DELÅRSRAPPORT

JANUARI - MARS 2019
JANUARI - MARS
» Koncernens omsättning uppgick till 1 783 (0) KSEK under perioden
januari till mars 2019.
» Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under perioden till
-1 112 (-1 602) KSEK.
» Fullt garanterad företrädesemission genomfördes, vilket tillförde
Bolaget 9,2 MSEK före emissionskostnader.
» Två nya ordrar på totalt 1,4 MSEK avseende radioformat i Spanien.
» Signat ny artist, Sweeney LDN.
» Avtal om ägarspridning vilket tillförde bolaget ca 3 000 nya ägare.
HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
» Utvecklat nytt unikt fotbollskoncept.
» Beslut om utgivande av teckningsoptioner.

PRODUCTION, ENTERTAINMENT AND MUSIC
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VD:S KOMMENTAR
Nexar meddelade i samband med årsstämman att verksamheten kommer att breddas mot sportens värld. De två absolut största
scenerna för underhållning är musik och sport, vilket gör att detta är ett naturligt steg. Det första konceptet på idrottssidan blir ett
unikt format för fotbollstalanger. Vi kommer att producera detta under oktober/november i Spanien och kommer utöver rättigheterna till formatet även att ha en ekonomisk vinst i samband med att någon/några av dom medverkande fotbollstalangerna får ett
proffskontrakt. Talanger från ett tiotal länder kommer att delta i programmen tillsammans med kända aktiva proffsspelare, tränare
och tidigare proffsspelare.
Vi har fått bra respons på våra egenutvecklade medieformat och kommer under 2019 fortsätta att utveckla dom affärer som är
tagna, samtidigt som vi utvecklar nya medieformat för radio, tv och digital-tv främst inom musik och sport.
Vi är nu redo att släppa den första singeln och videon med vår senaste artist Sweeney LDN. Debutsingeln heter ”Save Me” och
släpps inom en månad och kommer därefter att följas upp med en ny singel och en EP under hösten.
Under fjärde kvartalet 2018 släppte vi första singel med artisten Hybrid och nu under sommaren kommer vi att släppa andra singeln
tillsammans med en bundlad EP. Vår tredje artist, Dilas nya singel är klar och kommer att släppas i augusti/september 2019.
Under första kvartalet har vi fortsatt att jobba med vårt spanska radioformat SESSIO GOLFA där en ytterligare förlängning av
avtalet var på plats under mars till ett ordervärde om 1,0 MSEK. Vi hoppas att avtalet förlängs ännu en gång då lyssnarsiffrorna
och kommentarer på sociala medier har legat i toppen för radiostationens program. Under januari 2019 fick vi glädjande ett avtal
på plats för ytterligare ett nytt, egenutvecklat radioformat som nu sänds en gång i veckan. Ordervärdet för tre månader är på 0,4
MSEK.
Under första kvartalet genomförde Nexar en nyemission som tillförde bolaget 4,0 MSEK efter emissionskostnader och återbetalning av tidigare tagna bryggfinansieringar.
Det är en spännande sommar och höst som Nexar har framför sig med både kontrakterade format, nya artister samt det nya fotbollsformatet. Jag hoppas och tror att vi i bolagsgruppen kommer att leverera nya avtal nu under sommaren och hösten så att bolaget får ett bra år verksamhetsmässigt men också resultatmässigt.
Mats Johansson
Verkställande direktör
Nexar Group AB (publ)

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 2019
Delårsrapport kvartal 2: 29 augusti 2019
Delårsrapport kvartal 3: 26 november 2019

NEXAR GROUP AB (PUBL)

KONTAKTINFORMATION
Mats Johansson, VD, mats.johansson@nexargroup.se
Stefan Mattsson, CFO och vice VD, stefan.mattsson@nexargroup.se
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VERKSAMHETEN
Spanien - produktion och konceptutveckling
Vårt spanska dotterbolag har utvecklats till en framåtriktad koncept- och produktionsbyrå. Bolaget har under året bl a
producerat två egenutvecklade radioformat; SESSIO GOLFA och VIDES DE CIENCA. I båda fallen är kunden det lokala
mediebolaget À punt från Valencia. SESSIO GOLFA har sänts varje måndag till torsdag sedan oktober 2018 och nuvarande kontrakt löper till mitten av juni. Då kundens intention är att radioformatet skall fortgå under hela 2019, har vi stora
förhoppningar att få ytterligare order, med produktionsstart i september 2019. Det andra formatet VIDES DE CIENCA är
i storlek något mindre då det avser ett veckoprogram. Kontraktet var på tre månader. Produktionen är slutförd och programmet sänds sedan i mars 2019 och kommer fortgå i tre månader.
Dotterbolaget kommer under hösten att ansvara för produktionen av det nya fotbollsformatet som bolagsgruppen har
utvecklat, läs mer om detta nedan. Arbetet är redan igång för att hitta rätt kompletterande resurser för detta projekt.

