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VD:S KOMMENTAR 

Året 2021 har varit mycket händelserikt för Nexar. En ny ledning tillträdde under våren. Styrelsen 

beslutade mot slutet av året, efter genomförd säsong, att avveckla den spanska radioprogram-

verksamheten. Dessutom beslutades efter utvärdering även att den brittiska musikverksamheten, som 

i praktiken varit vilande under året, skulle avvecklas. Framgent kommer således verksamheten 

koncentreras till fotbollsverksamheten i Nexar Football. 

Under året har vi genomfört vår första produktion av TV-formatet Football Dreamz i Nigeria. Detta 

sändes under december månad och mottagandet var bra både bland tittare och annonsörer och det 

planeras redan för en reprissändning under våren.   

När vi nu har renodlat bolaget har vi fullt fokus på att vidareutveckla TV formatet Football Dreamz och 

att representera spelare som vi scoutar till formatet. Bolaget kommer därmed ha primärt två 

affärsområden, Tv formatet Football Dreamz och spelaragent & klubb management verksamhet. 

Den rådande Corona-pandemin har fortsatt gjort det svårt att planera exakta tidpunkter för olika 

aktiviteter kopplade till Football Dreamz 2022 och att placera våra talangfulla spelare i provspel hos 

våra samarbetsklubbar. Vi ser dock att från den 1 april när restriktioner tas bort att det gör det möjligt 

att planera olika provspelprogram. 

Vi har tidigare nämnt att vi lagt ned betydande resurser på Football Dreamz under perioden och räknar 

med att investerade resurser skall tillgodoräknas inom en snar framtid och ser en fortsatt stor potential 

i formatet Football Dreamz och vi sitter nu i flertalet konkreta diskussioner med Tv - och mediabolag 

inför 2022 som förväntas ge betydande intäkter till bolaget. 

Vår scoutingverksamhet utökas nu på prioriterade marknader i syfte att resultera i ännu högre kvalité 

på medverkande spelare i säsong två av Football Dreamz 2022 vilket innebär att vi utökar scoutingen 

från 13 länder till att innefatta 17 länder i Afrika. 

Våra framtida intäkter ser vi främst komma ifrån tv-distributionsavtal, licensiering, reklam, 

produktplacering, tävlingsmoment, röstningar och genom sociala plattformar/streaming plattformar.  

I vår fotbollsverksamhet har vi fortsatt med att skapa samarbeten med ledande klubbar och akademier 

främst i Afrika men även i Europa. Vi fortsätter att bygga nätverk med kommersiella aktörer inom 

fotbollsindustrin i syfte att positionera Football Dreamz på en global marknad. 

När det gäller intäkter från vår spelarverksamhet ser vi dessa komma under 2023 när några av spelarna 

börjat spela regelbundet i sina europeiska klubbar.  

Vi står nu inför en spännande tid där vi nu måste börja kapitalisera på våra investeringar under året. 

Fokus blir att utveckla vårt Tv reality program Football Dreamz och skapa olika intäktströmmar från 

programmet.  

 

Joachim Kamph            

Verkställande direktör                         
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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Nexar Group AB (publ), 556899-2589, får härmed avge 
årsredovisning och koncernredovisning för 2021, företagets nionde räkenskapsår.  
 
Beloppen i årsredovisningen anges i KSEK om inget annat anges. 
 

Allmänt om verksamheten 
 
Nexar Group AB (publ) med säte i Stockholm. Bolaget är publikt och har idag ca 1 400 aktieägare. 

Bolaget har sedan flera år arbetat med visionen att bli en stark leverantör av kreativa egenutvecklade 

medieformat för digitala kanaler, TV och radio samt att utveckla internationella spelar management 

verksamheter. Under 2021 fattade bolaget beslut om att koncentrera sig på TV-formatet Football 

Dreamz och agentverksamheten i Afrika som bedömts ha stor potential. Det innebar att den 

radioverksamhet som bedrivits i Valencia (Spanien), liksom den artistverksamhet som bedrivits i 

England påbörjade en avveckling mot slutet av året och förväntas vara helt avslutade under första 

halvåret 2022.  

