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Inleder året lönsamt med 

stark tillväxt  
Uppvisar kraftig tillväxt och lönsamhet  
Goodbye Kansas Group inleder året starkt och ökar omsättningen hela 54 

procent till 90,4 miljoner kronor (58,9) under årets tre första månader, 

jämfört med samma period föregående år. Det justerade EBITDA-resultat, 

vilket rensat för engångskostnader kopplat till strukturåtgärder, landar på 

4,8 miljoner kronor (-9,5) och bolaget rapporterar ett rörelseresultat på -

14,8 miljoner kronor (-22,9). Bolaget fortsätter därmed trenden av stark 

tillväxt i nettoomsättningen med tydliga steg mot förbättrad lönsamhet. 

Kvartalet innebär en EBITDA-marginal på cirka 2 procent och bolaget 

upprepar sin målsättning om en EBITDA-marginal på 20 procent på sikt, 

ett mål som ser alltmer troligt ut givet utvecklingen senaste kvartalet. Likt 

tidigare hänförs en stor del av det starka resultatet till starkt momentum 

inom affärsområdet Studios, som fortsätter utvecklas starkt.   

Fortsatt starkt momentum inom Visual Content & Brand  
Trendskiftet som kunde skönjas under andra halvåret 2021 inom Visual 

Content & Brand, som inkluderar bolagets studioverksamhet, fortsätter in 

i det nya året. Under kvartalet och perioden efter det har bolaget annonse-

rat totalt sex nya ordrar till Goodbye Kansas Studios till ett totalt order-

värde på 58 miljoner kronor där samtliga produktioner redan inletts. VD 

Peter Levin uppger att tillväxten inom affärsområdet nu är snabbare än 

marknaden som helhet och efterfrågan är stark både från befintliga och 

nya kunder. Delförklaringar till tillväxten är bland annat en fortsatt åter-

hämtning inom film- och TV sektorn och hög efterfrågan från spelindu-

strin. Framåtblickande beskriver bolaget att den transformativa perioden 

som underhållningsindustrin befinner sig öppnar nya möjligheter såsom 

metaverse och web 3.0 vilket skapar nya marknadssegment för bolaget att 

bearbeta. I syfte att möta den starka efterfrågan fortsätter bolaget investera 

i teknologin och organisationen bland annat genom att utöka antalet fri-

lansare och använda sig av innovativa outsourcing-lösningar.  

Mjuklansering av Z-Cut genomförd  
Kvartalet har också inneburit en mjuklansering av den efterlängtade Z-Cut 

appen. Appen, som utvecklats av dotterbolaget Plotagon tillsammans med 

Sydkoreanska Naver Z Corporation och plattformen ZEPET, är nu tillgäng-

lig på ett utvalt antal marknader. En bredare lansering planeras så fort bo-

laget haft möjlighet att noggrant testa och justera applikationen efter feed-

back från användarna. Potentialen är stor då ZEPETO utgör Asiens snabb-

ast växande avatar-plattform med över 300 miljoner användare globalt. 

Parallellt med detta fortgår utvecklingen inom affärsområdet Games & 

Apps av Hello Kitty, som planerats för mjuklansering under det andra 

kvartalet. Bolaget står därmed inför några spännande månader framöver 

där mottagandet av dessa två nya spel kan innebära kraftig tillväxt. Inom 

affärsområdet Vobling minskade omsättningen 21 procent till 2,8 miljoner 

kronor (3,5) och här har fokus varit på att utöka antalet samarbetspartners 

för produkten VR Fire Trainer. Arbetet fortgår därtill med försäljningen av 

Sayduck, som väntas slutföras under 2022.   