England - musik och konceptutveckling
Det ena dotterbolaget i England är koncernens musikhub och har per idag avtal med tre artister. Bolaget drivs tillsammans
med personer som har lång erfarenhet inom musikbranschen, både i England och Sverige. I slutet av 2018 skrev vi ett globalt avtal med Ditto Music Ltd, som kommer sköta all distribution av bolagets musik samt även hjälpa till med promotion
av artisterna.
Richy Arnold, baserad på Stockholmskontoret, har sedan maj 2019 huvudansvaret för artisten Dila. Richy, som har
mångårig erfarenhet från musikindustrin och har jobbat på bolag som Virgin Records och EMI, har pågående diskussioner med ett flertal låtskrivare och producenter i Sverige, vilket är ett bra komplement till det nätverk Bolaget har i England.
Ett stort fokusområde är också att få till livespelningar med Bolagets artister, hittills är två spelningar klara: Hybrid den 16
november på Gothia Towers i Göteborg och Dila den 5 mars 2020 på Globen.
För det nya egenutvecklade talangformatet THE INFINITY är planen att göra en pilotproduktion under september
2019. Under sommaren kommer fokus ligga på att sätta ihop rätt team för produktion, knyta till oss rätt sponsorer samt casting av de talanger och influencers som skall delta i produktionen.
Spanien/Sverige - det nya fotbollskonceptet
Nexar Group har bildat det svenska dotterbolaget Nexar Football AB. Bolaget har skapat ett unikt fotbollskoncept med
talangutveckling, produktion och spelarrättigheter.
Formatet kommer med ledning av vårt team i Valencia att ansvara för att producera det nya talangformatet under oktober/november i Spanien. På plats kommer att finnas 28 utvalda fotbollstalanger från ett tiotal länder, exempelvis Sverige,
Spanien, Ghana, Nigeria och USA. Ett antal namnkunniga coacher, aktiva proffsspelare, före detta proffsspelare samt
programvärdar kommer också att delta i produktionen. Samtliga 28 spelare kommer att kontrakteras av Nexar Football
AB och målsättningen är att ett antal av dessa talanger skall få kontrakt med professionella fotbollsklubbar. Fem av talangerna är redan kontrakterade av Nexar Football AB och samtliga har nyligen representerat sina respektive länders
ungdomslandslag.
Utöver rättigheterna till formatet kommer Bolaget även att ha en ekonomisk vinst i samband med att någon/några av
dom medverkande fotbollstalangerna får ett proffskontrakt. Talanger från ett tiotal länder kommer att delta tillsammans
med kända aktiva proffsspelare, tränare och tidigare proffsspelare.
Fotboll som är världens största sport är i många länder mer än bara en sport då det har en riktigt stor sprängkraft och
mycket stora ekonomiska värden.
Nexar Fotball AB kommer att kontrolleras av Nexar Group AB med minimum 51%. Joachim Kamph, vår nye samarbetspartner med stor erfarenhet från fotbollsindustrin, kommer att inneha 30% och resterande 19% finns tillgängliga för strategiskt viktiga nya delägare.
Bolaget kommer löpande under sommar och höst meddela namn på deltagare till fotbollsformatet.

NEXAR GROUP AB (PUBL)
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HYBRID
Make A Move - 6 nov, 2018
Singel 2 - juni 2019
EP - sommaren 2019

