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Nya spellanseringar närmar sig
Andra kvartalet 2019
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 469 TSEK. Resultat före av- och nedskrivningar
(EBITDA) blev -4 103 TSEK. Likviditeten i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 17 957 TSEK.
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick till 36 140 TSEK och 2,82 kr
per aktie.

Väsentliga händelser under perioden
Beyond Frames har förvärvat 55% av VITEI Sweden. Betalning sker med 1,1 MSEK i kontanta medel
genom riktad nyemission till VITEI Sweden samt med 138 017 nyemitterade BFE-aktier med tillhörande
lock-up-avtal i 3 år. VITEI Sweden är sprunget ur VITEI Backroom som är en mycket väletablerad
japansk spelstudio. För att markera starten som fristående bolag har spelstudion nyligen bytt namn till
Moon Mode.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Cortopia annonserade sitt kommande spel Down The Rabbit Hole på spelmässan Gamescom i Köln
den 20 augusti. Spelet blev mycket väl mottaget av media.
En uppdatering 1.6.0 för Wands lanserades under augusti, uppdateringen innehåller en efterlängtad
möjlighet att spela mot datorn som komplement till spel mot mänskliga motståndare. Det gör spelet
mer lättillgängligt och adresserar den mest efterfrågade funktionen från våra spelare.
Daniel Drambo har utsetts till ny VD och tillträder den 1 november 2019. Daniel Drambo har en gedigen
bakgrund inom mjukvarubaserade tillväxtbolag och har under de senaste åren arbetat som CFO på
Litium.

Första halvåret 2019
Nettoomsättningen under först halvåret uppgick till 1 261 TSEK. Resultat före av- och nedskrivningar
(EBITDA) blev -7 488 TSEK. Likviditeten i koncernen uppgick vid halvårets utgång till 17 957 TSEK. Eget
kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick till 36 140 TSEK och 2,82 kr per
aktie.