Till följd av ovannämnda avvecklingar utgörs koncernen numera av två bolag – moderbolaget Nexar 

Group AB samt Nexar Football AB. Joachim Kamph är verkställande direktör i båda bolagen. 

Viktiga händelser under året 

På en extra bolagsstämma i januari beslutades om att genomföra en emission av konvertibelt lån riktat 

till bolagets större ägare samt styrelse och ledning. Emissionen blev fulltecknad och innebar att bolaget 

upptagit 3,0 Mkr genom utgivande av 43 000 000 konvertibler till emissionskurs 0,07 SEK per 

konvertibel. Lånet har konverterats under 2021 till aktier, vilka registrerades i januari 2022.   

Joachim Kamph, VD i Nexar i Football AB, utsågs till ny VD i Nexar Group AB i april. Han efterträdde 

Mats Johansson. 

Vid årsstämman i april beslutades om en riktad apportemission av 10 000 000 aktier till ett värde av 1,0 

Mkr till Joachim Kamph, som ende minoritetsaktieägare i Nexar Football AB. Genom denna emission 

äger Nexar Group AB 100% av aktierna i Nexar Football AB.  

Tyngdpunkten i Nexars verksamhet under merparten av året har legat på Nexar Football och den första 

produktionen av TV-formatet Football Dreamz i Afrika. Nexar Football tecknade ett avtal med det 

nigerianska statliga mediabolaget Nigerian Television Authority (NTA) med en räckvidd om 30 miljoner 

tittare. Detta sändes under december månad med positivt mottagande. 

Nexar Football ingick vidare samarbetsavtal med Self Made Academy, som är en personlig 

träningsapplikation med skräddarsydda träningsmoment som förbättrar spelarens tekniska kvalitéer, 

med exklusivitet i Nigeria, Ghana, Benin, Senegal och Elfenbenskusten 

Nexar Football tecknade även samarbetsavtal med fotbollsagenten Patrick Mörk gällande medverkan i 

Football Dreamz.  

Nexar Football tecknade dessutom samarbetsavtal med två fotbollsklubbar från Benin bla den välkända 

klubben ASPAC och där Nexar Football även representerar tre spelare från klubbarna. En av spelarna, 

Moussa Farou Loukmane, som kommer från ASPAC, har tecknat avtal med Hammarby IF. 
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Sammantaget har Nexar Group investerat totalt 3,9 Mkr avseende TV-formatet Football Dreamz med 

anledning av den första säsongen, vilket kommer att ligga till grund för kommande säsonger. 

 

I övrigt fortsatte Nexar under året att genom dotterbolaget Nexar Productions S.L att producera sitt 

radioformat PEDRIEM FER-HO MILLOR till mediabolaget A punt (Valenica). En utvärdering av det 

spanska bolaget och dess potential framgent gjordes under hösten, vilket landade i att bolaget i 

december fattade beslut om dotterbolagets avveckling. Beträffande Nexar Productions S.L. så har det 

framkommit att tidigare anställda flyttat över radioformatet i nytt bolag. Dock råder stor tveksamhet 

gällande kontraktsläget kring formatet. En rättslig process är att vänta under våren 2022.   

 

När det gäller musikverksamheten i England även i detta fall fattats beslut om avveckling av de båda 

engelska bolagen Nexar Music Ltd och Nexar Entertainment Ltd. Samtliga artisters avtal är uppsagda.  

 

Såväl i fallet med det spanska som i de engelska dotterbolagen bedöms bolagen vara helt avvecklade 

under första halvåret 2022 

 

Förslag till behandling av förlust  
 Belopp i kr 

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten:   

balanserat resultat 989 812 

Under året tillskjutna medel genom apportemission och konvertering 2 949 000 

årets resultat -4 245 544 

Totalt -306 732 

    

överförs i ny räkning -306 732 

Summa -306 732 

 
                                                                                                                                                      
Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. 
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Flerårsöversikt      