DILA
Go Do You - 22 feb, 2019
Singel 2 - september 2019

VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI - MARS
Ny order på 0,4 msek
Bolaget har via sitt spanska dotterbolag Nexar Productions
SL, vunnit en order från mediehuset À Punt avseende produktion av ett nytt, egenutvecklat radioformat med produktionsstart i februari 2019. Detta är det andra radioformatet på kort
tid som Nexar får i uppdrag att producera för det nystartade
mediehuset i Valencia.
Signar ny artist
Bolaget har via sitt dotterbolag Nexar Music Ltd signat en ny,
brittisk artist: Sweeney LDN.
Sweeney skriver sina egna låtar, både text och musik, och
kommer inom kort släppa sin första singel samt gå in i studio
tillsammans med producent för att slutföra en handfull nya
låtar.
Avtal om ägarspridning
Bolaget har ingått ett avtal om ägarspridning med bolagets
största ägare, Dividend Sweden AB, som genomfört en utdelning av ca 5 miljoner aktier i Nexar Group till sina aktieägare. Avtalet innebar därmed att Nexar tillfördes ca 3 000 nya
aktieägare.
Dila släppte sin första singel
Bolagets ryska artist Dila har släppt sin första singel ”Go Do
You”, i samarbete med den australiske producenten/låtskrivaren Szabo.
Dila och Szabo har genom sitt samarbete även släppt två
remix av låten för att nå en bred publik på klubbar och dansgolv. Nästa steg i lanseringen av Dila är att senare i sommar/
höst släppa hennes första helt egna låt.

NEXAR GROUP AB (PUBL)

SWEENEY LDN
Singel 1 - juni, 2019
Singel 2 - hösten 2019
EP - hösten 2019

Nexar Music har också spelat in en video till ”Go Do You”
som finns på bl a Youtube. Videon är inspelad i Valencia av
Nexars spanska team och med Jono Hart, en av medgrundarna till Nexar Music, som producent.
Ny order på 1,0 msek
Bolaget har via sitt spanska dotterbolag Nexar Productions
SL, vunnit en ny order avseende en förlängning av det framgångsrika radioformatet SESSIO GOLFA. Uppdragsgivaren
är mediehuset Á punt, vars intention är att radioformatet skall
fortgå under hela 2019, vilket gör att Nexar har stora förhoppningar att få ytterligare ordrar. Nexar och Á punt kommer under sommaren diskutera om ev förlängning av våra två
radioformat.
Fullt garanterad företrädesemission genomförd
I mars 2019 genomförde Bolaget en företrädesemission vilken
tillförde bolaget 9,2 MSEK före emissionskostnader.
Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i företrädesemissionen att totalt 46 192 315 aktier tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om 100 procent. 8 839 861
aktier tecknades med företrädesrätt, vilket motsvarar ca 19%
av erbjudna aktier. 13 660 381 aktier, motsvarande ca 30%
av erbjudna aktier tecknades utan företrädesrätt och 23 692
072 aktier, motsvararande ca 51% av erbjudna aktier tecknades av emissionsgaranter utan företrädesrätt.
Bolaget kommer även i anslutning till denna emission genomföra en riktad emission. Den extra bolagsstämman den 6
mars 2019 beslutade om att bemyndiga styrelsen att kunna
emittera aktier till garanter i den nyligen genomförda företrädesemissionen, avseende deras garantiersättning, samt att
rikta en nyemission till Dividend Sweden AB avseende den
ägarspridning som gjordes genom deras försorg tidiagre i år.
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Totalt innebär detta att Bolaget kommer emittera ytterligare 15
140 471 aktier på samma villkor som i ovan företrädesemission. Skälet till emissionen är att bolaget på detta sätt tillföras
ytterligare emissionslikvid genom att garantiersättning erhålles
i aktier istället för kontanta medel, samt att styrelsen anser att
det är av vikt för bolagets aktieägare att antalet aktieägare
ökats med ca 3 000 nya aktieägare.
Genom dessa emissioner tillförs Bolaget 4,0 MSEK, efter emissionskostnader och återbetalning av tidigare tagna
bryggfinansieringar. Tillförda medel möjliggör fortsatt expansion, gör bolaget skuldfritt samt säkerställer fortsatt drift.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Nytt unikt fotbollskoncept
Bolaget har bildat ett svenskt dotterbolag tillsammans med ny
samarbetspartner. Det nya bolaget har skapat ett nytt unikt fotbollkoncept, där talangutveckling, produktion och spelarrättigheter är centrala delar.
Det nya konceptet är utvecklat av ledningen för det nya dotterbolaget som får namnet Nexar Football AB. Produktionen
av det nya formatet kommer att ske i Spanien på en förstklassig
fotbollsanläggning och planeras att ske i oktober/november
2019. På plats kommer att finnas 28 utvalda fotbollstalanger
från ett tiotal länder. Ett antal namnkunniga coacher, aktiva
proffsspelare, före detta proffsspelare samt programvärdar
kommer också att delta i produktionen. Samtliga 28 spelare
kommer att kontrakteras av Nexar Football AB och målsättningen är att ett antal av dessa talanger ska få kontrakt med
professionella fotbollsklubbar. Fem av talangerna är redan
kontrakterade av Nexar Football AB och samtliga har nyligen
representerat sina respektive länders ungdomslandslag.
Produktionen av det nya konceptet kommer att ledas av
Bolagets spanska dotterbolag Nexar Productions SL som
har erfarenhet av att producera och utveckla liknande format. Formatet kommer att sändas via digitala kanaler och
Bolaget för idag samtal med ett antal olika aktörer för digital
distribution.
Nexar Group AB kommer vid produktionsstart att äga minimum 51% i Nexar Football AB och Joachim Kamph 30%.
Joachim är bolagsgruppens nye samarbetspartner och han
har stor erfarenhet från fotbollsindustrin. Det finns en intention
att knyta till sig fler nyckelpersoner och/eller bolag för resterande ägarandel.
Beslut om utgivande av teckningsoptioner
Årsstämman den 15 maj 2019 beslutade om emission av
högst 4 413 700 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Nexar Group AB helägt dotterbolag
(”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget
att överlåta teckningsoptionerna.

