
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI - DECEMBER 2020

JANUARI - DECEMBER
» Förbättrat resultat i koncernen under helåret. Föranlett av kostnadsbesparingar och 

effektiviseringar samt en högre omsättning.
» Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -4 491 (-7 890) KSEK, vilket 

motsvarar en förbättring med 3 399 KSEK i jämförelse med samma period 2019.
» Koncernens omsättning uppgick under perioden till 5 790 (5 254) KSEK, vilket 

motsvarar en förbättring med 10,2% i jämförelse med samma period 2019. 

OKTOBER - DECEMBER
» Förbättrat resultat i koncernen under kvartalet. Föranlett av kostnadsbesparingar och 

effektiviseringar.
» Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -808 (-2 408) KSEK, vilket 

motsvarar en förbättring med 1 600 KSEK i jämförelse med samma period 2019.
»    Koncernens omsättning uppgick under perioden till 1 554 (1 928) KSEK, vilket 

motsvarar en minskning med 19,4% i jämförelse med samma period 2019. 
» Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,08) SEK.
» Koncernens eget kapital per aktie uppgick till 0,00 (0,03) SEK.
» Ny order avseende radioproduktion på 3,0 MSEK.
» Uttagning till FOOTBALL DREAMZ skedde i Benin.
» Genomfört riktad nyemission som tillfört Bolaget 1,6 MSEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
» Avtal med mediebolaget NTA om sändningsrättigheten för FOOTBALL DREAMZ i 

Nigeria, vilket ger en möjlig räckvidd på 30 miljoner tittare
» Genomfört riktad nyemission av konvertibler som tillfört Bolaget 3,0 MSEK.

CREATES MEDIA FORMATS, ARTIST DEVELOPMENT AND PLAYER MANAGEMENT



VD:S KOMMENTAR

Fjärde kvartalet var naturligtvis även det stark påverkat av Covid-19 men då vårt team i Spanien har bibehållit en hög och bra kva-
litet på vår produktion så fick vi glädjande en ny order på 3 MSEK under kvartalet avseende radioproduktion under januari – juni 
2021. 

Ett tydligt besked gällande kvalitén på vår radioproduktion fick vi under mitten av februari då vårt spanska radioformat ”Podriem 
fer-ho millor” blev framröstat som bästa underhållningsprogram av 70 000 röstande i Valenciaregionen.
 
För våra musikartister går det tyvärr trögare då vi har haft den rådande situationen under ett års tid och vi vet idag inte när vi kan 
hoppas eller tro på en mer normal situation. Vi har av denna anledning valt att inte förlänga med våra artister Dila och Sweeney. 
Gällande Sweeney så sökte han och tog sig vidare i The Voice i U.K, vi håller tummarna och hoppas att det kommer att gå riktigt 
bra för honom i tävlingen. Huruvida vi kommer att ha ett fortsatt samarbete och möjliga intäkter utöver redan släppt musik med 
Micke Holm är i skrivande stund inte klart. Vi hoppas och tror att vi kan göra något bra med vår artist Hybrid så fort som marknaden 
är i ett normalläge igen. 

Mer glädjande är det med vårt nyligen tecknade avtal med tv-bolaget NTA i Nigeria som kommer att ge oss en möjlig räckvidd 
på 30 miljoner tittare i Nigeria under augusti då vårt format Football Dreamz skall sändas. Vi jobbar nu på att signera fler tv-distri-
butionsavtal som därmed skall öka vår räckvidd och då möjliggöra fler intäkter för projektet. 

  
Mats Johansson

Verkställande direktör
Nexar Group AB (publ)
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KONTAKTINFORMATION
Mats Johansson, VD, mats.johansson@nexargroup.se

Stefan Mattsson, CFO och vice VD, stefan.mattsson@nexargroup.se

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport kvartal 1, 27 maj 2021
Delårsrapport kvartal 2, 26 augusti 2021
Delårsrapport kvartal 3, 25 november 2021
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VERKSAMHETEN

Football Dreamz och player management
Dotterbolaget Nexar Football AB har under det gångna året förhandlat med flera större mediebolag avseende sändningsrättig-
heterna till FOOTBALL DREAMZ. Målsättningen har hela tiden varit att säkerställa en stor räckvidd. Totalt kommer 13 episoder av 
FOOTBALL DREAMZ att produceras och inspelningsplatsen är förlagd till Cotonou, Benin. Fotbollslegendaren John Fashanu, fd 
engelska landslaget, Wimbledon och Aston Villa blir en av FOOTBALL DREAMZ programledare. John har en lång framgångsrik 
karriär som programvärd i stora tv-produktioner som den engelska versionen av Gladiators, Deal or No Deal Nigeria och The 
Crazy Gang. John deltog även i den pilotinspelning som genomfördes av FOOTBALL DREAMZ i november 2019.  

