
Styrelsen och verkställande direktören för

Beyond Frames Entertainment AB (publ)
Org nr 559058-8322

får härmed avge

Årsredovisning
och koncernredovisning

för räkenskapsåret  2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning: Sida

Förvaltningsberättelse 1
Resultaträkning - koncern 6
Balansräkning - koncern 7
Kassaflödesanalys - koncern 9
Resultaträkning - moderföretag 10
Balansräkning - moderföretag 11
Kassaflödesanalys - moderföretag 13
Noter 14
Underskrifter 32



Beyond Frames Entertainment AB (publ)  1(32)

559058-8322

Förvaltningsberättelse

 Härmed får styrelsen i Beyond Frames Entertainment AB (publ) avlämna årsredovisning för
 räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31.

 Allmänt om verksamheten
 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.

 Förvaltningsberättelse
 Beyond Frames Entertainment AB (publ) befinner sig i en stark utvecklingsfas. Bolagets nuvarande
 huvudmarknad, VR spelmarknaden, är i kraftig tillväxt. 2021 har varit ett år i expansionens tecken för
 Beyond Frames koncernen. Koncernen har tillsatt en ny ledningsgrupp och expanderat både i den helägda
 studion Cortopia samt för förläggningsverksamheten för att skapa ett heltäckande erbjudande på
 marknaden. 

 Under året har även Beyond Frames flyttat till nya större lokaler på Bondegatan i Stockholm. 

 VR-branschen växte exponentiellt under 2021 till en allt bredare publik med miljontals användare och
 framför allt är det Quest 2-konsolen som har bidragit till ökningen med sitt fördelaktiga pris. 

 Under året lanserade koncernbolaget Moon Mode AB sitt första spel Spacefolk City som är ett
 citybuilder-spel i rymden. Spelet har fått ett positivt mottagande med goda betyg från spelare och
 branschmedia.
 Utöver bolagets normala verksamhet att utveckla spel för VR har även ett AR-projekt genomförts på
 uppdrag av en ledande Tech-leverantör.

 Covid-19: Bolagets inneboende digitala arbetssätt har gjort att pandemin påverkat produktiviteten i ytterst
 begränsad omfattning. Den positiva trenden kring intresset för VR och VR-spel har tilltagit ytterligare och
 bedöms opåverkad av pandemin. 

 Riktad nyemission
 Beyond Frames har under året genomfört en riktad nyemission för att finansiera en accelererad
 tillväxtstrategi, av 1 451 613 aktier och tillförts 45 MSEK före emissionskostnader.

 Incitamentsprogram
 Det teckningsoptionsprogram till personalen i Beyond Frames-koncernen som initierades 2018 tecknades i
 augusti av befintlig personal till lösenpris av 10,44 kr per aktie, vilket tillförde bolaget 885 TSEK.

 Viktiga händelser efter periodens slut
 Den 31 januari 2022 tillträdde Ace St. Germain som ny verkställande direktör för Beyond Frames
 Entertainment AB (publ).
 Ace St. Germain har 15 års erfarenhet inom den amerikanska spel- och underhållningsbranschen. Han
 har erfarenhet från att leda och utveckla snabbväxande verksamheter i internationell miljö, såsom Twitch
 (Amazon), Crunchyroll (Sony), Twitter och Sony PlayStation.

 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.

 Nyemission
 Beyond Frames har under 2022 genomfört en riktad nyemission, av 1 400 000 aktier och tillförts 43,7
 MSEK före emissionskostnader.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncern
Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Nettoomsättning 23 742 12 592 3 522 1 516
Bal. utg. för utvecklingsarbeten 21 044 11 454 10 642 6 741
EBITDA 233 3 951 -8 379 -9 886
EBITDA/Aktie (kr) 0,01 0,28 -0,65 -0,79
Resultat efter skatt -8 666 -7 741 -15 794 -13 055
Resultat efter skatt/Aktie -0,55 -0,54 -1,23 -1,04
Balansomslutning 79 441 40 339 36 236 48 634
Eget kapital,moderbolagets ägare 69 300 35 980 28 506 40 919
Eget kapital/Aktie (kr) 4,4 2,53 2,22 3,27
Antal aktier 15 759 709 14 223 323 12 835 306 12 519 760
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Moderföretag
Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning 6 239 - - 633 2 065
Bal. utg. för utvecklingsarbeten 1 254 962 - - 2 626
EBITDA -9 841 -4 767 -5 466 -7 995 -3 215
EBITDA/Aktie (kr) -0,62 -0,34 -0,43 -0,64 -0,27
Resultat efter skatt -8 776 -10 236 -5 148 -9 455 -3 239
Resultat efter skatt/Aktie -0,56 -0,72 -0,4 -0,76 -0,27
Balansomslutning 84 225 46 949 43 221 45 533 25 627
Eget kapital 79 680 46 272 41 291 44 215 23 769
Eget kapital/Aktie (kr) 5,06 3,25 3,22 3,53 2,76
Antal aktier 15 759 709 14 223 323 12 835 306 12 519 760 431 247

 Alla nyckeltal som är beräknade per antal aktier är justerade så att antal aktier under perioden justerats för
 split 20:1 för att ge en mer rättvisande jämförelse.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

 Riskfaktorer

 Intjäningsförmåga och kapitalbehov
 Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat innan Beyond Frames Entertainment AB (publ)
 uppnår en kontinuerlig stabil lönsamhet. Det kan inte heller uteslutas att Beyond Frames Entertainment AB
 (publ) i framtiden har ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms som nödvändigt.

 Förvärv av spelstudior
 Beyond Frames Entertainment AB (publ) affärsstrategi baseras på förvärv av framstående spelstudior
 inom spel baserade på VR- och AR-teknik. Det finns en risk att förvärvade spelstudior inte lever upp till de
 förväntningar som Beyond Frames Entertainment AB (publ) haft och som föranlett förvärvet. 

 Dessa förväntningar ska avse såväl kompetensnivå, skicklighet, finansiella omständigheter, förmågan till
 samarbete eller andra faktorer. Det finns en risk att förvärvade spelstudior inte integreras i Beyond Frames
 Entertainment AB (publ) verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Förväntade synergier kan helt eller delvis
 utebli. Sammantaget kan dessa risker få en negativ inverkan på Beyond Frames Entertainment AB (publ)
 verksamhet, resultat och finansiella ställning.

 Marknaden inom VR och AR är dessutom i en tidig fas och där många nya aktörer etablerar sig.
 Marknaden kännetecknas av snabb teknisk och innovativ utveckling, vilket öppnar upp för många nya
 aktörer, däribland Beyond Frames Entertainment AB (publ). Även större aktörer från traditionell
 spelutveckling inom PC-, konsol- och mobilspel kan komma att ge sig in i denna marknad i takt med att
 den mognar. Flera av dessa, både nuvarande och framtida konkurrenter, kan ha ett konkurrensövertag i
 form av mer inarbetade varumärken, längre historik samt större finansiella resurser.

 Om Beyond Frames Entertainment AB (publ) inte lyckas bibehålla sin marknadsposition genom fortsatt
 innovation finns det en risk att Beyond Frames Entertainment AB (publ) förlorar konkurrenskraft vilket
 skulle kunna påverka Beyond Frames Entertainment AB (publ) negativt.

 Immaterialrättsligt skydd
 Inom spelutveckling, såsom för all mjukvaruutveckling, finns en risk att Beyond Frames Entertainment AB
 (publ) spel kan komma att efterliknas av konkurrenter. Det finns även en risk att andra företag innehar
 immateriella rättigheter på vilka Beyond Frames Entertainment AB (publ) skulle kunna hävdas inkräkta på. 



Beyond Frames Entertainment AB (publ)  4(32)

559058-8322

 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.

Eget kapital

Koncernen
Aktiekapital Övrigt tillskj. kapital Annat eget kap. Min. intresse

Eget kapital 200101 642 66 723 -38 859 3 868

Justering
Årets resultat -7 744 3
Förändringar direkt
mot eget kapital
Emittering
teckningsoptioner 1 782
Transaktioner
med ägare
Nyemission 69 13 367
Förändring av ägarandel
i dotterbolag -1 624

Eget kapital 201231 711 81 872 -46 603 2 247

Årets resultat -8 863 197
Förändringar direkt
mot eget kapital
Emittering teckningsopt.
Transaktioner med ägare
Nyemission 77 42 106
Förändring av ägarandel
i dotterbolag

Eget kapital 211231 788 123 978 -55 466 2 444

Årets avsättning till fond för utvecklingsutgifter uppgår till 12 549 (3 048).
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Moderbolaget
Aktiekapital Fond utv.utg Överkursfond Övr. fritt eget kap.

Eget kapital 200101 642 0 58 837 -18 189

Årets resultat -10 236
Aktivering utv. utg. 962 -962
Premie per. teckningsopt. 1 782
Nyemission 69 13 367

Eget kapital 201231 711 962 72 204 -27 605

Årets resultat -8 777
Aktivering utv. utg. 1 192 -1 192
Emittering teckn.opt.
Nyemission 77 42 106

Eget kapital 211231 788 2 154 114 310 -37 574

Årets avsättning till fond för utvecklingsutgifter uppgår till 1 192 (962).