NEXAR GROUP AB (PUBL)
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Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny
aktie i Bolaget under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 juni
2020 Teckningskursen per aktie skall uppgå till ett belopp
motsvarande 0,27 kr. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till
högst 88 274 kronor.
Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska
tillkomma VD, ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat
marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av
Black & Scholes värderingsmodell.
KOMMENTARER TILL FINANSIELL INFORMATION
Omsättning och resultat
Under första kvartalet 2019 har koncernen haft en omsättning
på 1,8 (0) MSEK. Ökningen beror till största del på affären
med den spanska radio- och TV-stationen i Valencia, där
Bolaget är i produktion med två egenutvecklade radiokoncept, samt även ett antal mindre, externa produktionsuppdrag.
Dessa två affärer medför att Bolagets spanska verksamhet är
lönsam.
Koncernens resultat efter finansiella poster var per balansdagen -1 112 (-1 602) KSEK.
Finansiell ställning
Koncernens kassaflöde uppgick under hela perioden januari till och med december till -265 (-283) KSEK. Bolaget genomförde en nyemission under slutet av kvartalet som tillförde
Bolaget 8,7 MSEK efter emissionskostnader. Notera dock att
Bolaget ej hade erhållit emissionslikviden per balansdagen, ej
heller var emissionen registrerad. Detta innebär att emissionen
inte påverkar kassaflödet positivt för kvartalet. Effekten kommer
under andra kvartalet då emissionslikviden kommit Bolaget tillhanda. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut
till 79 (232) KSEK.
Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad enligt (1995:1554) Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Koncernredovisningen omfattar Nexar Group AB (publ) samt
dotterbolagen Nexar Productions SL, Nexar Music Ltd, Nexar
Entertainment Ltd.
Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor.

05

D e l å r s r a p p o r t 2019 J a n u a r i - M a r s

RÄKENSKAPER FÖR KONCERNEN OCH MODERBOLAGET, KSEK
RESULTATRÄKNING, KONCERNEN
2019
2018
			
Jan-Mar
Jan-Mar
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning
1 783
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
1 783
			
RÖRELSENS KOSTNADER		
Produktionskostnader
-409
-10
Övriga externa kostnader
-1 132
-981
Personalkostnader
-1 339
-363
Avskrivningar
-67
-249
Summa kostnader
-2 947
-1 603
			
Rörelseresultat
-1 163
-1 603
			
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
Ränteintäkter och liknande resultatposter
1
Räntekostnader och liknande resultatposter
-137
Summa resultat från finansiella poster
-137
1
			
Resultat efter finansiella poster
-1 300
-1 602
			
Minoritetsintresse
188
Skatt på periodens resultat
			
PERIODENS RESULTAT
-1 112
-1 602

2018
Jan-Dec

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET
2019
2018
			
Jan-Mar
Jan-Mar
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning
Koncernomsättning
Övrig omsättning
Summa intäkter
			
RÖRELSENS KOSTNADER		
Produktionskostnader
Övriga externa kostnader
-996
-951
Personalkostnader
-94
-143
Koncernkostnader
Avskrivningar
-63
-239
Summa kostnader
-1 153
-1 333
			
Rörelseresultat
-1 153
-1 333
			
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
-137
Summa resultat från finansiella poster
-137
			
Resultat efter finansiella poster
-1 290
-1 333
			
Skatt på periodens resultat
-

2018
Jan-Dec

PERIODENS RESULTAT

NEXAR GROUP AB (PUBL)