Goodbye Kansas Group 

Rapportkommentar 

Datum 11 maj 2022 

Analytiker Nils Hellström & Johan Hellström 

  
Basfakta  

Bransch XR 

Styrelseordförande Per Anders Wärn 

Vd Peter Levin 

Noteringsår 2017 

Listning First North Growth Market 

Ticker GBK 

Aktiekurs 0,76 (5/5-2022) 

Antal aktier, milj. 390,9 

Börsvärde, mkr 297,1 

Nettoskuld, mkr 30,7 

Företagsvärde (EV), mkr 328 

Webbplats www.goodbyekansasgroup.com 

  

 
Källa: Refinitiv  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

0,02

0,52

1,02

1,52

2,02

2,52

3,02

3,52

GBK OMXSPI

kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2021 2022P 2023P 2024P

Nettomsättning 263,5 360,0 432,0 509,8

EBITDA -61,3 10,5 55,8 102,5

Rörelseres. (ebit) -134,4 -54,3 -17,7 20,9

Nettoresultat -150,3 -150,3 -57,5 -22,4

Vinst per aktie -0,38 kr -0,38 kr -0,15 kr -0,06 kr

Omsättningstillväxt - 36,6% 20,0% 18,0%

EBITDA-marginal -23,3% 2,9% 12,9% 20,1%

Rörelsemarginal -51,0% -15,1% -4,1% 4,1%

Vinstmarginal -57% -42% -13% -4%

P/E-tal -2,0 -2,0 -5,2 -13,3

EV/ebit -2,4 -6,0 -18,5 15,7

P/S-tal 1,1 0,8 0,7 0,6

EV/omsättning 1,24 0,91 0,76 0,64
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Investeringstes 

Fortsatt stark trend inom Studios  
Det trendbrott som var tydligt föregående år håller i sig och Goodbye Kan-

sas Studios kan nu uppvisa imponerande tillväxt med lönsamhet två kvar-

tal på raken. Bolaget växer snabbt och det stora antalet nya ordrar, framför 

allt återkommande sådana, är ett bra betyg på kompetensen som finns 

inom bolaget. Tillväxten förklaras av fler men främst större ordrar och 

längre projekt. Bolaget har signalerat en vilja att skifta fokus framöver mot 

att större, återkommande projekt. Vi ser positivt på detta då det skapar 

större förutsägbarhet i intäktsflödena och mer säkerhet. Vidare är det up-

penbart att effektiviteten ökat och produktiviteten har ökat och bolaget 

jobbar idag mer flexibelt med exempelvis frilansare i högre grad, vilket 

skapar en lägre fast kostnadsbas.  Blickar vi framåt är möjligheterna 

många. TV- och filmbranschen fortsätter satsa starkt på VFX och bolaget 

försätter ha en stark närvaro inom spelbranschen. Det finns därtill många 

nya spännande marknadssegment som bolaget framöver kan adressera, 

där koncernen exempelvis är väl positionerade att gynnas av intresset 

kring metaverse.  

Spellanseringar skapar möjligheter 
Stort fokus under året kommer troligt ligga på den breda lanseringen av 

både Z-Cut appen och Hello Kitty. Vi antar att Z-Cut kommer att lanseras 

brett under innevarande år och Hello Kitty likaså, efter en genomförd 

mjuklanseringsfas. Uppenbart med dessa lanseringar är att möjligheterna 

är stora för betydande intäktsflöden och tillväxt, beroende på hur intäkts-

strukturen ser ut. Kanske lika viktigt är dock det faktum att koncernen eta-

blerat starka samarbeten med både Sanrio och Naver Z Corporation. Part-

nerskapen öppnar för spännande framtida möjligheter med två kraftigt 

växande bolag med stora ekosystem och en stark närvaro i många av de 

framtidsbranscher som Goodbye Kansas adresserar. Ett exempel på poten-

tialen är tydligt i ZEPETO plattformen, utvecklad av Naver Z Corporation, 

som nästan dubblerat i storlek till 300 miljoner användare sedan Goodbye 

Kansas annonserade partnerskapet i början av föregående år. 