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital, 76 738 578 kronor, disponeras enligt:

Balanserat resultat 85 514 226
Årets förlust -8 775 678
Summa 76 738 578

Balanseras i ny räkning 76 738 578
Summa 76 738 578

                                                                                       

 Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
 resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 23 742 12 592
Aktiverat arbete för egen räkning 24 16 053 5 824
Övriga rörelseintäkter 95 34

39 890 18 450

Rörelsens kostnader
Inköp av tjänster -15 271 -1 177
Övriga externa kostnader 5 -8 649 -5 519
Personalkostnader 3 -15 671 -7 801
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 4 -7 941 -6 013
Övriga rörelsekostnader -66 -2

Rörelseresultat -7 708 -2 062

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 1 408 -3 424
Resultat från andelar i intresseföretag och 
gemensamt styrda företag 6 -1 725 -1 939
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter 7 -395 -67

Resultat efter finansiella poster -8 420 -7 492

Resultat före skatt -8 420 -7 492

Skatt på årets resultat 8 -246 -249

Årets resultat -8 666 -7 741

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -8 863 -7 744
Innehav utan bestämmande inflytande 197 3
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 9 21 044 11 454
Goodwill 10 1 775 2 282

22 819 13 736

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet 11 123 -
Inventarier, verktyg och installationer 12 1 481 23

1 604 23

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 1 552 3 277
Andra långfristiga fordringar 16 950 825

2 502 4 102

Summa anläggningstillgångar 26 925 17 861

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 024 1 579
Skattefordringar 127 162
Övriga fordringar 4 417 1 761
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 777 227

8 345 3 729

Kassa och bank 44 171 18 749

Summa omsättningstillgångar 52 516 22 478

SUMMA TILLGÅNGAR 79 441 40 339
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 788 711
Övrigt tillskjutet kapital 123 978 81 872
Annat eget kapital inkl årets resultat -55 465 -46 603

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 69 301 35 980

Innehav utan bestämmande inflytande 2 444 2 247

Summa eget kapital 71 745 38 227

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 323 235
Skatteskulder 351 285
Övriga kortfristiga skulder 20 946 404
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 3 076 1 188

7 696 2 112

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 79 441 40 339
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Kassaflödesanalys - koncern
Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -8 420 -7 492
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivning av tillgångar 7 941 6 013
Andel i intresseföretags resultat 1 725 1 939
Betald inkomstskatt -145 -173
Resultat från andelar i koncernföretag - 3 424
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 1 101 3 711
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -4 651 6 564
Förändring av rörelseskulder 5 519 -1 642
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 969 8 633

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag - -287
Avyttring av dotterföretag - 735
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -16 905 -6 326
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 700 -
Förvärv av finansiella tillgångar -125 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 730 -5 878

Finansieringsverksamheten
Nyemission 42 183 13 435
Premier för teckningsoptioner - 1 782
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42 183 15 217

Årets kassaflöde 25 422 17 972
Likvida medel vid årets början 18 749 777
Likvida medel vid årets slut 44 171 18 749
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 6 239 -
Övriga rörelseintäkter 308 288

6 547 288

Rörelsens kostnader
Inköp av tjänster -4 344 -271
Handelsvaror - -
Övriga externa kostnader 5 -6 650 -2 730
Personalkostnader 3 -5 394 -2 054
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 4 -355 -38
Övriga rörelsekostnader - -

Rörelseresultat -10 196 -4 805

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 1 408 -5 598
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 12 167

Resultat efter finansiella poster -8 776 -10 236

Resultat före skatt -8 776 -10 236

Årets resultat -8 776 -10 236
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 9 2 154 962

2 154 962

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark - -
Nedlagda utgifter på annans fastighet 11 123 -
Inventarier, verktyg och installationer 12 845 -

968 -

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 14 800 14 800
Fordringar hos koncernföretag 14 1 000 5 766
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 6 427 6 427
Andra långfristiga fordringar 16 950 166

23 177 27 159

Summa anläggningstillgångar 26 299 28 121

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 707 9
Fordringar hos koncernföretag 8 900 2 508
Aktuell skattefordran 38 38
Övriga fordringar 3 807 1 642
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 563 67

15 015 4 264

Kassa och bank 42 911 14 564

Summa omsättningstillgångar 57 926 18 828

SUMMA TILLGÅNGAR 84 225 46 949
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (15759709 aktier) 788 711
Fond för verkligt värde 2 154 -

2 942 711

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust -28 796 -16 407
Överkursfond 114 310 72 204
Årets resultat -8 776 -10 236

76 738 45 561

Summa eget kapital 79 680 46 272

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 073 117
Övriga kortfristiga skulder 20 271 52
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 2 201 508

4 545 677

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 84 225 46 949
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Kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -8 776 -10 236
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivning av tillgångar 355 38
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -8 421 -10 198
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -10 753 5 343
Förändring av rörelseskulder 3 869 -1 254
Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 305 -6 109

Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott - -150
Förvärv av dotterföretag - -1 100
Försäljning av intressebolag - 6 179
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 502 -1 000
Förvärv av materilla anläggningstillgångar -1 011 -
Förändring av koncernlån 4 766 1 206
Förvärv av finansiella tillgångar -784 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 469 5 135

Finansieringsverksamheten
Nyemission 42 183 13 435
Emission av konvertibellån - 1 782
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42 183 15 217

Årets kassaflöde 28 347 14 243
Likvida medel vid årets början 14 564 321
Likvida medel vid årets slut 42 911 14 564
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper

 Belopp i KSEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

 Redovisningsprinciperna är, förutom hanteringen av intäkter, oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper mm

 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

 Utländsk valuta

 Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om
 utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

 Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i
 resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Immateriella tillgångar

 Utgifter för forskning och utveckling
                
 Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar.
                                                  
 Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
 uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är
 uppfyllda:        
                                      
 - Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
 eller säljas.          
                                      
 - Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.            
                                 
 - Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                             
                
 - Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska
 fördelar.      
                                          
 - Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen
 och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                                              
 - Utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Avskrivningar

 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i
 resultaträkningen.

  Moder-
 Koncern företag 
 år år
Följande avskrivningstider tillämpas:
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5 5
Förvärvade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5 5
Patent 5 5
Goodwill 5 5

Materiella anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
 och nedskrivningar.

Tillkommande utgifter

 Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för
 löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
                
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.         
   
 Följande avskrivningstider tillämpas:

  Moder-
 Koncern företag 
 år år
Materiella anläggningstillgångar:
-Förbättringsutgifter på annans fastighet 3 3
-Inventarier, verktyg och installationer 5 5
-Datorer 3 3
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Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
samt andelar i koncernföretag
 Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
 redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.     
                    
 Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
 nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
 tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den
 diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars
 tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg
 till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing - leasetagare

 Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
 leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en
 tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett
 leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Operationella leasingavtal

 Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter
 för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella tillgångar och skulder

 Finansiella tillgångar och skulder redovisas utifrån anskaffningsvärde i enlighet med kapitel 11 i BFNAR
 2012:1.

 Redovisning i och borttagande från balansräkningen

 En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets
 avtalsmässiga villkor. 

 En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången
 har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i
 allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången.
 En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
 Avistaköp och avistaförsäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen.

 Klassificering och värdering

 Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika värderingskategorier i enlighet med kapitel 12 i
 BFNAR 2012:1. Klassificeringen i olika värderingskategorier ligger till grund för hur de finansiella
 instrumenten ska värderas och hur värdeförändringar ska redovisas.

 Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde.

 Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
 anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

 Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp
 som beräknas inflyta.
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 Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisnignstillfälle till anskaffningsvärde med
 avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

 Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffnignsvärde med tillämpning av
 effektivräntemetoden.

Ersättningar till anställda

 Kortfristiga ersättningar till anställda

 Kortfristiga ersättningar är ersättningar till anställda som förfaller till betalning inom tolv månader efter
 balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad
 anställning och ersättningar vid uppsägning.

 Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de
 relaterade tjänsterna erhålls. Kortfristiga ersättningar för betald frånvaro redovisas som kostnad och
 kortfristig skuld när de anställda utfört de tjänster som ger rätt till framtida betald frånvaro.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
 Klassificering       
                         
 Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda.                                    
         

 Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag,
 och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes
 ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalat och den
 kapitalavkastning som avgifterna ger.                
                
 Avgiftsbestämda planer          
                  
 Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Övriga långfristiga ersättningar till anställda

 Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av förpliktelsen på
 balansdagen.

Ersättningar vid uppsägning
 Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida ekonomiska
 fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell
 förpliktelse att antingen                
       
 a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
 anställningens upphörande, eller             
         
 b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.

 Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och
 inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
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Aktierelaterade ersättningar

 Aktierelaterade ersättningar avser ersättningar till anställda i enlighet med ett personaloptionsprogram.
 Eftersom programmet regleras med egetkapitalinstrument klassificeras de som "egetkapitalreglerade" och
 ett belopp motsvarande den redovisade personalkostnaden redovisas direkt i eget kapital (balanserad
 vinst).

 Optionernas intjänande är beroende av att programdeltagaren kvarstår i anställning.

Skatt

 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
 inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
 räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för
 skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.      
                        

 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
 skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
 avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
 underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld
 förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
 beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.                                         

 I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Intäkter

 Intäkterna redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när risker och rättigheter
 förknippade med ägandet gått över till köparen samt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de
 ekonomiska  fördelar som är förknippade med transaktionen. Intäkter från bolagets försäljning av spel
 redovisas som intäkt vid leverans.

 För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag
 som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

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

Ränta och royalty

 Huvuddelen av intäkterna kommer från försäljning av datorspel via avtal med digitala plattformsaktörer.
 Betalningsströmmarna från kunden går i dessa fall via plattformsaktören som betalar eventuell moms
 samt tar ut sin avgift, innan pengarna når bolaget. Bedömningen är att plattformsaktören är bolagets kund
 vilket innebär att redovisningen av intäkter sker netto, efter avdragen avgift till plattformsaktören. 

 Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

 Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.
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Koncernredovisning

Dotterföretag

 Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller
 på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett
 företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av
 rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då
 förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den
 förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla
 tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för
 delägda dotterföretag.               
                
 Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
 erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument
 och eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag,
 vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
 minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
 förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
 identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill

 Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
 överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
 nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
 eventuell nedskrivning.

Tilläggsköpeskilling

 Är det vid förvärvstidpunkten sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och
 beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt, ska beloppet ingå i det beräknade slutliga
 anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten.

 Justering av värdet på tilläggsköpeskilling inom tolv månader från förvärvstidpunkten påverkar goodwill/
 negativ goodwill. Justering senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten redovisas i
 koncernresultaträkningen.

