Bolagets	långsiktiga	betalningsförmåga.	

Resultat per aktie:	Periodens	resultat	dividerat	med	genomsnittligt	antal	aktier	i	perioden.
Med	hänsyn	till	att	resultat	per	aktie	är	negativt	i	perioderna	föreligger	ingen	utspädning.

3	325
-	5	039
-	2	759
-	4	294
-	3	069
-	134,9
		62,2
237

24	818
3	799
6	062
25	218
-	2	366

							-	2	856
17	137

-
11	633	135
11	633	135

-0,26
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Resultaträkning i sammandrag – koncern

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader

Externa	kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar	av	materiella	och	immateriella	

anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Finansiella	intäkter

Finansiella	kostnader

Resultat efter finansiella poster

Skatt	på	periodens	resultat

Periodens/årets resultat

2017-10-01
- 2017-12-31

3 mån.

2017-01-01
- 2017-12-31

12 mån.

2016-01-01
 – 2016-12-31

 12 mån*.KSEK

16	319

-	17	909

-	8	351

-	18	

- 9 959

0

-	267

-   10 226

1	483

- 8 743

19	640

-	15	691

-	7	388

0

- 3 439

0

-	636

- 4 075

645

- 3 430

*Perioden	2016-01-01	–	2016-12-31	avser	det	helägda	danska	dotterbolaget	Realfiction	ApS.

3	325

-	5	039

-	2	759

       

	-	12

- 4 485

191

0

- 4 294
 

1	225

- 3 069
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Balansräkning i sammandrag – koncern

KSEK 2017-12-31 2016-12-31*

*Balansdatumet	2016-12-31	avser	det	helägda	danska	dotterbolaget	Realfiction	ApS.

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Summa materiella anläggningstillgångar

Andra	långfristiga	fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Färdiga	varor	och	handelsvaror

Summa färdiga varor och handelsvaror
Kundfordringar

Övriga	kortfristiga	fordringar

Skattefordringar

Summa kortfristiga fordringar

Likvida medel

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital

Annat	eget	kapital	inkl.	periodens	resultat

SUMMA EGET KAPITAL

Andra	kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristig	del	av	långfristiga	skulder

Leverantörsskulder

Övriga	skulder

Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

0

0

213

213

213

6	782

6 782
439

1	357

1	139

2 935

4 159

13 876

14 089

448

61

509

5	329

5 329

1	015

5	990

1	246

8 251

13 580

14 089

 

163

163

	237

237

400

4	804

4 804
460

2417

852

3 729

17 137

25 670

26 070

 

1	163

15	046

16 209

3	799

3 799

1	587

1	816

2	659

6  062

9 861

26 070
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KSEK

2017-10-01
- 2017-12-31

3 mån.

2017-01-01
- 2017-12-31

12 mån.

2016-01-01
 – 2016-12-31

 12 mån*.

Rörelseresultat
Kursreglering vid omräkning från DKK->SEK
Avskrivningar

Rörelseresultat efter kursdifferens

Den löpande verksamheten
Förändring	av	kundefordringar

Förändring	av	varulager

Förändringar	i	övriga	fordringar

Förändring	i	den	kortfristiga	delen	av	långfristiga	skulder

Förändring	av	övriga	skulder	

Förändring	av	leverantörsskulder,	anställda,	etc.

Kassaflöde från ordinarie verksamhet

Betalda	räntekostnader

Mottagna	ränteintäkter

Erhållen	bolagsskatt

Kassaflödet från den löpande verksamheten

Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering	av	långfristiga	skulder

Nyemission

Kassaflödet från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Omräkningsdifferens	likvida	medel

Likvida medel vid periodens slut 

- 4 485
- 83
12

- 4 556 

422

-	50	

			-	1	483

73

	553

						1	141

- 3 900

0							

191

1	343

-2 366

-	15

- 15

-	475

0

- 475

- 2 856

19 948  

      					45					

17 137 

- 9 959
 - 78
	18

-  10 019

-	9

2	176	

-1	188

542

1	179

-	3	999

- 11 318

-	267

0

1	833

- 9 752

-	181

- 181

-	1	685

24	596

22 911

 12 978

4 159 

0

17 137

- 3 439
- 38
0

- 3 477

358

4	566

-	662

1	015

290

-	2	926

- 836

-	636

0

0

- 1 472

0

0

-	1	095

3	809

2 714

1 242

2 803

114

4 159

*Perioden	2016-01-01	–	2016-12-31	avser	det	helägda	danska	dotterbolaget	Realfiction	ApS.

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern
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Förändring av eget kapital i sammandrag – koncern

KSEK

2017-10-01
- 2017-12-31

3 mån.

2016-01-01
 – 2016-12-31

 12 mån*.

2017-01-01
- 2017-12-31

12 mån.

Eget kapital vid periodens ingång
Omräkningsdifferens

Nyemissioner

Emissionskostnader,	(2	nyemissioner)

Periodens	resultat

Eget kapital vid periodens utgång 

509
-	163

27	408

-	2	802

-		8	743

16 209

161
7

3	809

0

-	3	468

509

*Perioden	2016-01-01	–	2016-12-31	avser	det	helägda	danska	dotterbolaget	Realfiction	ApS.

KSEK

2017-04-28
– 2017-12-31
 Cirka 8 mån.

Resultaträkning i sammandrag – moderbolag

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader 
Externa	kostnader

Rörelseresultat

Finansiella	intäkter

Finansiella	kostnader	

Periodens resultat

0

-	1	001

- 1 001

305

-7

- 703

2017-10-01
-2017-12-31

                3 mån.

         19 413
-	135

0

														0

-	3	069

16 209

0

-		63

- 63

180

0

-  117



FINANSIELL ÖVERSIKT

/ 21REALFICTION HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Balansräkning i sammandrag – moderbolag

2017-12-31KSEK

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar	i	koncernföretag

Summa finansiella anläggningstillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Fordringar	hos	koncernföretag

Övriga	fordringar

Summa kortfristiga fordringar

Likvida	medel

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital

Överkursfond

Periodens	resultat

SUMMA EGET KAPITAL

Leverantörsskulder

Övriga	skulder

Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19	000

19 000

19 000

	247

352

 599

5	401

6 000

25 000

1	163

24	443

-	703

24 903

2	

95

97

97

25 000
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Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag

KSEK

2017-04-28
– 2017-12-31
 Cirka 8 mån.

Förändring av eget kapital i sammandrag – moderbolag

KSEK

2017-04-28
– 2017-12-31
 Cirka 8 mån.

Rörelseresultat

Den löpande verksamheten

Förändringar	i	fordringar

Förändring	av	kortfristiga	skulder	

Kassaflöde från ordinarie verksamhet

Betalda	räntekostnader

Mottagna	ränteintäkter		                                                                             
Kassaflödet från den löpande verksamheten

Förvärv	av	finansiella	anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission

Kassaflödet från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens slut 

- 1 001

-	545

97

- 1 449

-	7

																								305

- 1 151

-18	000

-18 000

24	552

24 552

5 401 

0

5 401

Eget kapital vid periodens ingång                                                      
Nybildning	genom	apportemission

Nyemissioner

Emissionskostnader,	(2	nyemissioner)	

Periodens	resultat

Eget kapital vid periodens utgång 

0
1	000

27	408

																	-	2	802			

-	703

24 903

2017-10-01
– 2017-12-31                                   

3 mån.

2017-10-01
– 2017-12-31
            3 mån.

- 63

17	759

-	230

17 466

-		0

																														180

17 646

-	18	000

- 18 000

0

0

- 354

5 755

5 401

24 786
0

0

0

117

24 903