-1 290

-1 333

20172017
Okt-DecJan-Dec

1 594
1 594

25 162
4 6
29 168

-585
-5 279
-3 007
-2 390
-11 261

-4 640-6 509
-737-4 868
-674-2 800
-239-995
-6 289-15 172

-9 667

-6 260-15 004

1
-208
-207
-9 874
838
-9 037

10
1 067
1 077

2 4
--178
2
-6 258-15 178
-

-

-6 258 -15 178
2017 2017
Okt-DecJan-Dec
25
4
29

72
6
6
78

-4 358
-1 127
-646
-2 363
-8 495

-4 521 -4 901
-6 705 -8 397
-227 -857
-239 -954
-11 692-15 109

-7 418

-11 663-15 031

1
-208
-207
-7 625
-7 625

-

-177
-177

-11 663-15 208
-

-		

-11 663-15 208
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BALANSRÄKNING, KONCERNEN			
BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET
		
TILLGÅNGAR
2019
2018
2018
TILLGÅNGAR
2019
2018
2018
			
31 Mar 31 Mar 31 Dec
			
31 Mar 31 Mar 31 Dec
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
438
2 584
500
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
438
2 584
500
			
			
Materiella anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer
51
94
67
Inventarier, verktyg och installationer
41
			
			
Finansiella anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga fordringar
7
Andelar i koncernföretag
41
28
41
			
Andra långfristiga fordringar
4
Summa anläggningstillgångar
488
2 686
567
			
			
Summa anläggningstillgångar
478
2 656
541
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar		
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar
843
392
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar
10 700
1 546
894
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2 000
Fordran koncernföretag
3 399
157 2 995
			
Övriga fordringar
9 715
921
180
Likvida medel
585
232
850
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2 000
		
			
Summa omsättningstillgångar
12 128
3 778 2 136
Likvida medel
79
175
458
			
			
SUMMA TILLGÅNGAR
12 616
6 464 2 702
Summa omsättningstillgångar
13 192
3 284 3 633
			
EGET KAPITAL OCH SKULDER
SUMMA TILLGÅNGAR
13 671
5 940
4 174
Eget kapital		
Aktiekapital (27 715 49 aktier)
4 157
1 088
4 152
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Nyemission ej reg
8 738
Eget kapital		
Övrigt tillskjutet kapital
29 760
27 210 29 748
Bundet eget kapital		
Annat eget kapital inkl periodresultat
-36 665 -28 285 -35 472
Aktiekapital (27 715 499 aktier)
4 157
1 088
4 152
Eget kapital hänf. till moderftgs aktieägare 5 990
14 -1 571
			
Fritt eget kapital		
Minoritetsintresse
-1 076
-828
Överkursfond
29 731
27 210 29 749
			
Balanserat resultat
-34 035 -26 804 -26 738
Kortfristiga skulder		
Periodens resultat
-1 290
-1 333 -7 625
Leverantörsskulder
2 610
1 830 1 346
			
Övriga kortfristiga skulder
4 789
3 902 3 477
Summa eget kapital
7 002
161
-462
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 302
718
278
			
Summa kortfristiga skulder
7 702
6 450 5 101
Kortfristiga skulder		
		
Leverantörsskulder
1 760
1 773
881
SUMMA SKULDER
7 702
6 450 5 101
Skuld till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
4 789
3 934 3 477
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 616
6 464 2 702
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 121
72
278
			
Summa kortfristiga skulder
6 669
5 779 4 636
SUMMA SKULDER
6 669
			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 671

NEXAR GROUP AB (PUBL)

5 779

4 636

5 940

4 174
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KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN
2019
2018
			
Jan-Mar
Jan-Mar
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster
-1 112
-1 602
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:		
Avskrivningar
67
249
Omräkningsdifferens
-69
-242
Minoritetsintresse
-248
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
före förändring av rörelsekapital
-1 362
-1 596
		
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital		
Förändring av kortfristiga fordringar
-10 257
-57
Förändring av kortfristiga skulder
2 600
1 370
Kassaflöde från löpande verksamheten
-9 019
-283
		
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
		
Finansieringsverksamheten		
Nyemission
16
Nyemission ej reg och inbet
8 738
Förändring av finansiella skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
8 754
		
Periodens kassaflöde
-265
-283
Likvida medel vid periodens början
850
515
Likvida medel vid periodens slut
585
232