Justering av förvärvsanalys

 I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga justeras denna för att bättre 
 återspegla faktiska förhållanden vid förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom tolv 
 månader efter förvärvstidpunkten. Justeringar senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten 
 redovisas som en ändrad uppskattning och bedömning.
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Förändringar i ägarandel

 Vid förvärv av ytterligare andelar i företag som redan är dotterföretag upprättas inte någon ny
 förvärvsanalys eftersom moderföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom förändringar i
 innehavet i företag som är dotterföretag enbart är en transaktion mellan ägarna redovisas inte någon vinst
 eller förlust i resultaträkningen utan effekten av transaktionen redovisas enbart i eget kapital.                    
                                              
 Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget blir dotterföretag upprättas en förvärvsanalys.
 De sedan tidigare ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag har förvärvats. Vinst eller
 förlust, beräknad som skillnaden mellan verkligt värde och koncernmässigt redovisat värde, ska redovisas
 i koncernresultaträkningen.                                   
                                              
 Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande inflytande upphör på annat sätt, anses andelarna
 som avyttrade i koncernredovisningen och vinst eller förlust vid avyttringen redovisas i
 koncernresultaträkningen. Om andelar finns kvar efter att bestämmande inflytande har upphört redovisas
 dessa med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde.

Intresseföretag

 Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat
 sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt
 kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i
 intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden på
 koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill och negativ goodwill reducerat med eventuella
 internvinster. 

 I koncernens resultaträkning redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i
 intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av
 förvärvade över- respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ
 goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter
 förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag
och gemensamt styrda företag

 Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som
 uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster
 elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon
 indikation på något nedskrivningsbehov.
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Redovisningsprinciper i moderföretaget

 Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna
 i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

 Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

 Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffningsvärde
 minskat med ackumulerade nedskrivningar. anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter
 som är direkt hänförliga till förvärvet.

 Koncernbidrag och aktieägartillskott     

 Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i utbyte
 redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.
 Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en minskning av eget kapital när beslut om återbetalning
 fattats.

 Leasing

 Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett
 om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över
 leasingperioden.

 Företagets uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas
 linjärt under leasingperioden.

Not 2  Uppskattningar och bedömningar

 Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden.
 De uppskattningar och antaganden som är betydande för koncernen behandlas nedan.

 Balanserade utvecklingsutgifter

 Direkta kostnader för att bygga spel och plattform aktiveras som tillgångar i balansräkningen. Direkta
 kostnader utgörs av lönekostnader för de anställda som arbetar i produktionsfas, kostnader för anlitade
 underkonsulter samt den del av kostnaden för lokalhyra som kan hänföras till personal i produktionen.

 Produktion av spel kan delas in i två delar, skapande av objekt som används i spelen och arbete med den
 tekniska plattformen som spelen bygger på. Båda dessa delar kan till stor del återanvändas i flera spel,
 den tekniska plattformen är en grundstomme som bolaget använder i olika delar till alla spel men även
 objekt kan återvandas såsom miljöer etc.

 Bara kostnader i ren utvecklingsfas aktiveras.
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Not 3   Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
 2021-01-01-  2020-01-01-  
 2021-12-31 Varav män 2020-12-31 Varav män
Moderföretag
Sverige 8 6 4 4
Totalt moderföretaget 8 6 4 4

Dotterföretag
Sverige 17 15 10 8
Totalt dotterföretag 17 15 10 8
Koncernen totalt 25 21 14 12

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2021-12-31 2020-12-31

Andel Andel 
kvinnor i % kvinnor i %

Moderföretag
Styrelsen - -
Övriga ledande befattningshavare 67 -

Koncern
Styrelsen - -
Övriga ledande befattningshavare 75 -

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Moderföretag
Styrelse och VD 806 1 110
Övriga anställda 1 826 272
Summa 2 632 1 382
Sociala kostnader 1 273 515
(varav pensionskostnader) 1) 238 96

Koncern
Styrelse och VD 1 300 1 607
Övriga anställda 8 533 4 108
Summa 9 833 5 867
Sociala kostnader 3 848 1 825
(varav pensionskostnader) 2) 535 147

 1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 36 (fg år 89) företagets ledning avseende 1 (2) person.
 Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0).

 2) Av koncernens pensionskostnader avser 50 (fg år 100 ) företagets ledning avseende 2 (3) personer.
 Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0).
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Not 4  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
           anläggningstillgångar
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl 7 314 4 468
Koncessioner, patent, licenser, varumärken - 7
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 -
Goodwill 507 1 516
Inventarier, verktyg och installationer 53 22
Datorer 56 -

7 941 6 013
Moderföretag
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl 310 38
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 -
Inventarier, verktyg och installationer 28 -
Datorer 4 -

353 38

Not 5  Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 1 516 936

1 516 936
Moderföretag
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 1 516 936

1 516 936
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Not 6  Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Resultatandelar -413 -531
Avskrivning goodwill -1 312 -1 408

Summa -1 725 -1 939

Not 7  Ränteintäkter och liknande resultatposter
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ränteintäkter, övriga 61 175
Räntekostnader, övriga -456 -242

-395 -67

Moderföretag
Ränteintäkter, övriga 61 173
Räntekostnader, övriga -49 -6

12 167

Not 8  Skatt på årets resultat
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Aktuell skatt -246 -249
Uppskjuten skatt - -

-246 -249

Moderföretag
Aktuell skatt - -
Uppskjuten skatt - -

- -
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Avstämning effektiv skatt
 2021  2020
Koncernen Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt -8 420 -7 492
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 20,6% 1 802 21,4% 1 603
Andra icke-avdragsgilla kostnader -16 -1 419
Ej skattepliktiga intäkter 301 -
Ej bokförda avdragsgilla kostnader 779 -
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt -2 866 -1 300
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag - 867
Redovisad effektiv skatt 3% -246 3% -249
Moderföretaget Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt -8 776 -10 236

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 20,6% 1 878 21,4% 2 220
Icke-avdragsgilla kostnader -13 -982
Ej skattepliktiga intäkter 301 -
Ej bokförda avdragsgilla kostnader 779 -
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt -1 067 -1 238
Redovisad effektiv skatt 0% - 0% -
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Not 9  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 22 425 17 496
-Anskaffningar 16 905 6 345
-Avytring av dotterföretag - -1 416

Utgående ack anskaffningsvärden 39 330 22 425
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -10 337 -6 220
-Avyttringar av dotterföretag - 351
-Årets avskrivning -7 315 -4 468

Utgående ack avskrivningar -17 652 -10 337
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början -634 -634
-Årets nedskrivningar - -

Utgående ack nedskrivningar -634 -634
Redovisat värde vid årets slut 21 044 11 454

Moderbolag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 000 -
-Nyanskaffningar 1 502 1 000

Utgående ack anskaffningsvärden 2 502 1 000
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -38 -
-Årets avskrivning -310 -38
Utgående ack avskrivningar -348 -38

Redovisat värde vid årets slut 2 154 962

Not 10  Goodwill
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 535 10 830
-Förvärv av dotterföretag - 2 535
-Avyttringar och nedläggning av verksamhet - -10 830

Utgående ack anskaffningsvärden 2 535 2 535
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -253 -2 599
-Avyttringar och nedläggning av verksamhet - 3 862
-Årets avskrivning -507 -1 516

Utgående ack avskrivningar -760 -253

Redovisat värde vid årets slut 1 775 2 282
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Not 11  Nedlagda utgifter på annans fastighet
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början - -
-Nyanskaffningar 134

-Vid årets slut 134 -
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -
-Årets avskrivning -11

-Vid årets slut -11 -

Redovisat värde vid årets slut 123 -

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början -
-Nyanskaffningar 134

-Vid årets slut 134 -
Ackumulerade avskrivningar:
-Årets avskrivning -11

-Vid årets slut -11 -

Redovisat värde vid årets slut 123 -

Not 12  Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 114 114
-Nyanskaffningar 1 566 -

Utgående ack anskaffningar 1 680 114
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -91 -68
-Årets avskrivning -108 -23

Utgående ack avskrivningar -199 -91
Redovisat värde vid årets slut 1 481 23

Moderbolag
-Vid årets början - -
-Nyanskaffningar 876 -
Utgående ack anskaffningar 876 -
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början - -
-Årets avskrivning -31 -

Utgående ack avskrivningar -31 -
Redovisat värde vid årets slut 845 -

 Leasing
 Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal ingår med ett redovisat värde om 0 kronor   
 (0 kronor).
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Not 13  Andelar i koncernföretag
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 14 800 18 629
-Förvärv - 1 100
-Aktieägartillskott - 150
-Omklassificeringar - 1 100
Avyttring - -6 179
Utgående ack anskaffningsvärden 14 800 14 800
Redovisat värde vid årets slut 14 800 14 800

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

   2021-12-31 2020-12-31
 Antal  Redovisat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde värde
Cortopia AB, 559156-7358, Stockholm 100 12 600 12 600
Moon Mode AB, 559053-3351, Stockholm 55 2 200 2 200

14 800 14 800

Eget kapital 2021-12-31 Resultat 2021
Cortopia AB, 559156-7358, Stockholm 7 559 -1 649
Moon Mode AB, 559053-3351, Stockholm 3 657 945

Not 14  Fordringar hos koncernföretag
 2021-12-31 2020-12-31
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 5 766 6 972
-Tillkommande fordringar 1 000 -
-Omklassificeringar -5 766 -1 206

-Vid årets slut 1 000 5 766

Redovisat värde vid årets slut 1 000 5 766
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Not 15  Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 3 277 6 092
-Förvärv -
-Årets andel i intresseföretagens resultat -1 725 -531
-Omklassificeringar - -2 284
Utgående ack anskaffningsvärden 1 552 3 277
Redovisat värde vid årets slut 1 552 3 277

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag
   Kapitalan- Redov värde
Intresseföretag  Andelar delens värde hos moder-
/ org nr, säte          Årets resultat % i koncernen företaget
Direkt ägda
Odd Raven Studios AB, 559055-8432, Sthlm -1 115 38 1 552 6 427