 2021 2020 2019 2018 

Koncernen      
Nettoomsättning  2 964 5 469 5 242 1 594 

Resultat efter finansiella poster -3 539 -4 491 -7 890 -9 875 

Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg 

Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg 

Balansomslutning  5 409 1 558 2 207 2 702 

Soliditet  neg neg 103,8% neg 

Nettoresultat per aktie -0,03 -0,03 -0,12 -0,52 

Eget kapital per aktie -0,01 0,00 0,00 -0,09 

Medelantal anställda 3,25 4,25 4,25 4 

     
Moderbolaget      
Nettoomsättning  - 213 1 277 1 077 

Resultat efter finansiella poster  -4 246 -5 511 -4 789 -7 625 

Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg 

Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg 

Balansomslutning  5 206 5 143 6 428 4 174 

Soliditet  65,1% 70,5% 80,0% neg 

Nettoresultat per aktie -0,03 -0,04 -0,07 -0,40 

Eget kapital per aktie 0,02 0,03 0,06 -0,02 

Medelantal anställda 0,25 1,25 1,25 1 

 

Definitioner  
 
Rörelsemarginal  
Rörelsens omsättning dividerat med rörelsens kostnader.  

Avkastning på eget kapital 
Rörelsens resultat efter skatt dividerat med eget kapital.  
 
Soliditet 
Eget kapital i relation till balansomslutningen vid periodens utgång. 
 
Nettoresultat per aktie 
Årets nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antalet aktier på bokslutsdagen.  
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Resultaträkning - koncernen     

 
 2021-01-01-  2020-01-01- 

 Not 2021-12-31  2020-12-31 

RÖRELSENS INTÄKTER   
 

 
Nettoomsättning  2 2 964  5 469 

Aktiverat arbete för egen räkning   3 946  - 

Övriga rörelseintäkter 3 15  321 

Summa intäkter  6 925  5 790 
     

RÖRELSENS KOSTNADER   
  

Övriga externa kostnader  7 -7 565  -3 713 

Personalkostnader 4 -2 542  -6 299 

Av- och nedskrivningar  5,6 -33  -264 

Summa kostnader  -10 140  -10 276 
  

 
 

 
Rörelseresultat  -3 215  -4 486 

  
 

 
 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER   
   

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 -  3 

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -324  -8 

Summa resultat från finansiella poster   -324  -5 

     

   
 

 
Resultat efter finansiella poster   -3 539  -4 491 

   
 

 
Skatt på årets resultat  9 -  - 

   
 

 
Årets resultat   -3 539  -4 491 

     
Hänförligt till moderbolagets aktieägare  -3 539  -4 491 
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Balansräkning - koncernen     

 Not 2021-12-31  2020-12-31 

TILLGÅNGAR     

     

Anläggningstillgångar      

     

Immateriella anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  5  3 946  - 
  3 946  - 

Materiella anläggningstillgångar      

Inventarier, verktyg och installationer  6 -  33 
  -  33 
     

Summa anläggningstillgångar   3 946  33 
     

Omsättningstillgångar      

     

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar   286  176 

Övriga fordringar  10 838  162 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  11 195  274 
  1 319  612 
     

Kassa och bank   144  913 

 
    

Summa omsättningstillgångar   1 463  1 525 
  

   
SUMMA TILLGÅNGAR   5 409  1 558 

  
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

 
    

Eget kapital     

Aktiekapital  2 848  2 634 

Övrigt tillskjutet kapital  45 838  42 043 

Annat eget kapital inkl. årets resultat   -50 060  -45 266 

Hänförligt till moderbolagets aktieägare  -1 374  -589 

 
    

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder  1 717  748 

Övriga kortfristiga skulder  4 529  976 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 537  423 

 
 6 783  2 147 

 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   5 409  1 558 
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Förändring av eget kapital - koncernen   
 

    
  Aktie- Tillskjutet  Annat    

  kapital kapital  kapital  Totalt 
     

Vid periodens början 2020-01-01 2 048 38 644 -40 588 104 

Omräkningsdifferens   -187 -187 

Nyemission 586 3 399  3 985 

Årets resultat   -4 491 -4 491 

Eget kapital 2020-12-31 2 634 42 043 -45 266 -589 

          

Omräkningsdifferens   -256 -256 

Nyemission 200 799 -999 - 

Konvertering av skuldebrev till aktier 14 36  50 

Pågående konvertering   2 960  2 960 

Årets resultat   -3 539 -3 539 

Vid årets slut 2021-12-31 2 848 45 838 -50 060 -1 374 

 
Antalet utestående aktier per 2021-12-31 var 142 429 236 (131 714 950). Ökningen av antalet aktier 
beror på de genomförda emissioner och konverteringar under 2021. 