Stabilt kvartal och tydliga steg framåt 
Goodbye Kansas har inlett året starkt och fortsätter på den positiva tren-

den som var synlig under slutet av 2021. Bolagets finansiella mål på 20 

procents tillväxt och en EBITDA-marginal över 20 procent ser alltmer rim-

liga ut och lönsamheten utvecklas något snabbare än vi väntat oss. 2022 

blir ett spännande år och vi hoppas se två framgångsrika spellanseringar 

samt nya spännande projekt för koncernen. Mycket tyder i detta läge på att 

Goodbye Kansas efter ett par tuffa år hittat vägen framåt med en allt effek-

tiverare, flexiblare och mer kostnadseffektiv koncern. Riskfaktorer finns 

liksom alltid och vi kommer särskilt bevaka kostnadsutvecklingen och bo-

lagets förmåga att förändra intäktsmixen och kapitalisera på exempelvis 

den kompetens inom VR som finns hos Vobling. Till följd av vissa juste-

ringar i våra prognoser justerar vi vårt motiverat värde till 1,5–2,2 kronor 

per aktie (0,8–1,2), på 12–18 månaders sikt. Triggers i närtid kommer var 

fortsatt lönsamhet på EBITDA-nivå, bred lansering av Z-Cut, mjuklansering 

av Hello Kitty samt att bolaget fortsätter ta in ordrar. Risker i närtid kan 

vara uppskjutna spellanseringar, en stagnerande streamingbransch som 

drar in på VFX-investeringar och ökad burnrate.  

Tillväxtrenden fortsätter 
Nettoomsättning Q1 2021 – Q1 2022, i miljoner kronor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget 

Ökad produktivitet och effektivitet 
Totala antalet anställda, Q1 2021-Q1 2022.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget 

Positivt rörelseresultat från 2024 
Rörelseresultat, 2021-2024P, i miljoner kronor.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser   
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Prognoser och värdering 

Nettoomsättning 
Goodbye Kansas rapporterar ett kvartal där totala nettoomsättningen upp-

går till 90,4 miljoner kronor (58,9), motsvarande en tillväxt på cirka 53,5 

procent. Omsättningen hänförs nästan uteslutande till bolagets affärsom-

råde Visual Content & Brand med en omsättning på 84,5 miljoner kronor 

(50,7). Vi har tidigare prognostiserat en nettoomsättning för helåret på 

332 miljoner kronor, vilket innebär att resterande kvartal i snitt ska tillföra 

80,5 miljoner kronor i omsättning för att målet ska nås. Detta innebär i 

snitt 19 procents tillväxt varje kvartal året ut, med tonvikt på andra halv-

året. Givet den starka utvecklingen föregående år, bolagets kraftiga mo-

mentum och den höga takten i nya ordrar så ser detta fullt rimligt ut. Trots 

att det första kvartalet bör ses som särskilt starkt så ser det ändå tänkbart 

ut i detta läge att tillväxten blir ännu något högre. Vi justerar därför upp 

tillväxtförväntningarna för helåret till 37 procent från 26 procent. Detta 

innebär helårsomsättning på 360 miljoner kronor och en nettoomsättning 

kommande kvartal på 89,6 miljoner kronor. Prognosen bör ses som ambi-

tiös men nåbar givet bolagets starka utveckling i närtid. Över tid räknar vi 

fortsatt med en genomsnittlig tillväxttakt kring 24 procent fram till 2026.  

Kostnader 

På kostnadssidan gör vi endast mindre justeringar efter kvartalet. Bolaget 

uppger att kostnadsoptimeringsprogrammet nu är fullt implementerat och 

kommer innebära minskade rörelsekostnader på årsbasis med cirka 28 

miljoner kronor från och med 2022. Bolaget växer ändå kraftigt vilket in-

nebär att vi trots detta räknar med tillväxt i kostnader, dock relativt blyg-

samma. Innevarande år skissar vi på en tillväxt i totala kostnader, exklu-

derat avskrivningar, på runt 5 procent (tidigare 4) vilket innebär kostnader 

för helåret på 372 miljoner kronor. Givet första kvartalets kostnader, på 

cirka 92,9 miljoner kronor, så ser det rimligt ut. Första kvartalet innehåller 

engångskostnader kopplat till strukturåtgärder så rimligtvis kan det bli nå-

got lägre men detta ger oss viss marginal i beräkningarna. Våra antagan-

den framöver innebär att vi ser bolaget nå en EBITDA-marginal på 20 pro-

cent 2024, i linje med utsatta finansiella mål. Samma år räknar vi med en 

vändning till lönsamhet på rörelsenivå med ett rörelseresultat på 21 miljo-

ner kronor, motsvarande en marginal på 4 procent.  