Om Beyond Frames Entertainment
Beyond Frames Entertainment AB (publ) är ett bolag verksamt inom dataspelsbranschen. Beyond
Frames Entertainment AB (publ) äger och driver självständiga spelstudios som skapar upplevelser med
huvudsaklig inriktning mot plattformar för virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR).
Beyond Frames strategi är att samla oberoende spelstudios under samma paraply. Avsikten är att
detta ska ske dels genom förvärv av spelstudios, vilka bevisat att de kan utveckla och
marknadslansera spel med stor spelglädje, dels genom organisk tillväxt. Bolaget har ett fokus mot
spelutveckling som helt eller delvis tillämpar VR- och AR-teknologi.
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VD har ordet
Nu närmar sig våra spelsläpp med stormsteg. Cortopia annonserade
sitt nya spel Down The Rabbit Hole på Gamescom den 20 augusti.
Mottagandet var mycket positivt och har lett till en rad positiva
artiklar i amerikansk och europeisk media. Spelet är ett äventyr i VR
där man följer en flicka som förirrar sig in i en värld inspirerad av
Lewis Carrols Alice i Underlandet. Det är ett genomarbetat
kvalitétsspel och en viktig lansering för bolaget.
Jag är också glad att kunna välkomna Moon Mode (tidigare VITEI
Sweden) till vår företagsgrupp. Moon Mode fokuserar helt på VR och
teamet har lång erfarenhet av utveckling av VR-upplevelser. Teamet
har producerat VR-spel för stora kunder såsom Oculus, Sony samt
en rad andra japanska bolag i dataspelsindustrin. Deras roliga och nyskapande VR-upplevelser har
blivit belönade med ett flertal priser världen över. Nu är de en del av BFE familjen och arbetar på nya VR
upplevelser. Vi ser redan synergier med hur studiorna kan hjälpa varandra med specifika kompetenser
och med resurser under arbetstoppar. Detta är en av grundtankarna med att samla kompetensen
under ett tak och glädjande att se att det fungerar i verkligheten.
Fokus har under det senaste året varit på utveckling av spel och förvärv av högkvalitativa spelstudios.
Nu när den andra generationens spelkonsoller för VR blir tillgängliga på marknaden och bolaget har
rätt produkter i pipeline gör vi bedömningen att tiden är mogen för att gå in i nästa fas och fokusera på
marknadsföring, försäljning och lanseringar. Nu är det dags att öka lanseringstakten och
marknadsföringsaktiviteterna. Inom bolagsgruppen har vi idag sju pågående parallella
utvecklingsprojekt och vi förväntar oss att göra minst tre spelsläpp på nya plattformar under de
kommande sex månaderna.
Förutom nya spel och lanseringar utvecklas även funktionaliteten i befintliga spel. I den senaste
uppdateringen av Wands, Cortopias framgångsrika multiplayer-spel, ges spelaren möjligheten att
duellera mot datorn. Detta är den uppdatering som har varit mest efterfrågad av våra spelare och
studion har investerat mycket tid på att utveckla AI-baserade motståndare som alternativ till mänskliga
spelare. Vår förhoppning är att detta skall gagna både befintliga spelare och öppna upp spelet för nya
spelare som kan utforska spelet i lugn och ro innan de utmanar andra entusiastiska och ofta mycket
skickliga motståndare.
Både dataspelsmarknaden i stort och den för VR-spel specifikt fortsätter att växa. Facebook har ännu
inte offentliggjort försäljningssiffror för nyligen lanserade VR-headsetet Oculus Quest men Mark
Zuckerberg konstaterade på Facebooks telefonkonferens för det andra kvartalet att de säljer allt de kan
tillverka – det låter lovande. Många nya ägare till headsets och sannolikt några riktiga blockbusterspel
kommer under året att sätta allt större fokus på den växande VR-spelmarknaden.
Mycket har hänt under det senaste året, bolaget har köpt in sig i tre spelstudior och noterats på
Spotlight Stock Market. Nu skiftar fokus till att leda utvecklingen, marknadsföringen och försäljningen
av fina spel. Det har varit en spännande resa där vi byggt bolaget och lagt en grund för framtiden. Jag
lämnar med tillförsikt över ledningen av bolaget till nya krafter som kan ta nästa steg för bolaget.
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Marknad
Virtual Reality (VR)
Marknaden för Virtual Reality växte rejält under det andra kvartalet 2019. Flera stora företag har under
perioden släppt nya headset och kapprustar nu för att bli den mest relevanta aktören inom VR
framöver. HTC, Oculus och Valve är bara några av de internationella jättar som tävlar om
uppmärksamheten. I takt med de återkommande framstegen inom teknikutvecklingen blir också den
nyttan med Virtual Reality uppenbar för fler. Förutom att VR möjliggör för spel och upplevelser som
världen aldrig tidigare skådat, lägger teknologin också grunden för pedagogiska verktyg som kan
användas inom områden som utbildning och vård. Sådana verktyg finns redan på marknaden, och fler
utvecklas kontinuerligt.
HTC har länge varit en av de främsta aktörerna på den globala VR-scenen, inte minst tack vare
framgångarna med plattformen HTC Vive som släpptes 2016. Företagets framsteg fortsatte under det
andra kvartalet då deras nya Enterprise-headset Vive Pro Eye lanserades. Plattformen innebär en rad
banbrytande nyheter med imponerande handkontroller och eye-tracking.
En av årets mest uppmärksammade nyheter inom VR var Oculus lansering av headsetet Oculus Quest.
Den är banbrytande vad gäller användarvänlighet då den både är fri från externa sensorer och inte
kräver koppling till en dator eller mobiltelefon. Facebooks VD Mark Zuckerberg kallade nyligen det
trådlösa headset för en mycket viktig milstolpe inom VR-utveckling. Han utlovade dessutom en ljus