 
 

Kassaflödesanalys - koncernen     
2021-01-01-  2020-01-01-  
2021-12-31  2020-12-31 

Den löpande verksamheten 
   

Resultat efter finansiella poster  -3 539 
 

-4 491 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 
   

  Av- och nedskrivningar 33 
 

264 

  Omräkningsdifferenser  -257 
 

-187 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
   

förändringar av rörelsekapital -3 763 
 

-4 414     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
   

Förändring av kortfristiga fordringar  -707 
 

420 

Förändring av kortfristiga skulder  4 637 
 

45 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 167 
 

-3 949     

investeringsverksamheten 
   

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 946 
 

- 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 946 
 

-  

 

 

 
Finansieringsverksamheten  

 

 
Emission av konvertibelt lån  3 010 

 
- 

Nyemission netto efter emissionskostnader  - 
 

3 977 
Nyemission, ej registrerad - 

 
- 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 010 
 

3 977  

 

 

 
Arets kassaflöde -769 

 
28 

Likvida medel vid årets början 913 
 

885 
Likvida medel vid årets slut 144 

 
913 
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Resultaträkning - moderbolaget     
 Not 2021-01-01-  2020-01-01- 

 
 2021-12-31  2020-12-31 

RÖRELSENS INTÄKTER  
 

 
 

Nettoomsättning   -  213 

Aktiverat arbete för egen räkning   -  - 

Övriga rörelseintäkter 3 15  320 

Summa intäkter  15  533 
     

RÖRELSENS KOSTNADER  
 

  

Övriga externa kostnader   -943  -2 007 

Personalkostnader 4 -128  -1 702 

Nedskrivning koncerninterna fordringar  -2 972  -2 080 

Avskrivningar   -  -250 

Summa kostnader  -4 043  -6 039 
  

 
 

 
Rörelseresultat  -4 028  -5 506 

  
 

 
 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER      

Ränteintäkter och liknande resultatposter  -  - 

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -218  -5 

Summa resultat från finansiella poster   -218  -5 

 
 

 
 

 
Resultat efter finansiella poster   -4 246  -5 511 

 
 

 
 

 
Skatt på årets resultat  9 -  - 

 
 

 
 

 
Årets resultat   -4 246  -5 511 
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Balansräkning - moderbolaget     

 Not 2021-12-31  2020-12-31 

TILLGÅNGAR     

     

Anläggningstillgångar      

     

Finansiella anläggningstillgångar      

Andelar i koncernföretag  15 4 919  1 820 
  4 919  1 820 
     

Summa anläggningstillgångar   4 919  1 820 
     

Omsättningstillgångar      

     

Kortfristiga fordringar      

Fordringar hos koncernföretag   3  2 902 

Övriga fordringar  10 173  107 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  11 19  19 
  195  3 028 
     

Kassa och bank   92  295 

 
    

Summa omsättningstillgångar   287  3 323 
  

   
SUMMA TILLGÅNGAR   5 206  5 143 

  
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

 
    

Eget kapital     

     

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  2 848  2 634 

Pågående konvertering till aktiekapital  846  - 

 
 3 694  2 634 

Fritt eget kapital     

Balanserat resultat  3 940  6 501 

Årets resultat   -4 246  -5 511 
  -306  990 
     

Summa eget kapital   3 388  3 624 
     

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder  572  607 

Skulder till koncernföretag   469  57 

Övriga kortfristiga skulder  389  562 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 388  293 

 
 1 818  1 519 

 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   5 206  5 143 

 
 
 



Nexar Group AB (publ)   10/17 
556899-2589 

 
Förändring av eget kapital - moderbolaget    
 

     
  Aktie- Övrigt  Balanserat Årets    

  kapital bundet  resultat  resultat  Totalt 
      

Vid periodens början 2020-01-01 2 048  7 884 -4 789 5 143 

Omföring resultat föregående år    -4 789 4 789 - 

Nyemission aktier 586  3 399  3 985 

Teckningsoptioner   8  8 

Årets resultat    -5 511 -5 511 

Eget kapital 2020-12-31 2 634 - 6 502 -5 511 3 625 

          

Omföring resultat föregående år    -5 511 5 511 - 

Nyemission 200  799  999 

Konvertering av skuldebrev till aktier 14  36  50 

Pågående konvertering   846 2 114  2 960 

Årets resultat    -4 246 -4 246 

Vid årets slut 2021-12-31 2 848 846 3 940 -4 246 3 388 

 
Antalet utestående aktier per 2021-12-31 var 142 429 236 (131 714 950). Ökningen av antalet aktier 
beror på de genomförda emissionerna under 2021. 
 