Värdering 
Vi fortsätter värdera Goodbye Kansas med en DCF-värdering som vi nu 

utökat ytterligare ett år till 2026. Vi bibehåller diskonteringsräntan på 13 

procent och säkerhetsmarginal varierar vi upp till 30 procent. Över pro-

gnosperioden antar vi en genomsnittlig tillväxt på 24 procent årligen och 

ett slutvärde på cirka 1,5 miljarder. Till följd av uppjusterade omsättnings-

antaganden samt adderandet av ytterligare ett år i våra beräkningar justera 

vi riktkursen till 1,5–2,2 kronor per aktie (0,8–1,2), på 12–18 månaders 

sikt. Tittar vi på prognoserna för 2024 så innebär detta en P/S värdering 

på kring 1,5 vilket ser fullt rimligt ut. Störst risk framöver som kan komma 

att påverka värderingen hade varit ökande kostnadsmassa och avstannad 

tillväxt i studioverksamheten. Antal utestående aktier har ökat något under 

kvartalet och bolaget har ökat de långfristiga skulderna, vilket båda sänker 

värderingen något. Finansiellt så ser läget stabilt ut med en kassa på 45,2 

miljoner kronor, vilket ser ut att täcka rörelsekapitalbehovet åtminstone 

året ut.   

Genomsnittlig tillväxt på 24 procent  
Nettoomsättning 2021-2024P, i miljoner kronor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

 

Når positivt EBITDA i år  
EBITDA-resultat, 2021-2024P, i miljoner kronor.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 

 

Justerar upp motiverat värde 
DCF-värdering för Goodbye Kansas.     
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Risker 
Ett antal risker är uppenbara för Goodbye Kansas Group, både långsiktigt 

och i närtid. Flertalet av de områden bolaget är verksamma i kännetecknas 

av snabb förändring och ny teknologi. Detta innebär både en föränderlig 

marknad som kräver stora investeringar för att kontinuerligt kunna erbjuda 

den senaste tekniken. Det innebär också att kundefterfrågan kan förändras 

snabbt. 

Stor uppmärksamhet finns kring bolagets framtida spellansering av Hello 

Kitty, ett projekt som hade kunnat innebära stora intäktsströmmar för bo-

laget. Det är dock svårt att veta hur spelet kommer att mottas och ingen in-

formation finns ännu tillgänglig kring vilka intäktskällor bolaget väntar sig 

genom spelet. Vidare har spelet skjutits upp tidigare och trots att sannolik-

heten för en lansering 2022 är god så existerar fortsatt en risk för fördröj-

ningar. Även om spelet lanseras under kommande året, vilket vi utgår från, 

finns det risk att det likt Otherworld Heroes inte når upp till de KPIer som 

krävs.  

Trots den breda koncernen av dotterbolag kommer majoriteten av omsätt-

ningen idag från Goodbye Kansas Studios. Denna del av verksamheten på-

verkas av tillfälliga förändringar i marknaden, har en stor kostnadsmassa 

och är därför beroende av en hög bokningsgrad. 

Slutligen är Goodbye Kansas Group ännu inte lönsamma och alla prognoser 

är förknippade med en stor andel osäkerhet. Ytterligare finansiering kan 

komma att krävas innan bolaget är lönsamt vilket kan innebära större ut-

spädning av aktieantalet eller lån vilket belastar resultaten med stora ränte-

kostnader. 

Många spännande avtal har nåtts med prestigekunder inom olika områden 

men de större intäktsflödena är ännu inte på plats. Skiftet mot mer skalbara 

intäktsmodeller har aviserats men mycket är i detta läge ännu osäkert. 

Skulle utfallet bli annorlunda än våra prognoser så kan värderingen komma 

att förändras avsevärt. 