Nexar Football har under oktober 2020 genomfört kvalificeringsuttagning till FOOTBALL DREAMZ 2021 i Cotonou, Benin. Under 
uttagningarna producerades även två avsnitt på 50 min vardera som skall ligga till grund för att marknadsföra formatet FOOTBALL 
DREAMZ och syftade även till att fastställa produktionskvalitet och produktionsresurser. Totalt medverkade 860 spelare som utvär-
derades under fem dagar varav sex spelare valdes ut att medverka i finalen av FOOTBALL DREAMZ 2021. Spelarna represente-
rar länderna Benin, Nigeria, Togo och Niger. 

Bolagets player management har under året haft begränsade möjligheter att utvecklas på grund av rådande Covid-19 pandemin. 
Placering och marknadsföring av spelare främst från Afrika förbereds och kommer att intensifieras när möjlighet ges.

Gällande kommande scoutingprogram planeras det att genomföras minst två program under våren 2021. Det första med start slu-
tet av första kvartalet.

Avtal med NTA
I februari 2021 undertecknades distributionsavtal med det nigerianska statliga mediebolaget Nigerian Television Authority (NTA).  
Totalt kommer 13 episoder av FOOTBALL DREAMZ att produceras och sändas under fyra veckor i augusti 2021. Programmen 
kommer att sändas på prime time i Nigerias största tv-nätverk vilket innebär en räckvidd på över 30 miljoner möjliga tittare. Bolaget 
ser avtalet med NTA som en riktigt bra plattform för FOOTBALL DREAMZ att utvecklas på och förhandlingar med andra medieak-
törer om sändningsrättigheter i andra länder fortlöper.
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VIKTIGA HÄNDELSER OKTOBER-DECEMBER

Ny order på 3,0 msek

Helägda dotterbolag Nexar Productions SL, har fått till en för-
längning av radioformatet PODRÍEM FER-HO MILLOR som 
produceras och sänds under helgerna sedan i september. 
Förlängningen innebär att dotterbolag har avtal om att prod-
cera och sända radioprogrammet fram till och med juni 2021. 
Ordervärdet är 3,0 MSEK. Kunden är fortsatt mediehuset Á 
punt i Valencia.

UttagNiNg till Football dreamz geNomFördes i beNiN

Dotterbolaget Nexar Football AB har arrangerat första talang-
uttagningen till konceptet FOOTBALL DREAMZ i Cotonou, 
Benin under två veckor i oktober. Uttagningen skedde tillsam-
mans med lokalt management, tränare, fotbollsklubbar samt 
Benins fotbollsförbund. 

Uttagningen i Benin skall ses som startskottet för bolagets 
nyutvecklade talangkoncept FOOTBALL DREAMZ. Vi sam-
lade 860 unga talangfulla fotbollsspelare från Benin, Togo, 

Niger och Nigeria som alla kämpade för en plats i den glo-
bala finalen av FOOTBALL DREAMZ, som planeras att ske 
under 2021. 

Slutligen var det sex spelare som vann varsin biljett till den 
globala finalen av FOOTBALL DREAMZ. Dessa sex, tillsam-
mans med ytterligare två spelare har skrivit under manage-
mentavtal med Nexar Football.

riktad emissioN geNomFörd

På extra bolagsstämman den 23 oktober 2020 beslutades om 
att genomföra en riktad nyemission om 1,6 MSEK. Emissionen 
erbjöds till Bolagets större aktieägare samt till Bolagets led-
ning och styrelse. Emissionskursen var 0,10 SEK. Emissionen 
blev fulltecknad och Bolagets aktiekapital kommer därmed 
att ökas med 320 000 kronor. De nya aktierna medför rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som in-
faller närmast efter det att nyemissionen har registrerats. 