Kassaflödesanalys - moderbolaget     

2021-01-01-  2020-01-01-  
2021-12-31  2020-12-31 

Den löpande verksamheten 
   

Resultat efter finansiella poster  -4 246 
 

-5 511 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 
   

  Av- och nedskrivningar 2 972 
 

2 330 

  Omräkningsdifferenser  - 
 

15 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
   

förändringar av rörelsekapital -1 274 
 

-3 166     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
   

Förändring av kortfristiga fordringar  -139 
 

-625 

Förändring av kortfristiga skulder  300 
 

233 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 113 
 

-3 558     

investeringsverksamheten 
   

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -2 100 
 

-696 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 100 
 

-696  

 

 

 
Finansieringsverksamheten  

 

 
Emission av konvertibelt lån  3 010 

 
- 

Nyemission netto efter emissionskostnader  - 
 

3 977 
Nyemission, ej registrerad - 

 
- 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 010 
 

3 977  

 

 

 
Arets kassaflöde -203 

 
-277 

Likvida medel vid årets början 295 
 

572 
Likvida medel vid årets slut 92 

 
295 
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Noter 
 
Not 1 Redovisningsprinciper mm  
Belopp i KSEK om inget annat anges.  
 
Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprätta enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisning omfattar moderbolaget och bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar 
mer än hälften av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är 
upprättad enligt den så kallade förvärvsmetoden om koncernredovisning. Förvärvsmetoden innebär att 
moderbolaget indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder. Aktier i dotterbolag 
avräknas mot det egna kapitalet i koncernföretagen vi förvärvstillfället. Andelar i dotterbolag redovisas 
till anskaffningsvärde i moderbolagets redovisning.   
 
Omräkning av utländska verksamheter 
Verksamheter vars funktionella valuta är annan än svenska kronor omräknas till svenska kronor enligt 
dagskursmetoden. Detta innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och övriga skulder omräknas till 
balansdagens kurs. Kursdifferenser som uppkommer vid omräkningen, omräkningsdifferenser, förs 
direkt mot eget kapital. Resultaträkningen har omräknats till genomsnittskursen och balansräkningen 
till balansdagens kurs.  
 
Intäktsredovisning 
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas till tillförlitligt sätt.  
 
Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av 
samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.  
 
Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.  
 
Utländska valutor 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och 
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.  
 
Anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan på materiella och immateriella anläggningstillgångar baseras på verkliga 
anskaffningsvärden och skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Utgifter för 
förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider: 
 
Inventarier, verktyg och installationer  5 år  
Immateriella anläggningstillgångar  5 år 
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Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. Internt upparbetade immateriella tillgångar aktiveras. Avskrivningar 
görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar uppgår till fem år. 
 
Ersättning till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda. 
Koncernens ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och bonus. 
Redovisning sker i takt med intjänandet.  
 
Avsättningar 
Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av 
en inträffad händelse då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippade med ekonomiska 
fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys har upprättats efter tillämpande av den indirekta metoden. Analysen visar årets 
förändringar av kassabehållningen uppdelad på rörelse-, investerings- och finansieringsverksamhet.  
 
Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av bokslut och tillämpningen av redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 
bedömningen görs. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett 
antal andra faktorer, som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa används 
för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från 
andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
Uppskattningarna och antaganden ses över regelbundet. Eventuella ändringar redovisas i den period 
ändringen görs, om den endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida 
perioder om ändringen påverkar både aktuell och framtida perioder. De väsentliga riskerna i den 
finansiella rapporteringen avser främst redovisat värde på immateriella anläggningstillgångar. Det 
bokförda värdet är beroende av att den framtida marknaden för bolagets produkter utvecklas som 
förväntat. Per den 31 december 2021, är bedömningen att redovisat värde på dessa poster inte 
överstiger verkligt värde.  
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Fördelning per intäktsområde     
Produktionsintäkter avseende radiokoncept  2 964 5 436 - - 

Deltagarintäkt för scoutingprogram fotboll - 28 - - 

Övriga intäkter  - 5 - - 

Vidarefakturering omkostnader, koncern - - - 213 

Totalt, KSEK 2 964 5 469 - 213 

     
Fördelning per land     
Spanien 2 964 5 436 - - 

Sverige  - 28 - 213 

England  - 5 - - 

Totalt 2 964 5 469 - 213 
 

Not 3 Övriga rörelseintäkter  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     
Permitteringsstöd Tillväxtverket  - 321 - 320 

Övriga rörelseintäkter  15 - 15 - 

Totalt 15 321 15 320 

 
Not 4 Anställda, personalkostnader och ersättning till styrelse  

 2021  2020  
Medelantalet anställda  totalt  Varav  totalt  Varav  

  kvinnor   kvinnor  

Moderbolaget      
Sverige  0,25 - 1,25 - 

Totalt moderbolaget  0,25 - 1,25 - 

     
Dotterbolaget      
Spanien  3,0 1,0 3,0 1,0 

England  - - - - 

Totalt dotterbolag  3,0 1,0 3,0 1,0 

     
Koncernen totalt  3,25 1,0 4,25 1,0 

     

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Löner och ersättningar      
Styrelse och VD 172 981 172 981 

Övriga anställda  1 850 3 775 0 275 

Totala löner och ersättningar 2 022 4 756 172 1 256 

     
Sociala kostnader      
Pensionskostnader Styrelse och VD  - 84 - 84 

Sociala avgifter enligt lag och avtal  601 1 443 37 339 

Totala sociala kostnader 601 1 527 37 423 
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Ledande befattningshavares ersättningar 
Styrelsen och styrelsens ordförande  
Till styrelsen utgår fast arvode enligt årsstämmans beslut, ett prisbasbelopp till Mats Jakobsson samt 
70% av två prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Flertalet av styrelsens ledamöter har avstått sin 
ersättning under 2021/2022 och ingen ledamot har erhållit någon ersättning utöver styrelsearvodet och 
har inga pensionsförmåner eller avtal om avgångsvederlag.  
 
Aktierelaterade program till nyckelpersoner 
Ett optionsprogram omfattande 6 364 322 teckningsoptioner och utfärdat under 2020 och löpte ut per 
den 30 juni 2021. Inga optioner kom att utnyttjas för teckning av aktier. Inget nytt dylikt program har 
beslutats under 2021. 
 
Könsfördelning i styrelse och ledning 
Samtliga nu sittande styrelseledamöter är män. Samtliga personer som ingår i Bolagets ledning är män. 
 

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     
Ingående anskaffningsvärde  4 698 4 698 4 698 4 698 

Årets inköp 3 946 - - - 

Utgående ack anskaffningsvärde 8 644 4 698 4 698 4 698 

     
Ingående avskrivningar -3 298 -3 048 -3 298 -3 048 

Årets avskrivningar - -250 - -250 

Ingående nedskrivningar  -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 

Årets nedskrivningar  - - - - 

Totalt -4 698 -4 698 -4 698 -4 698 

     
Utgående planenligt restvärde 3 946 - - - 

 
 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     
Ingående anskaffningsvärde  111 104 - - 

Årets inköp  7 - - 

Utgående ack anskaffningsvärde 111 111 - - 

     
Ingående avskrivningar -78 -64 - - 

Årets av- och nedskrivningar -33 -14 - - 

Totalt -111 -78 - - 

     
Utgående planenligt restvärde - 33 - - 

 

Not 7 Ersättningar till revisorer 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     
Mazars AB  175 150 145 150 

Summa  175 150 145 150 
 

 
 
 



Nexar Group AB (publ)   15/17 
556899-2589 

Not 8 Räntekostnader och ränteintäkter  

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Ränteintäkter och liknande resultatposter      
Övriga ränteintäkter  - 3 - - 