Bolaget ser i dagsläget ut att ha säkrat det kapital som krävs för det kom-

mande året. Mycket är dock osäkert och det kan bli aktuellt med ytterligare 

finansiering med utspädande effekt eller högre finansieringskostnader som 

följd.  
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Om Goodbye Kansas Group   

Goodbye Kansas Group, tidigare Bublar, är ett teknologidrivet visualise-

ringsbolag med huvudkontor i Stockholm. Sedan starten 2014/2015 har 

koncernen växt genom förvärven av AR/VR företaget Vobling, 3D/AR fö-

retaget Sayduck, spelföretaget Plotagon och slutligen det VFX-inriktade 

Goodbye Kansas Studios. Bolagets leds av vd Peter Levin, tidigare vd och 

grundare av Goodbye Kansas Studios, med bred erfarenhet från spelindu-

strin. Tidigare under året bytte koncernen namn till Goodbye Kansas 

Group. Koncernen består av tre huvudsakliga affärsområden; Visual Con-

tent & Brand, IP & Products och Games & Apps. 

Inom Visual Content & Brand verkar Goodbye Kansas Studios, som leve-

rerar bland annat VFX-produktion, Cinematics och Performance Capture 

till film-, TV- och spelindustrin. Inom IP & Products finns dotterbolagen 

Infinite Entertainment, som arbetar med samproduktioner för film/TV 

och IP-utveckling för film & TV-industrin, samt Vobling med fokus på Vir-

tuell träning och produkten VR Fire Trainer och Sayduck med 3D/AR 

SaaS-lösningar för e-handel.  Slutligen är Games & Apps det ena B2C-fo-

kuserade området, med Virtual Brains med platsbaserade mobilspel och 

Plotagon med en 3D animerad filmmotor. Inom Games & Apps är flera spel 

och appar under utveckling idag, exempelvis Hello Kitty och ZEPETO-ap-

pen.  

Bolaget bygger sin affärsmodell på att kombinera spjutspetsteknologi, ar-

tister i världsklass och värdeskapande IP:n och produkter. Intäkterna be-

står huvudsakligen idag av projektintäkter och målsättningen är att, över 

tid, förändra inriktningen mot mer skalbara och återkommande intäkts-

flöden. Bolaget har ett antal globala företag med starka varumärken på sin 

kundlista och Goodbye Kansas Studios har producerat material till många 

stora titlar inom film och spel, såsom Cyberpunk 2077, Assassins Creed 

och Suicide Squad.  

Bolaget är noterat på First North Stockholm sedan 2019. Goodbye Kansas 

Group har idag ett börsvärde kring 302 miljoner kronor och 390,9 miljoner 

utestående aktier efter utspädning. Nettoomsättningen ökade från 3,5 mil-

joner kronor 2018 till 263,5 miljoner kronor under fjolåret, hänförligt till 

förvärvet av Goodbye Kansas Studios som kraftigt ökade omsättningen. 

Bolaget har ännu inte nått lönsamhet och rapporterade ett justerat resultat 

efter skatt 2020 på -117,5 miljoner kronor och ett resultat efter skatt 2021 

på -150,3 miljoner kronor. Bolaget har relativt nyligen lanserat nya finan-

siella mål, där målet är att den årliga omsättningstillväxten i genomsnitt 

ska uppgå till 20 procent samt att EBITDA-marginalen ska överstiga 20 

procent senast år 2024.  

 

 

  

Teknologidriven visualisering 
Goodbye Kansas Group är idag specialiserat på visuellt inne-

håll och spjutspetsteknologi. Nedan är bild från Netflix-serien 

Cursed, där visuella effekter levererades av Goodbye Kansas 

Studios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget  

Global koncern 
Bolaget har idag åtta olika kontor runt om i världen och har 

därmed exponering mot en global marknad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget  

Kraftigt växande marknader  
Bolaget är aktivt på ett antal kraftigt växande konverge-

rande marknader.    
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikerna Nils Hellström och Johan Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvariga analytiker: 

Nils Hellström och Johan Hellström  
 