framtid för såväl Oculus Quest som för hela Oculus verksamhet. På Facebooks senaste Earnings call
sa Zuckerberg: “There’s going to be even more innovation over the next few years, and we now have the
platform we’re going to build on going forward”. Oculus släppte det nya headsetet Oculus Rift S under Q2
vilket är en efterföljare till det populära originalet Oculus Rift, och innehåller många tekniska
uppdateringar såsom positionering utan externa sensorer.
Tidigare under 2019 lät den globala speljätten Valve meddela att även de skulle ge sig in på VRhårdvarumarknaden. Företaget äger och driver Steam - världens största digitala marknadsplats för
spel, och har tidigare utvecklat tekniken för flera andra VR-plattformar. Under Q2 lanserade de sitt
första egna VR-headset Valve Index. Index tillhör den dyrare prisklassen av VR-plattformar, och både
gällande prestanda och pris liknar den konkurrenten HTC Vive Pro. Headsetet har mötts av många goda
recensioner för den höga upplösningen, dess imponerande field-of-view och dess off-ear-ljud som
syftar till att ge användaren en autentisk ljudupplevelse. Dessutom menar många att Indexens
avancerade och medföljande handkontroller trumfar alla konkurrenters.
Förutom ovanstående VR-jättars lanseringar har Q2 inneburit viktiga framsteg för andra aktörer på
marknaden. Disney släppte sin nyinspelning av 90-talsklassikern Lejonkungen i juli, och filmen bryter
helt ny mark vad gäller filmskapande. Den är nämligen helt och hållet skapad i VR med hjälp av så
kallad Virtual Production. Genom att bygga en virtuell värld som innehöll filmens alla miljöer, och som
lätt kunde besökas och justeras genom ett VR-headset, behövdes varken blue screens, kameror eller
en fysisk inspelningsplats. Nämnvärt är också att iQiyi, en kinesisk streamingtjänst som på många sätt
liknar Netflix, nyligen släppte ett trådlöst 4k-headset för strax under 300 dollar, vilket i sammanhanget
är ett mycket lågt pris. Trots att hårdvaran har samma prestanda som flera andra plattformar så är
priset för headsetet endast halva priset mot konkurrenterna. IQiyis headset säljs enbart på den
kinesiska marknaden, och har fått enormt genomslag i hemlandet. Företaget är allt annat än en
nykomling på VR-arenan och headsetet är det tredje i raden av Virtual Reality-plattformar som
företaget har släppt sedan början av 2018.
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Augmented Reality (AR)
Utvecklingen av AR-teknologi fortsatte även framåt under det andra kvartalet 2019. Stora teknikbolag
som Apple och Lenovo är ett par av de företag som under perioden har presenterat sina respektive
arbeten inom området. Tekniken som numera går att använda i varenda smartphone blir allt mer
avancerad och detaljerad för varje år som går, och allt fler aktörer ger sig ständigt in på marknaden för
att försöka leverera de bästa AR-tjänsterna. De stora globala teknikföretagen investerar allt större
resurser på forskning och utveckling inom Augmented Reality. Allt pekar åt att marknaden kommer att
fortsätta växa kraftigt under resten av 2019 och framöver.
Apple, som har lyst med sin frånvaro på den globala VR-marknaden, har istället lagt stora resurser på
AR-utveckling under de senaste åren. Under deras två senaste årliga konferenser, WWDC, har de
fokuserat mycket på att presentera och demonstrera sina iOS-anpassade AR-lösningar ARKit och ARKit
2.0. Under årets konferens följde de samma mönster då de presenterade ARKit 3.0 tillsammans med
AR-initiativen RealityKit och Reality Composer. Dessa nya lösningar möjliggör bland annat för
fotorealistisk upplösning och gör att Apple-enhetens kamera enklare ska kunna läsa av och kartlägga
omgivningen.
Microsoft Hololens och Magic Leap One är två välkända headset på den ännu mycket unga ARmarknaden. Under Q2 möttes teknikvärlden av nyheten att ett annat stort bolag lanserar ett headset
som ska kunna utmana de två giganterna. AR-plattformen har fått namnet ThinkReality A6 och
företaget som ligger bakom den är PC-jätten Lenovo. De är långt ifrån noviser inom teknikutvecklingen
för Augmented Reality och Virtual Reality. På knappt två års tid har Lenovo bland annat släppt ett VRheadset, en trådlös produkt för Google Daydream och en AR-spelplattform anpassad för telefon.
ThinkReality A6 har bland annat integrerad eye-tracking och 1080p-upplösning för varje öga.
Det är inte bara de globala teknikjättarna som satsat på AR-utveckling under kvartalet. Under Q2
höjdes många ögonbryn då sko- och klädgiganten Nike lanserade en egenutvecklad app där
användaren ska kunna pröva skor med hjälp av Augmented Reality. Enligt företaget själva ska
teknologin vara så exakt att den kan läsa av skostorleken på foten med så lite som 1–2 mm
felmarginal. Detta möjliggörs genom en kombination av fotografier och med hjälp av AI- och Machine
Learning-programvara. Funktionen är tillgänglig via företagets iPhone-app, och bryter helt ny mark vad
gäller mätprecision i AR.
Q2 2019 var en bra period för Augmented Reality. Allteftersom nya aktörer träder in och tävlar om
uppmärksamheten på den växande globala AR-arenan blir tekniken såväl som hårdvaran smidigare,
lättare och mer avancerad. AR-tekniken befinner sig fortfarande i ett tidigt stadie, men allt pekar på att
de stora resurser som just nu läggs på utvecklingen kommer att göra att takten fortsätter att öka.
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Redovisningsprinciper
Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3) och i delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisning. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.