Summa  - 3 - - 

     
Räntekostnader och liknande poster      
Övriga räntekostnader  -324 -8 -218 -5 

 -324 -8 -218 -5 

 
Not 9 Skatt på årets resultat 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     
Aktuell skatt  - - - - 

Summa redovisad skatt  - - - - 

     
Avstämning av effektiv skattesats      
Skatt enligt gällande skattesats  - - - - 

Redovisad skatt  - - - - 

 
Not 10 Övriga fordringar 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     
Momsfordran 632 113 40 84 

Skatter och avgifter  116 - 116 - 

Övriga fordringar  90 49 17 23 

Summa  838 162 173 107 

 
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     
Upplupna intäkter  - 255 - - 

Förutbetalda kostnader 195 19 19 19 

Summa  195 274 19 19 

 
Not 12 Uppskjuten skattefordran och skatteskuld, underskottsavdrag  
Uppskjuta skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 
på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Bolaget har outnyttjade underskottsavdrag 
uppgående till 54 223 (52 953) varav samtliga avser ej redovisade underskottsavdrag. Dessa avser 
skattemässiga förluster och företaget bedömer det osäkert om dessa underskottsavdrag kommer att 
kunna utnyttjas p.g.a. osäkerhet om när i framtiden tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att 
genereras. Därmed har upplupna skattefordringar inte redovisats.  
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Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Ställda säkerheter      
Företagsinteckningar  inga inga inga inga 

Samtliga andelar i Nexar Football AB  -4 717 - 4 878 - 

Eventualförpliktelser      
Garanti 50 50 50 50 

 
Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Upplupen semesterlöneskuld - 62 - 62 

Upplupen löneskatt  21 40 21 40 

Upplupen redovisnings- och revisionskostnad 195 165 150 165 

Upplupen ränta  318 - 215 - 

Övriga upplupna kostnader  3 156 2 26 

Summa  537 423 388 293 

 
Not 15 Andelar i koncernföretag 

 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående bokfört värde  1 820 1 124 

Förvärv 999 116 

Villkorat aktieägartillskott 2 100 580 

Utgående bokfört värde 4 919 1 820 

 
Dotterbolag  
 
Nexar Productions SL, CIF B98706575. Bolaget bildades under 2015 och är beläget i Valencia, 
Spanien. Anskaffningskostnaden var 3 000 EUR. Moderbolaget äger 3 000 andelar i dotterbolaget 
vilket motsvarar 100% ägande. Bolagets eget kapital per balansdagen var -90 KEUR. Årets resultat 
2021 var -25 KEUR. Beslut om avveckling fattades under december månad 2021 och förväntas vara 
genomförd under första halvåret 2022. 
 
Nexar Music Ltd, 301077844. Bolaget bildades under 2018 och är beläget i London, England. 
Anskaffningskostnaden var 0,6 KGBP. Moderbolaget äger 54% av andelarna i dotterbolaget. Bolagets 
eget kapital per balansdagen var -305 KGBP och årets resultat 2021 var -4 KGBP. Beslut om avveckling 
fattades under december månad 2021 och förväntas vara genomförd under första halvåret 2022. 
 
Nexar Entertainment Ltd, 300716156. Bolaget bildades under 2018 och är beläget i London, England. 
Anskaffningskostnaden var 0,6 KGBP. Moderbolaget äger 54% av andelarna i dotterbolaget. Bolagets 
eget kapital per balansdagen var -40 KGBP och årets resultat 2021 var 0,6 KGBP. Beslut om avveckling 
fattades under december månad 2021 och förväntas vara genomförd under första halvåret 2022. 
 
Nexar Football AB, 559205-8019. Bolaget bildades under 2019 och är ett helägt dotterbolag per 
balansdagen. Ursprungligen förvärvades 55% av andelarna för 28. Moderbolaget har därefter förvärvat 
ytterligare 45%, varav 31,5% 2021, till en anskaffningskostnad om 1 115, varav 999 2021. Under åren 
har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 3 735, varav 2 100 2021. Bolagets eget kapital per 
balansdagen var 161 och årets resultat 2021 var -1 964. 
 

Not 16 Koncerninterna inköp och försäljningar 
Varken inköp eller försäljningar har gjorts inom koncernen.  
 

Not 17 Disposition av vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten om 306 732 kronor balanseras i ny räkning.  
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