Redovisat värde vid årets slut 1 552 6 427

 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

Not 16  Andra långfristiga fordringar
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 825 166
-Anskaffningar 950 659
-Reglerade fordringar -166 -
-Omklassificeringar -659

Utgående ack anskaffningsvärden 950 825
Ackumulerade nedskrivningar:

-Vid årets slut - -

Redovisat värde vid årets slut 950 825

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 166 166
-Anskaffningar 950
-Reglerade fordringar -166

Utgående ack anskaffningsvärden 950 166
Ackumulerade nedskrivningar:

-Vid årets slut - -

Redovisat värde vid årets slut 950 166
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Not 17  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Övriga poster 777 227

777 227

Moderföretag
Övriga poster 1 563 67

1 563 67

Not 18  Antal aktier och kvotvärde
 2021-12-31 2020-12-31
Stamaktier
antal aktier 15 759 709 14 223 323
kvotvärde 0,05 kronor 0,05 kronor

Not 19  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Koncernen
Löner och semesterlöner 1 626 567
Upplupna sociala avgifter 648 179
Övriga poster 803 442

3 077 1 188

Moderföretaget
Löner och semesterlöner 718 201
Upplupna sociala avgifter 283 86
Övriga poster 1 201 221

2 202 508

Not 20  Transaktioner med närstående

 Företaget har på marknadsmässiga villkor köpt marknadsföringstjänster om sammanlagt 26 tkr (21 tkr)
 från Lissborg kommunikation, som ägs av Alexander Lissborg, bror till styrelseledamot och aktieägare
 Ricky Helgesson. 
 Därutöver har företaget på marknadsmässiga villkor köpt juridika tjänster om 66 tkr (55 tkr) från Skarp
 Advokatbyrå AB, vari styrelseleamot Robert Liljeson är delägare.

 Företaget har på marknadsmässiga villkor köpt konsulttjänster om sammanlagt 53 tkr (270 tkr) från Zelk
 AB, 556695-7758, som ägs av styrelseledamoten och aktieägaren Ricky Helgesson.
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Not 21  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 Den 31 januari 2022 tillträdde Ace St. Germain som ny verkställande direktör för Beyond Frames
 Entertainment AB (publ).
 Ace St. Germain har 15 års erfarenhet inom den amerikanska spel- och underhållningsbranschen. Han
 har erfarenhet från att leda och utveckla snabbväxande verksamheter i internationell miljö, såsom Twitch
 (Amazon), Crunchyroll (Sony), Twitter och Sony PlayStation.

 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.

 Nyemission
 Beyond Frames har under 2022 genomfört en riktad nyemission, av 1 400 000 aktier och tillförts 43,7
 MSEK före emissionskostnader.

Not 22  Koncernuppgifter

 Inköp och försäljning inom koncernen
 Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 3% (24%) av inköpen och 4% (93%) av
 försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 23  Nyckeltalsdefinitioner

EBITDA
Resultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar.

Not 24  Aktiverat arbete för egen räkning

Koncern 2021-01-01 - 2021-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31
Aktiverade utgifter för personal 8 669 4 718
Aktiverade utgifter för lokalhyra 199    199
Aktiverade utgifter anskaffade
genom separata förvärv 7185    907
Summa aktiverat arbete

för egen räkning 16 053 5 824

Moderföretag 2021-01-01 - 2021-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31
Aktiverade utgifter för personal - -
Aktiverade utgifter för lokalhyra - -
Aktiverade utgifter anskaffade
genom separata förvärv 1 502 1 000
Summa aktiverat arbete

för egen räkning 1 502 1 000
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Förvaltningsberättelse


 Härmed får styrelsen i Beyond Frames Entertainment AB (publ) avlämna årsredovisning för
 räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31.


 Allmänt om verksamheten
 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.


 Förvaltningsberättelse
 Beyond Frames Entertainment AB (publ) befinner sig i en stark utvecklingsfas. Bolagets nuvarande
 huvudmarknad, VR spelmarknaden, är i kraftig tillväxt. 2021 har varit ett år i expansionens tecken för
 Beyond Frames koncernen. Koncernen har tillsatt en ny ledningsgrupp och expanderat både i den helägda
 studion Cortopia samt för förläggningsverksamheten för att skapa ett heltäckande erbjudande på
 marknaden. 


 Under året har även Beyond Frames flyttat till nya större lokaler på Bondegatan i Stockholm. 


 VR-branschen växte exponentiellt under 2021 till en allt bredare publik med miljontals användare och
 framför allt är det Quest 2-konsolen som har bidragit till ökningen med sitt fördelaktiga pris. 


 Under året lanserade koncernbolaget Moon Mode AB sitt första spel Spacefolk City som är ett
 citybuilder-spel i rymden. Spelet har fått ett positivt mottagande med goda betyg från spelare och
 branschmedia.
 Utöver bolagets normala verksamhet att utveckla spel för VR har även ett AR-projekt genomförts på
 uppdrag av en ledande Tech-leverantör.


 Covid-19: Bolagets inneboende digitala arbetssätt har gjort att pandemin påverkat produktiviteten i ytterst
 begränsad omfattning. Den positiva trenden kring intresset för VR och VR-spel har tilltagit ytterligare och
 bedöms opåverkad av pandemin. 


 Riktad nyemission
 Beyond Frames har under året genomfört en riktad nyemission för att finansiera en accelererad
 tillväxtstrategi, av 1 451 613 aktier och tillförts 45 MSEK före emissionskostnader.


 Incitamentsprogram
 Det teckningsoptionsprogram till personalen i Beyond Frames-koncernen som initierades 2018 tecknades i
 augusti av befintlig personal till lösenpris av 10,44 kr per aktie, vilket tillförde bolaget 885 TSEK.


 Viktiga händelser efter periodens slut
 Den 31 januari 2022 tillträdde Ace St. Germain som ny verkställande direktör för Beyond Frames
 Entertainment AB (publ).
 Ace St. Germain har 15 års erfarenhet inom den amerikanska spel- och underhållningsbranschen. Han
 har erfarenhet från att leda och utveckla snabbväxande verksamheter i internationell miljö, såsom Twitch
 (Amazon), Crunchyroll (Sony), Twitter och Sony PlayStation.


 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.


 Nyemission
 Beyond Frames har under 2022 genomfört en riktad nyemission, av 1 400 000 aktier och tillförts 43,7
 MSEK före emissionskostnader.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning


Koncern
Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Nettoomsättning 23 742 12 592 3 522 1 516
Bal. utg. för utvecklingsarbeten 21 044 11 454 10 642 6 741
EBITDA 233 3 951 -8 379 -9 886
EBITDA/Aktie (kr) 0,01 0,28 -0,65 -0,79
Resultat efter skatt -8 666 -7 741 -15 794 -13 055
Resultat efter skatt/Aktie -0,55 -0,54 -1,23 -1,04
Balansomslutning 79 441 40 339 36 236 48 634
Eget kapital,moderbolagets ägare 69 300 35 980 28 506 40 919
Eget kapital/Aktie (kr) 4,4 2,53 2,22 3,27
Antal aktier 15 759 709 14 223 323 12 835 306 12 519 760
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Moderföretag
Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning 6 239 - - 633 2 065
Bal. utg. för utvecklingsarbeten 1 254 962 - - 2 626
EBITDA -9 841 -4 767 -5 466 -7 995 -3 215
EBITDA/Aktie (kr) -0,62 -0,34 -0,43 -0,64 -0,27
Resultat efter skatt -8 776 -10 236 -5 148 -9 455 -3 239
Resultat efter skatt/Aktie -0,56 -0,72 -0,4 -0,76 -0,27
Balansomslutning 84 225 46 949 43 221 45 533 25 627
Eget kapital 79 680 46 272 41 291 44 215 23 769
Eget kapital/Aktie (kr) 5,06 3,25 3,22 3,53 2,76
Antal aktier 15 759 709 14 223 323 12 835 306 12 519 760 431 247


 Alla nyckeltal som är beräknade per antal aktier är justerade så att antal aktier under perioden justerats för
 split 20:1 för att ge en mer rättvisande jämförelse.


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer


 Riskfaktorer


 Intjäningsförmåga och kapitalbehov
 Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat innan Beyond Frames Entertainment AB (publ)
 uppnår en kontinuerlig stabil lönsamhet. Det kan inte heller uteslutas att Beyond Frames Entertainment AB
 (publ) i framtiden har ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms som nödvändigt.


 Förvärv av spelstudior
 Beyond Frames Entertainment AB (publ) affärsstrategi baseras på förvärv av framstående spelstudior
 inom spel baserade på VR- och AR-teknik. Det finns en risk att förvärvade spelstudior inte lever upp till de
 förväntningar som Beyond Frames Entertainment AB (publ) haft och som föranlett förvärvet. 


 Dessa förväntningar ska avse såväl kompetensnivå, skicklighet, finansiella omständigheter, förmågan till
 samarbete eller andra faktorer. Det finns en risk att förvärvade spelstudior inte integreras i Beyond Frames
 Entertainment AB (publ) verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Förväntade synergier kan helt eller delvis
 utebli. Sammantaget kan dessa risker få en negativ inverkan på Beyond Frames Entertainment AB (publ)
 verksamhet, resultat och finansiella ställning.


 Marknaden inom VR och AR är dessutom i en tidig fas och där många nya aktörer etablerar sig.
 Marknaden kännetecknas av snabb teknisk och innovativ utveckling, vilket öppnar upp för många nya
 aktörer, däribland Beyond Frames Entertainment AB (publ). Även större aktörer från traditionell
 spelutveckling inom PC-, konsol- och mobilspel kan komma att ge sig in i denna marknad i takt med att
 den mognar. Flera av dessa, både nuvarande och framtida konkurrenter, kan ha ett konkurrensövertag i
 form av mer inarbetade varumärken, längre historik samt större finansiella resurser.