Bolagets artister
På grund av rådande omständigheter med covid-19 har vi blivit tvingade att förändra lanseringsplanerna för våra artister. Det har 
också inneburit att vi valt att inte förlänga avtalet med två av artisterna: Sweeney och Dila Stellar. När branschen återgår till ett mer 
normalläge hoppas vi att det är läge att fortsätta lanseringen med Hybrid. I januari släppte vi en ny låt med vår svenska artist Micke 
Holm.

Radiokoncept
Vårt spanska helägda dotterbolag har under senaste tre åren konceptutvecklat och producerat en handfull radioformat, för det lo-
kala mediebolaget À punt från Valencia. Samarbetet fungerar riktgit bra och våra produktioner ligger i lyssnartoppen.

Under hösten 2020 har dotterbolaget tagit två nya orders med ett totalt ordervärde på 4,9 MSEK. Avtalen löper under tio måna-
der och startade i september. Den avser vårt radioformat PODRÍEM FER-HO MILLOR som tidigare sändes under vardagar men 
som nu flyttar sin sändningstid till helgen. Formatet har utvecklats för att passa som ett längre helgprogram och är nu både ett ny-
hets- och underhållningsprogram. 

Nyligen vann formatet ett prestigepris för bästa underhållningsprogram udner 2020 för radio/tv, framröstat av 70 000 personer. 

Vi hoppas att vår framgång inom radioproduktionskall ge oss fler möjligheter till att offerera nya medieformat till spanska 
medieaktörer.

Radioprogrammet PODRIEM FER-HO MILLOR vinner pris i kategorin bästa underhållningsprogram för radio/tv 
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VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

distribUtioNsavtal med eN räckvidd om 30 miljoNer tittare

Dotetrbolaget Nexar Football AB har tecknat ett TV-
distributionsavtal med det nigerianska statliga mediebolaget 
Nigerian Television Authority (NTA). Avtalet gäller sändnings-
rättigheten i Nigeria avseende det egenutvecklade talangfor-
matet FOOTBALL DREAMZ. 

Totalt kommer 13 episoder av FOOTBALL DREAMZ att pro-
duceras och sändas under fyra veckor i augusti 2021, varav 
flera episoder ska innehålla live-inslag. Programmen kommer 
att sändas på prime time i Nigerias största tv-nätverk som till-
handahålls av NTA, vilket innebär en räckvidd på över 30 mil-
joner möjliga tittare. 

riktad emissioN av koNvertibler geNomFörd

På extra bolagsstämman den 8 januari 2021 beslutades om 
att genomföra en emission av konvertibler med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen erbjöds till Bolagets 
större aktieägare samt till Bolagets ledning och styrelse. 

Emissionen blev fulltecknad och har inneburit att Bolaget 
upptagit konvertibla lån om 3 MSEK genom emission av högst 
43 000 000 konvertibler. De nya konvertiblerna emitterades 
till en kurs om 0,07 kronor per konvertibel. Teckningskursen 
för de nya konvertiblerna motsvarar enligt styrelsen bedömt 
marknadsvärde. 

Lånet ska förfalla till betalning den 31 januari 2022 i den 
mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av 
konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 31 
januari 2021 till och med den 31 januari 2022 påkalla kon-
vertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till 
nya aktier i Bolaget. Varje konvertibel ger rätt att teckna en (1) 
ny aktie i Bolaget till en konverteringskurs om 0,07 kronor per 
aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om 0,02 kronor. 

prestigepris: bästa UNderhållNNgsprogram

Dotterbolaget Nexar Productions SL har nyligen vunnit ett pre-
stigepris för bästa underhållningsprogram för radio/tv, fram-
röstat av 70 000 personer. 

Utmärkelsen som ges ut av Premis Tresdeu avser radiopro-
grammet PODRIEM FER-HO MILLOR som Nexar producerar 
varje helg och som har sänts sedan september 2020 i radio-
kanalen A punt. 

Premis Tresdeu arrangerar årligen en omröstning i 
Valenciaregionen där ett flertal priser ges ut till lokala krea-
törer och mediebolag. Många andra format, såväl tv som ra-
dio, deltog i årets omröstning. Normalt sett brukar tv-format stå 
sig starkt och vinna denna typ av priser men denna gång vann 
alltså Nexars radioprogram PODRIEM FER-HO MILLOR om-
röstningen som årets bästa underhållningsprogram för radio/
tv. 