Ekonomisk översikt
Belopp i TSEK

H1 2019

H1 2018

Q2 2019

Q2 2018

633

-

215

2 650

-

2 650

Moderföretag*
Nettoomsättning

-

Aktiverat arbete för egen räkning
EBITDA
EBITDA/Aktie**
Resultat
Resultat/Aktie**

-3 023

-5 381

-1 358

-2 791

-0,24 kr

-0,62 kr

-0,11 kr

-0,32 kr

-3 023

-5 381

-1 358

-2 791

-0,24 kr

-0,62 kr

-0,11 kr

-0,32 kr

469

-

Koncern***
Nettoomsättning

1 261

Aktiverat arbete för egen räkning

2 837

1 306

-

EBITDA

-7 488

-4 105

-

-0,58 kr

-0,32 kr

-

-6 889

-3 803

-

-0,54 kr

-0,30 kr

-

EBITDA/Aktie**
Resultat
Resultat/Aktie

2019-06-30

2018-12-31

2018-06-30

Balansomslutning

45 192

45 533

31 645

Eget kapital

43 573

44 215

30 337

Eget kapital/Aktie**

3,39 kr

3,53 kr

3,52 kr

12 835 306

12 519 760

8 624 940

Balansomslutning

43 430

48 634

-

Eget kapital

36 140

40 919

-

Eget kapital/Aktie**

2,82 kr

3,27 kr

-

12 835 306

12 519 760

-

Moderföretag*

Antal aktier
Koncern

Antal aktier**

* Moderföretaget Beyond Frames Entertainment AB hade under jämförelseperioden en annan verksamhetsinriktning än det för
närvarande har. Bolaget ändrade namn (firma) under 2018 från Cortopia Group AB.
** Alla nyckeltal som är beräknade per antal aktie är justerade så att det antal aktier under perioden justerats för split 20:1 för att
ge en mer rättvisande jämförelse.
*** Koncernen bildades under 2018, därför saknas relevanta jämförelsesiffror
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Kommentar till resultatutveckling
Beyond Frames Entertainment AB (publ) befinner sig i en investeringsfas, bolaget fortsätter investera i
att utveckla nya spel, att göra befintliga spel tillgängliga på fler plattformar och att köpa andelar i fler
spelstudior. Det är vår övertygelse att när marknaden för AR och VR spel tar fart kommer bolaget att
vara väl positionerat för att kunna ta vara på de möjligheter som denna marknad erbjuder men ännu är
marknaden för AR och VR för liten för att bolaget skall kunna täcka sina kostnader och under kvartalet
har bolaget gjort en förlust i enlighet med budget.
Omsättningen har minskat under andra kvartalet bolaget har inte haft några nya spellanseringar eller
viktiga uppdateringar under perioden men vi följer vår plan och lanserar uppdateringar och nya spel
inför den viktiga julhandeln. I år är det fjärde kvartalet extra viktigt då vi räknar med bra draghjälp från
Oculus Quest som kommer att marknadsföras och säljas mycket aktivt.

Aktiveringar av utvecklingskostnader
Beyond Frames Entertainment AB (publ) har aktiverat utvecklingskostnader direkt hänförliga
spelutveckling och tillhörande plattform för befintliga och nya spel. Aktiverade utvecklingsutgifter i
koncernen för första halvåret är 2 837 TSEK.

Likviditet och finansiering
Kassalikviditeten har under första halvåret minskat med 9 245 TSEK för moderföretaget och uppgick
per delårsperiodens slut till 16 387 TSEK. Likviditeten har under första halvåret minskat med
12 379 TSEK för koncernen och uppgick per delårsperiodens slut till 17 957 TSEK. Personalens
teckningsoptioner till ett värde av 153 TSEK återköptes av moderföretaget.