 Om Beyond Frames Entertainment AB (publ) inte lyckas bibehålla sin marknadsposition genom fortsatt
 innovation finns det en risk att Beyond Frames Entertainment AB (publ) förlorar konkurrenskraft vilket
 skulle kunna påverka Beyond Frames Entertainment AB (publ) negativt.


 Immaterialrättsligt skydd
 Inom spelutveckling, såsom för all mjukvaruutveckling, finns en risk att Beyond Frames Entertainment AB
 (publ) spel kan komma att efterliknas av konkurrenter. Det finns även en risk att andra företag innehar
 immateriella rättigheter på vilka Beyond Frames Entertainment AB (publ) skulle kunna hävdas inkräkta på. 
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 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.


Eget kapital


Koncernen
Aktiekapital Övrigt tillskj. kapital Annat eget kap. Min. intresse


Eget kapital 200101 642 66 723 -38 859 3 868


Justering
Årets resultat -7 744 3
Förändringar direkt
mot eget kapital
Emittering
teckningsoptioner 1 782
Transaktioner
med ägare
Nyemission 69 13 367
Förändring av ägarandel
i dotterbolag -1 624


Eget kapital 201231 711 81 872 -46 603 2 247


Årets resultat -8 863 197
Förändringar direkt
mot eget kapital
Emittering teckningsopt.
Transaktioner med ägare
Nyemission 77 42 106
Förändring av ägarandel
i dotterbolag


Eget kapital 211231 788 123 978 -55 466 2 444


Årets avsättning till fond för utvecklingsutgifter uppgår till 12 549 (3 048).
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Moderbolaget
Aktiekapital Fond utv.utg Överkursfond Övr. fritt eget kap.


Eget kapital 200101 642 0 58 837 -18 189


Årets resultat -10 236
Aktivering utv. utg. 962 -962
Premie per. teckningsopt. 1 782
Nyemission 69 13 367


Eget kapital 201231 711 962 72 204 -27 605


Årets resultat -8 777
Aktivering utv. utg. 1 192 -1 192
Emittering teckn.opt.
Nyemission 77 42 106


Eget kapital 211231 788 2 154 114 310 -37 574


Årets avsättning till fond för utvecklingsutgifter uppgår till 1 192 (962).


Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust


 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital, 76 738 578 kronor, disponeras enligt:


Balanserat resultat 85 514 226
Årets förlust -8 775 678
Summa 76 738 578


Balanseras i ny räkning 76 738 578
Summa 76 738 578


                                                                                       


 Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
 resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2021-01-01- 2020-01-01-


2021-12-31 2020-12-31


Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 23 742 12 592
Aktiverat arbete för egen räkning 24 16 053 5 824
Övriga rörelseintäkter 95 34


39 890 18 450


Rörelsens kostnader
Inköp av tjänster -15 271 -1 177
Övriga externa kostnader 5 -8 649 -5 519
Personalkostnader 3 -15 671 -7 801
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 4 -7 941 -6 013
Övriga rörelsekostnader -66 -2


Rörelseresultat -7 708 -2 062


Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 1 408 -3 424
Resultat från andelar i intresseföretag och 
gemensamt styrda företag 6 -1 725 -1 939
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter 7 -395 -67


Resultat efter finansiella poster -8 420 -7 492


Resultat före skatt -8 420 -7 492


Skatt på årets resultat 8 -246 -249


Årets resultat -8 666 -7 741


Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -8 863 -7 744
Innehav utan bestämmande inflytande 197 3
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31


TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 9 21 044 11 454
Goodwill 10 1 775 2 282


22 819 13 736


Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet 11 123 -
Inventarier, verktyg och installationer 12 1 481 23


1 604 23


Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 1 552 3 277
Andra långfristiga fordringar 16 950 825


2 502 4 102


Summa anläggningstillgångar 26 925 17 861


Omsättningstillgångar


Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 024 1 579
Skattefordringar 127 162
Övriga fordringar 4 417 1 761
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 777 227


8 345 3 729


Kassa och bank 44 171 18 749


Summa omsättningstillgångar 52 516 22 478


SUMMA TILLGÅNGAR 79 441 40 339
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31


EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital


Aktiekapital 788 711
Övrigt tillskjutet kapital 123 978 81 872
Annat eget kapital inkl årets resultat -55 465 -46 603


Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 69 301 35 980


Innehav utan bestämmande inflytande 2 444 2 247


Summa eget kapital 71 745 38 227


Kortfristiga skulder


Leverantörsskulder 3 323 235
Skatteskulder 351 285
Övriga kortfristiga skulder 20 946 404
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 3 076 1 188


7 696 2 112


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 79 441 40 339
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Kassaflödesanalys - koncern
Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -8 420 -7 492
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivning av tillgångar 7 941 6 013
Andel i intresseföretags resultat 1 725 1 939
Betald inkomstskatt -145 -173
Resultat från andelar i koncernföretag - 3 424
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 1 101 3 711
förändringar av rörelsekapital


Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -4 651 6 564
Förändring av rörelseskulder 5 519 -1 642
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 969 8 633


Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag - -287
Avyttring av dotterföretag - 735
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -16 905 -6 326
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 700 -
Förvärv av finansiella tillgångar -125 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 730 -5 878


Finansieringsverksamheten
Nyemission 42 183 13 435
Premier för teckningsoptioner - 1 782
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42 183 15 217


Årets kassaflöde 25 422 17 972
Likvida medel vid årets början 18 749 777
Likvida medel vid årets slut 44 171 18 749
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2021-01-01- 2020-01-01-


2021-12-31 2020-12-31


Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 6 239 -
Övriga rörelseintäkter 308 288


6 547 288


Rörelsens kostnader
Inköp av tjänster -4 344 -271
Handelsvaror - -
Övriga externa kostnader 5 -6 650 -2 730
Personalkostnader 3 -5 394 -2 054
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 4 -355 -38
Övriga rörelsekostnader - -


Rörelseresultat -10 196 -4 805


Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 1 408 -5 598
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 12 167


Resultat efter finansiella poster -8 776 -10 236


Resultat före skatt -8 776 -10 236


Årets resultat -8 776 -10 236
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31


TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 9 2 154 962


2 154 962


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark - -
Nedlagda utgifter på annans fastighet 11 123 -
Inventarier, verktyg och installationer 12 845 -


968 -


Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 14 800 14 800
Fordringar hos koncernföretag 14 1 000 5 766
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 6 427 6 427
Andra långfristiga fordringar 16 950 166


23 177 27 159


Summa anläggningstillgångar 26 299 28 121


Omsättningstillgångar


Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 707 9
Fordringar hos koncernföretag 8 900 2 508
Aktuell skattefordran 38 38
Övriga fordringar 3 807 1 642
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 563 67


15 015 4 264


Kassa och bank 42 911 14 564


Summa omsättningstillgångar 57 926 18 828


SUMMA TILLGÅNGAR 84 225 46 949
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31


EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital


Bundet eget kapital
Aktiekapital (15759709 aktier) 788 711
Fond för verkligt värde 2 154 -


2 942 711


Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust -28 796 -16 407
Överkursfond 114 310 72 204
Årets resultat -8 776 -10 236


76 738 45 561


Summa eget kapital 79 680 46 272


Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 073 117
Övriga kortfristiga skulder 20 271 52
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 2 201 508


4 545 677


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 84 225 46 949
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Kassaflödesanalys - moderföretag


Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -8 776 -10 236
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivning av tillgångar 355 38
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -8 421 -10 198
förändringar av rörelsekapital


Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -10 753 5 343
Förändring av rörelseskulder 3 869 -1 254
Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 305 -6 109


Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott - -150
Förvärv av dotterföretag - -1 100
Försäljning av intressebolag - 6 179
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 502 -1 000
Förvärv av materilla anläggningstillgångar -1 011 -
Förändring av koncernlån 4 766 1 206
Förvärv av finansiella tillgångar -784 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 469 5 135


Finansieringsverksamheten
Nyemission 42 183 13 435
Emission av konvertibellån - 1 782
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42 183 15 217


Årets kassaflöde 28 347 14 243
Likvida medel vid årets början 14 564 321
Likvida medel vid årets slut 42 911 14 564
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Noter


Not 1  Redovisningsprinciper


 Belopp i KSEK om inget annat anges.


Allmänna redovisningsprinciper


 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)


 Redovisningsprinciperna är, förutom hanteringen av intäkter, oförändrade jämfört med föregående år.


Värderingsprinciper mm


 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.


 Utländsk valuta


 Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om
 utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 


 Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i
 resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.


Immateriella tillgångar


 Utgifter för forskning och utveckling
                
 Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar.
                                                  
 Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
 uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är
 uppfyllda:        
                                      
 - Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
 eller säljas.          
                                      
 - Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.            
                                 
 - Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                             
                
 - Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska
 fördelar.      
                                          
 - Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen
 och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                                              
 - Utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Avskrivningar


 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i
 resultaträkningen.


  Moder-
 Koncern företag 
 år år
Följande avskrivningstider tillämpas:
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5 5
Förvärvade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5 5
Patent 5 5
Goodwill 5 5


Materiella anläggningstillgångar


 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
 och nedskrivningar.


Tillkommande utgifter


 Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för
 löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.


Avskrivningar
                
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.         
   
 Följande avskrivningstider tillämpas:


  Moder-
 Koncern företag 
 år år
Materiella anläggningstillgångar:
-Förbättringsutgifter på annans fastighet 3 3
-Inventarier, verktyg och installationer 5 5
-Datorer 3 3
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Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
samt andelar i koncernföretag
 Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
 redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.     
                    
 Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
 nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
 tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den
 diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars
 tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg
 till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.


Leasing - leasetagare


 Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
 leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en
 tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett
 leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.


Operationella leasingavtal


 Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter
 för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.


Finansiella tillgångar och skulder


 Finansiella tillgångar och skulder redovisas utifrån anskaffningsvärde i enlighet med kapitel 11 i BFNAR
 2012:1.


 Redovisning i och borttagande från balansräkningen


 En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets
 avtalsmässiga villkor. 


 En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången
 har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i
 allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången.
 En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
 Avistaköp och avistaförsäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen.