Ny ledamot i styrelseN

Extra bolagsstämman den 8 januari beslutade att Joachim 
Kamph väljs till ny ledamot av styrelsen och ersätter därmed 
Eva Lunderqvist. Eva Lunderqvist har på egen begäran avböjt 

omval pga ny tjänst som VD vilket ger en hög arbetsbelastning. 
Styrelsen består nu av Sverker Littorin (ordförande), Mats 
Jakobsson, Anders Petersen och Joachim Kamph.

Joachim Kamph är delägare och VD i dotterbolaget Nexar 
Football AB. 

KOMMENTARER TILL FINANSIELL INFORMATION

omsättNiNg och resUltat

Under 2020 har koncernen haft en omsättning på 5 790 (5 
254) KSEK, vilket är en ökning med 10,2% i jämförelse med 
motsvarande period under 2019. Ökningen av omsättningen 
beror på de avtal dotterbolaget Nexar Productions har med 
mediehuset À punt avseende produktion av egenutvecklade 
radioformat. Under fjärde kvartalet 2020 var koncernens om-
sättning 1 554 (1 928) KSEK. 

Koncernens nettoresultat har kraftigt förbättrats. Under 2020 
var nettoresultatet -4 491 (-7 890) KSEK och under fjäre kvar-
talet -808 (-2 408), vilket är en förbättring med 3 399 KSEK 
resp 1 600 KSEK i jämförelse med motsvarande perioder 
2019. Förbättringarna beror dels på den omsättningsökning 
som skett i Spanien men framförallt på kostnadsbesparingar 
och effektiviseringar inom flera av våra verksamhetsområden, 
främst i de engelska dotterbolagen.

I samband med bokslut har styrelsen sett över värdering 
på de koncerninterna fordringar som innehas. Främst pga rå-
dande situation med Covid-19 villket meför stora utmaningar 
framförallt på artistsidan. Beslut har därför tagits om att skriva 
ned delar av dessa fordringar, totalt 2,0 MSEK. Detta belastar 
eget kapital och resultat för moderbolaget. 

FiNaNsiell ställNiNg

Koncernens kassaflöde uppgick under 2020 till 28 (35) 
KSEK. Bolaget har genomfört två riktade nyemissioner un-
der året vilket tillförde Bolaget 4,0 MSEK. Koncernens likvida 
medel uppgick vid periodens slut till 913 (885) KSEK Efter pe-
riodens utgång, i januari 2021 genomfördes en riktad emis-
sion av konvertibler vilken tillförde Bolaget 3,0 MSEK. 
 
årsstämma

Bolaget planerar att hålla årsstämma den 29 april 2021. 
Årsredovisningen för 2020 kommer i sådana fall finnas till-
gänglig på Bolagets hemsida senast den 15 april 2021. 
Styrelsen kommer föreslå att ingen utdelning sker.

redovisNiNgspriNciper

Rapporten är upprättad enligt (1995:1554) Årsredovisnings-
lagen 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, Nexar Football AB.

Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor.
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RÄKENSKAPER FÖR KONCERNEN OCH MODERBOLAGET, KSEK

RESULTATRÄKNING, KONCERNEN 2020 2019 2020 2019 2019
   Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec
RÖRELSENS INTÄKTER  
Nettoomsättning 5 469 5 242 1 446 1 931 5 242
Övriga rörelseintäkter 321 12 128 -3 12
Summa intäkter 5 790 5 254 1 554 1 928 5 254
   
RÖRELSENS KOSTNADER  
Produktionskostnader -258 -1 595 - -498 -1 595
Övriga externa kostnader -3 455 -5 282 -916 -1 992 -5 282
Personalkostnader -6 299 -5 534 -1 388 -1 794 -5 534
Avskrivningar  -264 -269 -62 -64 -269
Summa kostnader -10 276 -12 680 -2 365 -4 348 -12 680
   
Rörelseresultat -4 487 -7 426 -811 -2 420 -7 426
   
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA  POSTER  
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 - 3 12 -
Räntekostnader och liknande resultatposter -8 -464 - - -464
Summa resultat från finansiella poster -5 -464 3 12 -464
   