2019
Jan-Dec

20172017
Okt-DecJan-Dec

-9 037

-6 258-15 178

2 390
-81
-828

239995
125304
- -

-7 557

-5 894-13 879

2 219
4
-5 334

3 70414 395
490-3 573
-1 700-3 057

332
518
850

-1 746145
2 262371
516516

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET
2019
2018
			
Jan-Mar
Jan-Mar
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster
-1 290
-1 333
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:		
Avskrivningar
63
239
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
före förändring av rörelsekapital
-1 228
-1 094
		
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital		
Förändring av kortfristiga fordringar
-9 938
5 451
Förändring av kortfristiga skulder
2 033
-4 600
Kassaflöde från löpande verksamheten
-9 133
-244
		
Investeringsverksamheten		
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
		
Finansieringsverksamheten		
Nyemission
16
Nyemission ej reg, ej inbet
8 738
Förändring av finansiella skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
8 754
		
Periodens kassaflöde
-379
-244
Likvida medel vid periodens början
458
418
Likvida medel vid periodens slut
79
174

2019
Jan-Dec

2017 2017
Okt-DecJan-Dec

-7 625

-11 663-15 208

2 363

239 954

-5 262

-11 424-14 254

5 382
-5 742
-5 620

3 1608 916
6 6102 223
-1 656-3 115

NEXAR GROUP AB (PUBL)

-10
7
-3

-46-21
- -3
-46-24

8 669
5 669

-9
-9

-1 205
- -2 021
-3 226

-

-

5 665
5 669

-1 205
-2 021
-3 226

40
418
458

-1 656 111
2 074 307
418 418

08

D e l å r s r a p p o r t 2019 J a n u a r i - M a r s

B o k s l u ts k o mm u n i k é 2018 J a n u a r i - D e c e mb e r

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN
					
				
Övrigt tillskjutet
			
Aktiekapital
kapital
Ingående Eget kapital 2018-01-01
1 088
27 210
Nyemission
3 064
2 539
Omräkningsdifferens
Årets resultat
Eget kapital 2018-12-31
4 152
29 749
Omräkningsdifferens
Nyemission
Nyemission ej reg, ej inbet
Periodens resultat
Eget kapital 2019-03-31

5
4 157

Annat eget kapital
inkl årets resultat
-26 439
66
-62
-9 037
-35 472

Totalt
1 859
5 669
-62
-9 037
-1 571

-81
-1 112
-36 665

-81
16
8 738
-1 112
5 990

11
8 738
38 498

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - MODERBOLAGET					
			
Eget kapital 2018-01-01
Omföring resultat föregående år
Nyemission
Årets resultat
Eget kapital 2018-12-31

Aktiekapital
1 088
3 064
4 152

Överkursfond
27 210
2 539
29 749

Bal. resultat
-11 596
-15 208
66
-26 738

Årets resultat
-15 208
15 208
-7 625
-7 625

Summa EK
1 494
5 669
-7 625
-462

Omföring resultat föregående år
Nyemission
Nyemission ej reg, ej inbet
Periodens resultat
Eget kapital 2019-03-31

5
4 157

11
8 738
38 498

-7 625
-34 363

7 625
-1 290
-1 290

16
8 738
-1 290
7 002

NYCKELTAL		
			
Koncernen			Moderbolaget			
			
2019
2018
2018
2019
2018
2018
			
Jan-Mar
Jan-Mar
Jan-Dec
Jan-Mar
Jan-Mar
Jan-Dec
Justerat eget kapital
5 990
14
-1 571
7 002
161
-462
Soliditet
47,5%
0,2%
neg
51,2%
2,7%
neg
Antal aktier vid periodens början
27 682 375
7 256 128
7 256 128
27 682 375
7 256 128
7 256 128
Antal aktier vid periodens slut
27 715 499
7 256 128
27 682 375
27 715 499
7 256 128
27 682 375
Genomsnittligt antal aktier
27 701 500
7 256 128
19 171 438
27 701 500
7 256 128
19 171 438
Antal aktier vid periodens slut efter full utspädning
27 715 499
7 256 128 29 758 552
27 715 499
7 256 128
29 758 552
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning
27 701 500
7 256 128
21 247 616
27 701 500
7 256 128
21 247 616
Nettoresultat per aktie, SEK
neg
neg
neg
neg
neg
neg
Eget kapital per aktie, SEK
0,22
0,00
neg
0,25
0,02
neg

Nexar Group AB (publ)
Sturegatan 46, 114 36 Stockholm, Sweden

NEXAR GROUP AB (PUBL)
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