Kommentarer till större poster
Immateriella anläggningstillgångar består av aktiverade utvecklingskostnader.

Framtida utveckling
Vi ser fortsatt snabb teknikutveckling och förväntar oss att mer användarvänliga och billigare headsets
kommer att medföra att fler konsumenter intresserar sig för VR-spel.
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Riskfaktorer
Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat innan Beyond Frames Entertainment AB (publ)
uppnår en kontinuerlig stabil lönsamhet. Det kan inte heller uteslutas att Beyond Frames Entertainment
AB (publ) i framtiden har ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms som nödvändigt.
Förvärv av spelstudios
Beyond Frames Entertainment AB (publ) affärsstrategi baseras på förvärv av framstående spelstudios
inom spel baserade på VR- och AR-teknik. Det finns en risk att förvärvade spelstudios 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 spelstudios inte integreras i Beyond
Frames Entertainment AB (publ) verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Förväntade synergier kan helt
eller delvis utebli. Sammantaget kan dessa risker få en negativ inverkan på Beyond Frames
Entertainment AB (publ) verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Marknaden inom VR och AR är dessutom i en tidig fas och där många nya aktörer etablerar sig.
Marknaden kännetecknas av snabb teknisk och innovativ utveckling, vilket öppnar upp för många nya
aktörer, däribland Beyond Frames Entertainment AB (publ). Även större aktörer från traditionell
spelutveckling inom PC-, konsol- och mobilspel kan komma att ge sig in i denna marknad i takt med att
den mognar. Flera av dessa, både nuvarande och framtida konkurrenter, kan ha ett konkurrensövertag i
form av mer inarbetade varumärken, längre historik samt större finansiella resurser. Om Beyond
Frames Entertainment AB (publ) inte lyckas bibehålla sin marknadsposition genom fortsatt innovation
finns det en risk att Beyond Frames Entertainment AB (publ) förlorar konkurrenskraft vilket skulle
kunna påverka Beyond Frames Entertainment AB (publ) negativt.
Immaterialrättsligt skydd
Inom spelutveckling, såsom för all mjukvaruutveckling, finns en risk att Beyond Frames Entertainment
AB (publ) spel kan komma att efterliknas av konkurrenter. Det finns även en risk att andra företag
innehar immateriella rättigheter på vilka Beyond Frames Entertainment AB (publ) skulle kunna hävdas
inkräkta på. Försvar av Beyond Frames Entertainment AB (publ) immateriella rättigheter eller
ersättning till tredje part för intrång i och/eller användning av tredje parts immateriella rättigheter kan
innebära minskade intäkter eller ökade kostnader till dess att överträdelser beivras, licensavgifter
betalats och/eller tillåtelse erhållits att nyttja tredje parts immateriella rättigheter. Detta skulle
sammantaget kunna påverka Beyond Frames Entertainment AB (publ) verksamhet, resultat och
finansiella ställning negativt.
Valutarisker
Beyond Frames Entertainment AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars redovisning är
denominerad i SEK. Spelindustrin är en global och digital marknad där merparten av
intäktsströmmarna kan komma att genereras i utländska valutor. Dessa intäkter kan medföra att
Beyond Frames Entertainment AB (publ) exponeras för betydande valutasvängningar. Dessa skulle
kunna påverka Beyond Frames Entertainment AB (publ) omsättning, resultat och finansiella ställning
negativt.
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Övrig information
Kvartalsrapport 3 rapport 2019, 29 november 2019.

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

Stockholm den 30 augusti 2019

Johan Larsson
Verkställande direktör

Delårsrapport första halvåret 2019

8

RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN*
Belopp i TSEK

H1 2019

Q2 2019

Nettoomsättning, extern

1 261

469

Aktiverat arbete för egen räkning

2 837

1 306

29

-

4 127

1 775

-761

-471

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

-1 952

-950

Personalkostnader

-5 904

-2 715

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-2 860

-1 606

Andel i intresseföretags resultat
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

-138

-138

-11 615

-5 880

-7 488

-4 105

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-1

2

-7 489

-4 103

Skatt på periodens resultat

-

Periodens resultat

-7 489

-4 103

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare

-6 889

-3 803

-600

-300

Innehav utan bestämmande inflytande

* Koncernen bildades under 2018
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BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN* - TILLGÅNGAR