Resultat efter finansiella poster -4 491 -7 890 -808 -2 408 -7 890
   
Skatt på periodens resultat - - - - -
   
PERIODENS RESULTAT -4 491 -7 890  -808  -2 408  -7 890

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET 2020 2019 2020 2019 2019
   Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec
RÖRELSENS INTÄKTER  
Nettoomsättning - 109 - 109 109
Koncernomsättning 213 1 168 - 1 134 1 168 
Övrig omsättning 320 12 108 -3 12
Summa intäkter 533 1 289 108 1 240 1 289
   
RÖRELSENS KOSTNADER  
Produktionskostnader - - - - -
Övriga externa kostnader -2 007 -4 271 -619 -2 181 -4 271
Personalkostnader -1 701 -1 093 -300 -349 -1 093
Nedskrivning koncerninterna fordringar -2 080 - -2 080 - -
Avskrivningar  -250 -250 -63 -63 -250
Summa kostnader -6 038 -5 614 -3 062 -2 593 -5 614
   
Rörelseresultat -5 506 -4 236 -2 954 -1 353 -4 236
   
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA  POSTER  
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - 12 -
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 -463 - - -463
Summa resultat från finansiella poster -5 -463 - 12 -463
   
Resultat efter finansiella poster -5 511 -4 789 -2 954 -1 341 -4 789
   
Skatt  på periodens resultat - - - - 

PERIODENS RESULTAT -5 511 -4 789  -2 954 -1 341 -4 789
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BALANSRÄKNING, KONCERNEN   
  
TILLGÅNGAR 2020 2019 2019
   31 Dec 31 Dec 31 Dec
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten - 250 250
   
Materiella anläggningstillgångar  
Inventarier, verktyg och installationer 33 40 40
   
Finansiella anläggningstillgångar  
Andra långfristiga fordringar - - -
   
Summa anläggningstillgångar 33 290 290
   
Omsättningstillgångar  
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar 176 181 181
Övriga fordringar 181 245 245
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 255 606 606
   
Likvida medel 913 885 885
  
Summa omsättningstillgångar 1 525 1 917 1 917
   
SUMMA TILLGÅNGAR 1 558 2 207 2 207

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital  
Aktiekapital (131 714 950 aktier) 2 634 1 781 1 781
Aktiekapital, ej reg - 267 267
Övrigt tillskjutet kapital 42 043 38 645 38 645
Annat eget kapital inkl periodresultat -45 267 -40 588 -40 588
Eget kapital hänf. till moderftgs aktieägare -589 104 104

Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 748 1 007 1 007
Övriga kortfristiga skulder 976 637 637
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 423 458 458
Summa kortfristiga skulder 2 147 2 103 2 103
  
SUMMA SKULDER 2 147 2 103 2 103

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 558 2 207 2 207
   
 

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR 2020 2019 2019
   31 Dec 31 Dec 31 Dec
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten - 250 250
   
Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i koncernföretag 1 820 1 123 1 123
Andra långfristiga fordringar - - -
   
Summa anläggningstillgångar 1 820 1 373 1 373
   
Omsättningstillgångar  
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar - - -
Fordran koncernföretag 2 902 4 155 4 155
Övriga fordringar 126 219 219
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 109 109
   
Likvida medel 295 572 572
   
Summa omsättningstillgångar 3 323 5 055 5 055
   
SUMMA TILLGÅNGAR 5 143 6 428 6 428

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital  
Bundet eget kapital  
Aktiekapital (131 714 950 aktier) 2 634 1 781 1 781
Aktiekapital, ej reg - 267 267 
  
Fritt eget kapital  
Överkursfond 42 043 38 644 38 644
Balanserat resultat -35 542 -30 760 -30 760
Periodens resultat -5 511 -4 789 -4 789
   
Summa eget kapital 3 624 5 143 5 143
   
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 607 927 927
Skuld till koncernföretag 57 - -
Övriga kortfristiga skulder 563 26 26
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 292 332 332
Summa kortfristiga skulder 1 518 1 285 1 285