 Klassificering och värdering


 Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika värderingskategorier i enlighet med kapitel 12 i
 BFNAR 2012:1. Klassificeringen i olika värderingskategorier ligger till grund för hur de finansiella
 instrumenten ska värderas och hur värdeförändringar ska redovisas.


 Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde.


 Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
 anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.


 Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp
 som beräknas inflyta.
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 Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisnignstillfälle till anskaffningsvärde med
 avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.


 Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffnignsvärde med tillämpning av
 effektivräntemetoden.


Ersättningar till anställda


 Kortfristiga ersättningar till anställda


 Kortfristiga ersättningar är ersättningar till anställda som förfaller till betalning inom tolv månader efter
 balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad
 anställning och ersättningar vid uppsägning.


 Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de
 relaterade tjänsterna erhålls. Kortfristiga ersättningar för betald frånvaro redovisas som kostnad och
 kortfristig skuld när de anställda utfört de tjänster som ger rätt till framtida betald frånvaro.


Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
 Klassificering       
                         
 Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda.                                    
         


 Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag,
 och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes
 ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalat och den
 kapitalavkastning som avgifterna ger.                
                
 Avgiftsbestämda planer          
                  
 Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.


Övriga långfristiga ersättningar till anställda


 Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av förpliktelsen på
 balansdagen.


Ersättningar vid uppsägning
 Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida ekonomiska
 fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell
 förpliktelse att antingen                
       
 a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
 anställningens upphörande, eller             
         
 b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.


 Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och
 inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
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Aktierelaterade ersättningar


 Aktierelaterade ersättningar avser ersättningar till anställda i enlighet med ett personaloptionsprogram.
 Eftersom programmet regleras med egetkapitalinstrument klassificeras de som "egetkapitalreglerade" och
 ett belopp motsvarande den redovisade personalkostnaden redovisas direkt i eget kapital (balanserad
 vinst).


 Optionernas intjänande är beroende av att programdeltagaren kvarstår i anställning.


Skatt


 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
 inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
 räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för
 skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.      
                        


 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
 skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
 avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
 underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld
 förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
 beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.                                         


 I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.


Intäkter


 Intäkterna redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när risker och rättigheter
 förknippade med ägandet gått över till köparen samt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de
 ekonomiska  fördelar som är förknippade med transaktionen. Intäkter från bolagets försäljning av spel
 redovisas som intäkt vid leverans.


 För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag
 som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.


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


Ränta och royalty


 Huvuddelen av intäkterna kommer från försäljning av datorspel via avtal med digitala plattformsaktörer.
 Betalningsströmmarna från kunden går i dessa fall via plattformsaktören som betalar eventuell moms
 samt tar ut sin avgift, innan pengarna når bolaget. Bedömningen är att plattformsaktören är bolagets kund
 vilket innebär att redovisningen av intäkter sker netto, efter avdragen avgift till plattformsaktören. 


 Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.


 Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.
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Koncernredovisning


Dotterföretag


 Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller
 på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett
 företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av
 rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då
 förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den
 förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla
 tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för
 delägda dotterföretag.               
                
 Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
 erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument
 och eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag,
 vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
 minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
 förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
 identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.


Goodwill


 Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
 överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
 nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
 eventuell nedskrivning.


Tilläggsköpeskilling


 Är det vid förvärvstidpunkten sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och
 beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt, ska beloppet ingå i det beräknade slutliga
 anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten.


 Justering av värdet på tilläggsköpeskilling inom tolv månader från förvärvstidpunkten påverkar goodwill/
 negativ goodwill. Justering senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten redovisas i
 koncernresultaträkningen.


Justering av förvärvsanalys


 I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga justeras denna för att bättre 
 återspegla faktiska förhållanden vid förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom tolv 
 månader efter förvärvstidpunkten. Justeringar senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten 
 redovisas som en ändrad uppskattning och bedömning.
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Förändringar i ägarandel


 Vid förvärv av ytterligare andelar i företag som redan är dotterföretag upprättas inte någon ny
 förvärvsanalys eftersom moderföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom förändringar i
 innehavet i företag som är dotterföretag enbart är en transaktion mellan ägarna redovisas inte någon vinst
 eller förlust i resultaträkningen utan effekten av transaktionen redovisas enbart i eget kapital.                    
                                              
 Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget blir dotterföretag upprättas en förvärvsanalys.
 De sedan tidigare ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag har förvärvats. Vinst eller
 förlust, beräknad som skillnaden mellan verkligt värde och koncernmässigt redovisat värde, ska redovisas
 i koncernresultaträkningen.                                   
                                              
 Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande inflytande upphör på annat sätt, anses andelarna
 som avyttrade i koncernredovisningen och vinst eller förlust vid avyttringen redovisas i
 koncernresultaträkningen. Om andelar finns kvar efter att bestämmande inflytande har upphört redovisas
 dessa med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde.


Intresseföretag


 Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat
 sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt
 kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i
 intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden på
 koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill och negativ goodwill reducerat med eventuella
 internvinster. 


 I koncernens resultaträkning redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i
 intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av
 förvärvade över- respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ
 goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter
 förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.


Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag
och gemensamt styrda företag


 Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som
 uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster
 elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon
 indikation på något nedskrivningsbehov.







Beyond Frames Entertainment AB (publ)  21(32)


559058-8322


Redovisningsprinciper i moderföretaget


 Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna
 i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.


 Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag


 Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffningsvärde
 minskat med ackumulerade nedskrivningar. anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter
 som är direkt hänförliga till förvärvet.


 Koncernbidrag och aktieägartillskott     


 Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i utbyte
 redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.
 Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en minskning av eget kapital när beslut om återbetalning
 fattats.


 Leasing


 Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett
 om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över
 leasingperioden.


 Företagets uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas
 linjärt under leasingperioden.


Not 2  Uppskattningar och bedömningar


 Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden.
 De uppskattningar och antaganden som är betydande för koncernen behandlas nedan.


 Balanserade utvecklingsutgifter


 Direkta kostnader för att bygga spel och plattform aktiveras som tillgångar i balansräkningen. Direkta
 kostnader utgörs av lönekostnader för de anställda som arbetar i produktionsfas, kostnader för anlitade
 underkonsulter samt den del av kostnaden för lokalhyra som kan hänföras till personal i produktionen.


 Produktion av spel kan delas in i två delar, skapande av objekt som används i spelen och arbete med den
 tekniska plattformen som spelen bygger på. Båda dessa delar kan till stor del återanvändas i flera spel,
 den tekniska plattformen är en grundstomme som bolaget använder i olika delar till alla spel men även
 objekt kan återvandas såsom miljöer etc.


 Bara kostnader i ren utvecklingsfas aktiveras.
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Not 3   Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse


Medelantalet anställda
 2021-01-01-  2020-01-01-  
 2021-12-31 Varav män 2020-12-31 Varav män
Moderföretag
Sverige 8 6 4 4
Totalt moderföretaget 8 6 4 4


Dotterföretag
Sverige 17 15 10 8
Totalt dotterföretag 17 15 10 8
Koncernen totalt 25 21 14 12


Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2021-12-31 2020-12-31


Andel Andel 
kvinnor i % kvinnor i %


Moderföretag
Styrelsen - -
Övriga ledande befattningshavare 67 -


Koncern
Styrelsen - -
Övriga ledande befattningshavare 75 -


Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Moderföretag
Styrelse och VD 806 1 110
Övriga anställda 1 826 272
Summa 2 632 1 382
Sociala kostnader 1 273 515
(varav pensionskostnader) 1) 238 96


Koncern
Styrelse och VD 1 300 1 607
Övriga anställda 8 533 4 108
Summa 9 833 5 867
Sociala kostnader 3 848 1 825
(varav pensionskostnader) 2) 535 147


 1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 36 (fg år 89) företagets ledning avseende 1 (2) person.
 Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0).


 2) Av koncernens pensionskostnader avser 50 (fg år 100 ) företagets ledning avseende 2 (3) personer.
 Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0).
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Not 4  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
           anläggningstillgångar
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl 7 314 4 468
Koncessioner, patent, licenser, varumärken - 7
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 -
Goodwill 507 1 516
Inventarier, verktyg och installationer 53 22
Datorer 56 -


7 941 6 013
Moderföretag
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl 310 38
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 -
Inventarier, verktyg och installationer 28 -
Datorer 4 -


353 38


Not 5  Operationell leasing


Leasingavtal där företaget är leasetagare
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 1 516 936


1 516 936
Moderföretag
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 1 516 936


1 516 936
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Not 6  Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Resultatandelar -413 -531
Avskrivning goodwill -1 312 -1 408


Summa -1 725 -1 939


Not 7  Ränteintäkter och liknande resultatposter
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ränteintäkter, övriga 61 175
Räntekostnader, övriga -456 -242


-395 -67


Moderföretag
Ränteintäkter, övriga 61 173
Räntekostnader, övriga -49 -6


12 167


Not 8  Skatt på årets resultat
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Aktuell skatt -246 -249
Uppskjuten skatt - -


-246 -249


Moderföretag
Aktuell skatt - -
Uppskjuten skatt - -


- -
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Avstämning effektiv skatt
 2021  2020
Koncernen Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt -8 420 -7 492
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 20,6% 1 802 21,4% 1 603
Andra icke-avdragsgilla kostnader -16 -1 419
Ej skattepliktiga intäkter 301 -
Ej bokförda avdragsgilla kostnader 779 -
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt -2 866 -1 300
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag - 867
Redovisad effektiv skatt 3% -246 3% -249
Moderföretaget Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt -8 776 -10 236


Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 20,6% 1 878 21,4% 2 220
Icke-avdragsgilla kostnader -13 -982
Ej skattepliktiga intäkter 301 -
Ej bokförda avdragsgilla kostnader 779 -
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt -1 067 -1 238
Redovisad effektiv skatt 0% - 0% -
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Not 9  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 22 425 17 496
-Anskaffningar 16 905 6 345
-Avytring av dotterföretag - -1 416