Belopp i TSEK

2019-06-30

2018-12-31

8 221

6 741

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken, likn rättigheter
Goodwill
Summa Immateriella anläggningstillgångar

124

14

9 318

10 397

17 663

17 152

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

57

68

Summa materiella anläggningstillgångar

57

68

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

6 596

-

166

166

6 762

166

24 482

17 386

83

276

Övriga fordringar

677

585

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

231

51

Summa kortfristiga fordringar

991

912

Kassa och bank

17 957

30 336

Summa omsättningstillgångar

18 948

31 248

SUMMA TILLGÅNGAR

43 430

48 634

Andra långsiktiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Kassa och bank

* Koncernen bildades under 2018

Delårsrapport första halvåret 2019

10

BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN* - EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i TSEK

2019-06-30

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver

642

626

59 040

56 675

3 854

6 606

Balanserat resultat inkl periodens resultat

-27 396

-22 988

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

36 140

40 919

4 427

5 027

40 567

45 946

318

796

10

119

1 539

492

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

*Koncernen bildades under 2018
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996

1 281

2 863

2 688

43 430

48 634

EGET KAPITAL - KONCERNEN

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Ingående balans 2019-01-01

626

56 675

6 606

Justerad ingående balans 2019-01-01

626

56 675

6 606

16

2 518

Moderföretaget

Nyemission
Förändringar direkt mot eget kapital
Återbetalning av premie för
personalens teckningsoptioner

-153

Summa
Omföring mellan poster i eget kapital
Fond för utvecklingsutgifter

-153
-4 858

Summa

-4 858

Eget kapital 2019-06-30

Fritt eget kapital

642

Balanserat resultat
inkl årets resultat

59 040

1 748

Innehav utan
best. inflytande

Koncernen
Ingående balans 2019-01-01

-22 988

5 027

Justerad ingående balans 2019-01-01

-22 988

5 027

-6 889

-600

Periodens resultat

Förändringar direkt mot eget kapital
Förvärv av intresseföretag
Summa förändringar i redovisade
värden

-271

Omföring mellan poster i eget kapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa

4 858

Summa

4 858

Eget kapital 2019-06-30

Delårsrapport första halvåret 2019

-25 290

12

4 427

RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERFÖRETAGET*

Belopp i TSEK

2019-01-01
2019-06-30

2018-01-01
2018-06-30

2019-04-01
2019-06-30

2018-04-11
2018-06-30

-

633

-

215

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

-

2 650

-

2 650

Övriga rörelseintäkter

384

182

108

93

Summa rörelseintäkter

384

3 465

108

2 958

-164

-2 380

-101

-1 607

Övriga externa kostnader

-1 670

-1 787

-807

-1 110

Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-1 573

-4 046

-558

-2 399

-633

-

-633

Summa rörelsekostnader

-3 407

-8 846

-1 466

-5 749

Rörelseresultat

-3 023

-5 381

-1 358

-2 791

Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-

Finansiella poster
Ränteintäkter, räntekostnader och
liknande resultatposter

-

Summa finansiella poster

-

-

-

-

-

Resultat efter finansiella poster

-3 023

-5 381

-1 358

-2 791

Periodens resultat

- 3 023

-5 381

-1 358

-2 791

*Moderföretaget Beyond Frames Entertainment AB hade under jämförelseperioden en annan verksamhetsinriktning än det för
närvarande har. Bolaget ändrade namn (firma) under 2018 från Cortopia Group AB.
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BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERFÖRETAGET* - TILLGÅNGAR

Belopp i TSEK

2019-06-30

2018-12-31

2018-06-30

-

-

-

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

-

-

4 658

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

-

-

17

Summa immateriella anläggningstillgångar

-

-

4 675

Materiella anläggningstillgångar

-

Inventarier, verktyg och installationer

-

-

80

Summa materiella anläggningstillgångar

-

-

80

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

16 079

16 079

-

Fordringar hos koncernföretag

4 489

3 147

50

Andelar i intressebolag och gemensamt styrda företag

7 527

-

-

166

166

828
-

Summa finansiella anläggningstillgångar

28 261

19 392

878

Summa anläggningstillgångar

28 261

19 392

5 633

Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
-

-

-

Övriga fordringar

544

509

781

Summa kortfristiga fordringar

544

509

781

Kassa och bank

16 387

25 632

25 231

Summa kassa och bank

16 387

25 632

25 231

Summa omsättningstillgångar

16 931

26 141

26 012

SUMMA TILLGÅNGAR

45 192

45 533

31 645

Kundfordringar

Kassa och bank

*Moderföretaget Beyond Frames Entertainment AB hade under jämförelseperioden en annan verksamhetsinriktning än det för
närvarande har. Bolaget ändrade namn (firma) under 2018 från Cortopia Group AB.

Delårsrapport första halvåret 2019

14

BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERFÖRETAGET* - EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i TSEK

2019-06-30

2018-12-31

2018-06-30

642

626

517

Fond för utvecklingsutgifter

-

-

4 658

Summa bundet eget kapital

642

626

5 175

Överkursfond

58 837

56 319

38 833

Balanserad vinst eller förlust

-14 548

-3 275

-8 290

-1 358

-9 455

-5 380

Summa fritt eget kapital

42 931

43 589

25 163

Summa eget kapital

43 573

44 215

30 338

Övriga skulder

-

-

2

Summa långfristiga skulder

-

-

2

160

554

332

10

57

37

1 174

112

306

275

595

630

1 619

1 318

1 305

45 192

45 533

31 645

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital

Periodens resultat

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

*Moderföretaget Beyond Frames Entertainment AB hade under jämförelseperioden en annan verksamhetsinriktning än det för
närvarande har. Bolaget ändrade namn (firma) under 2018 från Cortopia Group AB.
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EGET KAPITAL - MODERFÖRETAGET
Aktiekapital samt
aktiekapital under
registrering

Fond för
utvecklingsutgifter

Ingående balans 2019-01-01

626

-

Justerad ingående balans 2019-01-01

626

-

Bundet eget kapital
Moderföretaget

Nyemission

16

Bundet eget kapital 2019-06-30

642

Fritt eget kapital

Överkursfond

Balanserat resultat inkl
årets resultat

Moderföretaget
Ingående balans 2019-01-01

56 319

-12 730

Justerad ingående balans 2019-01-01

56 319

-12 730

Periodens resultat

-3 023

Nyemission

2 518

Förändringar i redovisade värden som redovisas
direkt mot eget kapital
Premie för personalens teckningsoptioner

-153

Summa förändringar i redovisade värden

-153

Eget kapital 2019-06-30

Delårsrapport första halvåret 2019
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-15 906

KASSAFLÖDESANALYS – MODERFÖRETAG*
2019-01-01
2019-06-30

2018-01-01
2018-12-31

-3 023

-8 627

-

633

-3 023

-7 994

Förändring av övriga rörelsefordringar

-35

-181

Förändring av övriga rörelseskulder

301

-538

-2 757

-8 713

-

-10 480

Belopp i TSEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott
Förvärv av dotterbolag
Förvärv av intressebolag
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer
Avyttring av inventarier, verktyg och installationer
Förändring av koncernlån

-

-2 575

-7 527

-

-

2 025

-

-

-

80

-1 342

Ökning av finansiella anläggningstillgångar

-3 147

-

-166

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-8 869

-14 263

2 534

26 521

-

356

-153

-2

-

-

2 381

26 875

Periodens kassaflöde

-9 245

3 899

Likvida medel vid periodens början

25 632

21 733

Likvida medel vid periodens slut

16 387

25 632

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emission av konvertibellån
Amortering av konvertibellån
Amortering av låneskulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

*Moderföretaget Beyond Frames Entertainment AB hade under jämförelseperioden en annan verksamhetsinriktning än det för
närvarande har. Bolaget ändrade namn (firma) under 2018 från Cortopia Group AB.
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KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN*
2019-01-01
2019-06-30

Belopp i TSEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

-7 488

Avskrivningar av anläggningstillgångar

2 860

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

-4 628

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital

-79

Förändring av övriga rörelseskulder

175

Erlagd ränta

-1

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 533

Investeringsverksamheten
Förvärv av intressebolag

-7 527

Ökning av finansiella anläggningstillgångar

-2 700

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-10 227

Finansieringsverksamheten
Nyemission

2 534

Amortering av konvertibellån

-153

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 381

Periodens kassaflöde (Kassa och bank)

-12 379

Likvida medel vid periodens början

30 336

Likvida medel vid periodens slut

17 957

*Koncernen bildades under 2018
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