Utgående ack anskaffningsvärden 39 330 22 425
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -10 337 -6 220
-Avyttringar av dotterföretag - 351
-Årets avskrivning -7 315 -4 468


Utgående ack avskrivningar -17 652 -10 337
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början -634 -634
-Årets nedskrivningar - -


Utgående ack nedskrivningar -634 -634
Redovisat värde vid årets slut 21 044 11 454


Moderbolag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 000 -
-Nyanskaffningar 1 502 1 000


Utgående ack anskaffningsvärden 2 502 1 000
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -38 -
-Årets avskrivning -310 -38
Utgående ack avskrivningar -348 -38


Redovisat värde vid årets slut 2 154 962


Not 10  Goodwill
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 535 10 830
-Förvärv av dotterföretag - 2 535
-Avyttringar och nedläggning av verksamhet - -10 830


Utgående ack anskaffningsvärden 2 535 2 535
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -253 -2 599
-Avyttringar och nedläggning av verksamhet - 3 862
-Årets avskrivning -507 -1 516


Utgående ack avskrivningar -760 -253


Redovisat värde vid årets slut 1 775 2 282
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Not 11  Nedlagda utgifter på annans fastighet
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början - -
-Nyanskaffningar 134


-Vid årets slut 134 -
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -
-Årets avskrivning -11


-Vid årets slut -11 -


Redovisat värde vid årets slut 123 -


Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början -
-Nyanskaffningar 134


-Vid årets slut 134 -
Ackumulerade avskrivningar:
-Årets avskrivning -11


-Vid årets slut -11 -


Redovisat värde vid årets slut 123 -


Not 12  Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 114 114
-Nyanskaffningar 1 566 -


Utgående ack anskaffningar 1 680 114
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -91 -68
-Årets avskrivning -108 -23


Utgående ack avskrivningar -199 -91
Redovisat värde vid årets slut 1 481 23


Moderbolag
-Vid årets början - -
-Nyanskaffningar 876 -
Utgående ack anskaffningar 876 -
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början - -
-Årets avskrivning -31 -


Utgående ack avskrivningar -31 -
Redovisat värde vid årets slut 845 -


 Leasing
 Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal ingår med ett redovisat värde om 0 kronor   
 (0 kronor).
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Not 13  Andelar i koncernföretag
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 14 800 18 629
-Förvärv - 1 100
-Aktieägartillskott - 150
-Omklassificeringar - 1 100
Avyttring - -6 179
Utgående ack anskaffningsvärden 14 800 14 800
Redovisat värde vid årets slut 14 800 14 800


Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.


   2021-12-31 2020-12-31
 Antal  Redovisat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde värde
Cortopia AB, 559156-7358, Stockholm 100 12 600 12 600
Moon Mode AB, 559053-3351, Stockholm 55 2 200 2 200


14 800 14 800


Eget kapital 2021-12-31 Resultat 2021
Cortopia AB, 559156-7358, Stockholm 7 559 -1 649
Moon Mode AB, 559053-3351, Stockholm 3 657 945


Not 14  Fordringar hos koncernföretag
 2021-12-31 2020-12-31
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 5 766 6 972
-Tillkommande fordringar 1 000 -
-Omklassificeringar -5 766 -1 206


-Vid årets slut 1 000 5 766


Redovisat värde vid årets slut 1 000 5 766
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Not 15  Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 3 277 6 092
-Förvärv -
-Årets andel i intresseföretagens resultat -1 725 -531
-Omklassificeringar - -2 284
Utgående ack anskaffningsvärden 1 552 3 277
Redovisat värde vid årets slut 1 552 3 277


Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag
   Kapitalan- Redov värde
Intresseföretag  Andelar delens värde hos moder-
/ org nr, säte          Årets resultat % i koncernen företaget
Direkt ägda
Odd Raven Studios AB, 559055-8432, Sthlm -1 115 38 1 552 6 427


Redovisat värde vid årets slut 1 552 6 427


 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.


Not 16  Andra långfristiga fordringar
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 825 166
-Anskaffningar 950 659
-Reglerade fordringar -166 -
-Omklassificeringar -659


Utgående ack anskaffningsvärden 950 825
Ackumulerade nedskrivningar:


-Vid årets slut - -


Redovisat värde vid årets slut 950 825


Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 166 166
-Anskaffningar 950
-Reglerade fordringar -166


Utgående ack anskaffningsvärden 950 166
Ackumulerade nedskrivningar:


-Vid årets slut - -


Redovisat värde vid årets slut 950 166
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Not 17  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Övriga poster 777 227


777 227


Moderföretag
Övriga poster 1 563 67


1 563 67


Not 18  Antal aktier och kvotvärde
 2021-12-31 2020-12-31
Stamaktier
antal aktier 15 759 709 14 223 323
kvotvärde 0,05 kronor 0,05 kronor


Not 19  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Koncernen
Löner och semesterlöner 1 626 567
Upplupna sociala avgifter 648 179
Övriga poster 803 442


3 077 1 188


Moderföretaget
Löner och semesterlöner 718 201
Upplupna sociala avgifter 283 86
Övriga poster 1 201 221


2 202 508


Not 20  Transaktioner med närstående


 Företaget har på marknadsmässiga villkor köpt marknadsföringstjänster om sammanlagt 26 tkr (21 tkr)
 från Lissborg kommunikation, som ägs av Alexander Lissborg, bror till styrelseledamot och aktieägare
 Ricky Helgesson. 
 Därutöver har företaget på marknadsmässiga villkor köpt juridika tjänster om 66 tkr (55 tkr) från Skarp
 Advokatbyrå AB, vari styrelseleamot Robert Liljeson är delägare.


 Företaget har på marknadsmässiga villkor köpt konsulttjänster om sammanlagt 53 tkr (270 tkr) från Zelk
 AB, 556695-7758, som ägs av styrelseledamoten och aktieägaren Ricky Helgesson.
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Not 21  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut


 Den 31 januari 2022 tillträdde Ace St. Germain som ny verkställande direktör för Beyond Frames
 Entertainment AB (publ).
 Ace St. Germain har 15 års erfarenhet inom den amerikanska spel- och underhållningsbranschen. Han
 har erfarenhet från att leda och utveckla snabbväxande verksamheter i internationell miljö, såsom Twitch
 (Amazon), Crunchyroll (Sony), Twitter och Sony PlayStation.


 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.


 Nyemission
 Beyond Frames har under 2022 genomfört en riktad nyemission, av 1 400 000 aktier och tillförts 43,7
 MSEK före emissionskostnader.


Not 22  Koncernuppgifter


 Inköp och försäljning inom koncernen
 Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 3% (24%) av inköpen och 4% (93%) av
 försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.


Not 23  Nyckeltalsdefinitioner


EBITDA
Resultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar.


Not 24  Aktiverat arbete för egen räkning


Koncern 2021-01-01 - 2021-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31
Aktiverade utgifter för personal 8 669 4 718
Aktiverade utgifter för lokalhyra 199    199
Aktiverade utgifter anskaffade
genom separata förvärv 7185    907
Summa aktiverat arbete


för egen räkning 16 053 5 824


Moderföretag 2021-01-01 - 2021-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31
Aktiverade utgifter för personal - -
Aktiverade utgifter för lokalhyra - -
Aktiverade utgifter anskaffade
genom separata förvärv 1 502 1 000
Summa aktiverat arbete


för egen räkning 1 502 1 000
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 Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för 
 fastställelse på ordinarie årsstämma.
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    notification.sent
    2022-06-08T08:32:17.318Z
    By-KcC0T_c
    
     By-KcC0T_c
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/r1Sq0ATu5
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/r1Sq0ATu5/notifications/By-KcC0T_c
     Inbjudan att signera årsredovisning
     robert.liljeson@skarplaw.se
     2022-06-08T08:32:17.137Z
     da063465-6550-486a-bdcc-59ffee6ba0e6
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-06-08T08:32:17.328Z
    ryetcC0aO9
    
     ryetcC0aO9
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/B1eB9RATOq
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/B1eB9RATOq/notifications/ryetcC0aO9
     Inbjudan att signera årsredovisning
     fredric@redsix.se
     2022-06-08T08:32:17.117Z
     d140c2a1-83bb-4a6c-a8df-15da81d3deea
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-06-08T08:32:17.361Z
    SkzYcAR6d9
    
     SkzYcAR6d9
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/rJUcCR6dq
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/rJUcCR6dq/notifications/SkzYcAR6d9
     Inbjudan att signera årsredovisning
     mikael.soderstrom@beyondframes.com
     2022-06-08T08:32:17.156Z
     e1d515ac-4fad-4068-b612-049e262fb879
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-06-08T08:32:17.413Z
    rJXKqR0Td5
    
     rJXKqR0Td5
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/SJ89RCT_5
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/SJ89RCT_5/notifications/rJXKqR0Td5
     Inbjudan att signera årsredovisning
     ricky.helgesson@cortopia.com
     2022-06-08T08:32:17.170Z
     0938a024-4e57-4f59-bc5d-eb965c336bfd
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-08T09:13:08.221Z
    r1Sq0ATu5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 Edg/102.0.1245.33
      31.208.34.4
      2022-06-08T09:13:08.190Z
    
     r1Sq0ATu5
     2022-06-08T09:13:08.190Z
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/r1Sq0ATu5
     /envelopes/r1E50CaOq
   
    
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/r1Sq0ATu5
     Robert
     Liljeson
     31.208.34.4
   
  
   
    signature.created
    2022-06-08T09:14:34.803Z
    SkeEqRATdc.ce717763-be77-42da-8282-e460df643041
    
     SkeEqRATdc.ce717763-be77-42da-8282-e460df643041
     /envelopes/r1E50CaOq/documents/SkeEqRATdc/signatures/SkeEqRATdc.ce717763-be77-42da-8282-e460df643041
     /envelopes/r1E50CaOq/documents/SkeEqRATdc
     
      /envelopes/r1E50CaOq/recipients/r1Sq0ATu5
      ROBERT
      LILJESON
      1970/02/20
      197002200215
    
     signed
     bankid-se
     ROBERT
     LILJESON
     1970/02/20
     31.208.34.4
     
      SkeEqRATdc
      c4766ca8-3a70-4001-b5ac-057f83c24e07
      true
      2022-06-08T09:14:34.097Z
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       /envelopes/r1E50CaOq/recipients/r1Sq0ATu5
       ROBERT
       LILJESON
       robert.liljeson@skarplaw.se
       197002200215
       1970/02/20
       31.208.34.4
     
    
     197002200215
     2022-06-08T09:14:34.097Z
   
    
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/r1Sq0ATu5
     ROBERT
     LILJESON
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-08T10:28:53.412Z
    SJ89RCT_5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
      78.72.191.70
    
     SJ89RCT_5
     2022-06-08T10:28:53.363Z
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/SJ89RCT_5
     /envelopes/r1E50CaOq
   
    
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/SJ89RCT_5
     Ricky
     Helgesson
     78.72.191.70
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-08T12:00:18.270Z
    BkHqAR6u5
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
      89.160.116.98
      2022-06-08T12:00:18.200Z
    
     BkHqAR6u5
     2022-06-08T12:00:18.200Z
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/BkHqAR6u5
     /envelopes/r1E50CaOq
   
    
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/BkHqAR6u5
     Arthur Conrad
     St Germain
     89.160.116.98
   
  
   
    signature.created
    2022-06-08T12:01:15.874Z
    SkeEqRATdc.f4ac3439-f542-456a-8abd-54c7353fe258
    
     SkeEqRATdc.f4ac3439-f542-456a-8abd-54c7353fe258
     /envelopes/r1E50CaOq/documents/SkeEqRATdc/signatures/SkeEqRATdc.f4ac3439-f542-456a-8abd-54c7353fe258
     /envelopes/r1E50CaOq/documents/SkeEqRATdc
     
      /envelopes/r1E50CaOq/recipients/BkHqAR6u5
      ARTHUR CONRAD
      ST GERMAIN
      1983/11/02
      198311021359
    
     signed
     bankid-se
     ARTHUR CONRAD
     ST GERMAIN
     1983/11/02
     217.213.133.31
     
      SkeEqRATdc
      fbfa5fec-85f9-41de-801b-043a0e008f1e
      true
      2022-06-08T12:01:15.200Z
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       /envelopes/r1E50CaOq/recipients/BkHqAR6u5
       ARTHUR CONRAD
       ST GERMAIN
       ace.stgermain@beyondframes.com
       198311021359
       1983/11/02
       217.213.133.31
     
    
     198311021359
     2022-06-08T12:01:15.200Z
   
    
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/BkHqAR6u5
     ARTHUR CONRAD
     ST GERMAIN
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-08T12:40:47.738Z
    B1eB9RATOq
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Safari/605.1.15
      45.141.121.7
      2022-06-08T12:40:47.710Z
    
     B1eB9RATOq
     2022-06-08T12:40:47.710Z
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/B1eB9RATOq
     /envelopes/r1E50CaOq
   
    
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/B1eB9RATOq
     Fredric
     Gunnarson
     45.141.121.7
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-08T13:12:00.249Z
    rJUcCR6dq
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.39
      5.150.197.119
      2022-06-08T13:12:00.228Z
    
     rJUcCR6dq
     2022-06-08T13:12:00.228Z
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/rJUcCR6dq
     /envelopes/r1E50CaOq
   
    
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/rJUcCR6dq
     Mikael
     Söderström
     5.150.197.119
   
  
   
    signature.created
    2022-06-08T15:11:02.371Z
    SkeEqRATdc.b2cd1e83-aa47-4341-8ecb-b69c52474f33
    
     SkeEqRATdc.b2cd1e83-aa47-4341-8ecb-b69c52474f33
     /envelopes/r1E50CaOq/documents/SkeEqRATdc/signatures/SkeEqRATdc.b2cd1e83-aa47-4341-8ecb-b69c52474f33
     /envelopes/r1E50CaOq/documents/SkeEqRATdc
     
      /envelopes/r1E50CaOq/recipients/SJ89RCT_5
      RICKY
      HELGESSON
      1976/03/28
      197603285599
    
     signed
     bankid-se
     RICKY
     HELGESSON
     1976/03/28
     78.72.191.70
     
      SkeEqRATdc
      29abd966-2705-4932-b63c-4e2fbcebb29e
      true
      2022-06-08T15:11:01.674Z
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       /envelopes/r1E50CaOq/recipients/SJ89RCT_5
       RICKY
       HELGESSON
       ricky.helgesson@cortopia.com
       197603285599
       1976/03/28
       78.72.191.70
     
    
     197603285599
     2022-06-08T15:11:01.674Z
   
    
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/SJ89RCT_5
     RICKY
     HELGESSON
   
  
   
    signature.created
    2022-06-08T15:13:23.563Z
    SkeEqRATdc.56799c81-d812-42d2-b762-eb1fe7a5e4eb
    
     SkeEqRATdc.56799c81-d812-42d2-b762-eb1fe7a5e4eb
     /envelopes/r1E50CaOq/documents/SkeEqRATdc/signatures/SkeEqRATdc.56799c81-d812-42d2-b762-eb1fe7a5e4eb
     /envelopes/r1E50CaOq/documents/SkeEqRATdc
     
      /envelopes/r1E50CaOq/recipients/rJUcCR6dq
      Mikael Jan Robert
      Söderström
      1985/05/27
      198505270077
    
     signed
     bankid-se
     Mikael Jan Robert
     Söderström
     1985/05/27
     5.150.197.119
     
      SkeEqRATdc
      2e3815fd-1b37-46fd-bbca-a3a8e9c45f63
      true
      2022-06-08T15:13:22.783Z
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       /envelopes/r1E50CaOq/recipients/rJUcCR6dq
       Mikael Jan Robert
       Söderström
       mikael.soderstrom@beyondframes.com
       198505270077
       1985/05/27
       5.150.197.119
     
    
     198505270077
     2022-06-08T15:13:22.783Z
   
    
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/rJUcCR6dq
     Mikael Jan Robert
     Söderström
   
  
   
    signature.created
    2022-06-08T15:15:21.065Z
    SkeEqRATdc.3f553d53-d316-451f-9f5f-ece10182e63e
    
     SkeEqRATdc.3f553d53-d316-451f-9f5f-ece10182e63e
     /envelopes/r1E50CaOq/documents/SkeEqRATdc/signatures/SkeEqRATdc.3f553d53-d316-451f-9f5f-ece10182e63e
     /envelopes/r1E50CaOq/documents/SkeEqRATdc
     
      /envelopes/r1E50CaOq/recipients/B1eB9RATOq
      FREDRIC
      GUNNARSON
      1971/12/15
      197112150730
    
     signed
     bankid-se
     FREDRIC
     GUNNARSON
     1971/12/15
     45.141.121.202
     
      SkeEqRATdc
      43c3f2ea-49e3-4eba-b4e2-b47111e4afd9
      true
      2022-06-08T15:15:20.290Z
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       /envelopes/r1E50CaOq/recipients/B1eB9RATOq
       FREDRIC
       GUNNARSON
       fredric@redsix.se
       197112150730
       1971/12/15
       45.141.121.202
     
    
     197112150730
     2022-06-08T15:15:20.290Z
   
    
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/B1eB9RATOq
     FREDRIC
     GUNNARSON
   
  
   
    notification.sent
    2022-06-08T15:15:24.854Z
    S14zpVRu5
    
     S14zpVRu5
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/HJUcC0au5
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/HJUcC0au5/notifications/S14zpVRu5
     Inbjudan att signera årsredovisning
     erik.emilsson@revideco.se
     2022-06-08T15:15:24.662Z
     2892434a-a0f3-4127-878e-95965604556d
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-08T15:21:24.980Z
    HJUcC0au5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
      213.132.113.130
    
     HJUcC0au5
     2022-06-08T15:21:24.949Z
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/HJUcC0au5
     /envelopes/r1E50CaOq
   
    
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/HJUcC0au5
     Erik
     Emilsson
     213.132.113.130
   
  
   
    signature.created
    2022-06-08T15:22:09.370Z
    SkeEqRATdc.12370c2b-4845-495d-bc38-a0fd9df68869
    
     SkeEqRATdc.12370c2b-4845-495d-bc38-a0fd9df68869
     /envelopes/r1E50CaOq/documents/SkeEqRATdc/signatures/SkeEqRATdc.12370c2b-4845-495d-bc38-a0fd9df68869
     /envelopes/r1E50CaOq/documents/SkeEqRATdc
     
      /envelopes/r1E50CaOq/recipients/HJUcC0au5
      Erik Adrian
      Emilsson
      1962/09/28
      196209288650
    
     signed
     bankid-se
     Erik Adrian
     Emilsson
     1962/09/28
     151.236.206.100
     
      SkeEqRATdc
      a5fcb2cf-e8e8-4bf6-b212-ab1580b4c1c5
      true
      2022-06-08T15:22:08.780Z
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       /envelopes/r1E50CaOq/recipients/HJUcC0au5
       Erik Adrian
       Emilsson
       erik.emilsson@revideco.se
       196209288650
       1962/09/28
       151.236.206.100
     
    
     196209288650
     2022-06-08T15:22:08.780Z
   
    
     /envelopes/r1E50CaOq/recipients/HJUcC0au5
     Erik Adrian
     Emilsson
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  2022-06-08 17:13:22 CEST
  5.150.197.119
  Mikael Jan Robert
  Söderström
  1985-05-27
  Mikael Jan Robert Söderström
  198505270077
  


 
  2022-06-08 11:14:34 CEST
  31.208.34.4
  ROBERT
  LILJESON
  2106-11-24
  ROBERT LILJESON
  197002200215
  


 
  2022-06-08 17:11:01 CEST
  78.72.191.70
  RICKY
  HELGESSON
  1976-03-28
  RICKY HELGESSON
  197603285599
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