SUMMA SKULDER 1 662 1 285 1 285
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 143 6 428 6 428
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KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN 2020 2019 2020 2019 2019
   Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec
Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster -4 491 -7 890 -808 -2 408 -7 890
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:  
   Avskrivningar 264 269 62 64 269
   Omräkningsdifferens -186 7 -15 94 7
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital -4 414 -7 614 -751 -2 263 -7 614
  
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital  
    Förändring av kortfristiga fordringar 420 255 366 1 193 255
    Förändring av kortfristiga skulder 45 -2 999 -447 -185 -2 999
Kassaflöde från löpande verksamheten -3 949 -10 358 -843 -1 255 -10 358
  
Investeringsverksamheten  
    Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - - - -
    Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - - - -
  
Finansieringsverksamheten  
Nyemission 3 985 12 282 1 600 1 600 12 282
Nyemission, ej reg - 1 600 - - 1 600
Emissionskostnader -8 -3 488 - -7 -3 488
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 977  10 394 1 600 1 593 10 394
  
Periodens kassaflöde 28 35 757 338 35
Likvida medel vid periodens början 885 850 156 547 850
Likvida medel vid periodens slut 913 885 913 885 885

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET 2020 2019 2020 2019 2019
   Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec
Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster -5 511 -4 789 -2 955 -1 341 -4 789
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:  
   Avskrivningar 250 251 63 63 251
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital -2 370  -4 540 -2 892 -1 278 -4 540
  
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital  
    Förändring av kortfristiga fordringar 1 439 -1 307 2 216 1 353 -1 307
    Förändring av kortfristiga skulder 233 -3 351 -144 -189 -3 351
Kassaflöde från löpande verksamheten -3 558 -9 198 -820 -114 -9 198
  
Investeringsverksamheten  
    Förändring av finansiella anläggningstillgångar -696 -1 038 -580 -1 038 -1 038
Kassaflöde från investeringsverksamheten -696 -1 038 - -1 038 -1 038
  
Finansieringsverksamheten  
Nyemission 3 985 12 282 1 600 1 600 12 282
Nyemission, ej reg - 1 600 - - 1 600
Emissionskostnader -8 -3 488 - -7 -3 488
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 977 10 394 1 600 1 593 10 394
  
Periodens kassaflöde -277 113 200 396 113
Likvida medel vid periodens början 572 458 95 176 458
Likvida medel vid periodens slut 295 572 295 572 572
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - MODERBOLAGET     

   Aktiekapital Överkursfond Bal. resultat Årets resultat Summa EK
Eget kapital 2019-01-01 4 152 29 749 -26 738 -7 625 -462
Omföring resultat föregående år - - -7 625 7 625 -
Nyemission 1 499 8 895 - - 10 394
Nedsättning av aktiekapitalet -3 603 - 3 603 - -
Årets resultat - - - -4 789 -7 625
Eget kapital 2019-12-31 2 048 38 644 -30 760 -4 789 5 143

Omföring resultat föregående år - - -4 789 4 789 -
Nyemission 586 3 399 - - 3 985 
Teckningsoptioner - - 7 - 7 
Periodens resultat - - - -5 511 -5 511
Eget kapital 2020-12-31 2 634 42 043  -35 542 -5 511 3 624

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN   
     
    Övrigt tillskjutet Annat eget kapital Summa
   Aktiekapital kapital inkl årets resultat Eget kapital
Ingående Eget kapital 2019-01-01 4 152 29 749 -36 300 -2 399
Nyemission 1 499 8 896 - 10 395
Omräkningsdifferens - - -2 -2
Nedsättning av aktiekapitalet -3 603 - 3 603 - 
Årets resultat - - -7 890 -7 890
Eget kapital 2019-12-31 2 048 38 645 -40 589 104 

Omräkningsdifferens - - -188 -188
Nyemission 586 3 399 - 3 985
Periodens resultat - - -4 491 -4 491
Eget kapital 2020-12-31 2 634 42 043 -45 268 -589

NYCKELTAL  
   Koncernen   Moderbolaget   
   2020 2019 2019 2020 2019 2019
   Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec
Justerat eget kapital -589 104 104 3 624 5 143 5 143
Soliditet -37,8% 4,7% 103,8% 70,5% 80,0% 80,0%
Antal aktier vid periodens början 89 048 284 27 682 375 27 682 375 89 048 284 27 682 375 27 682 375
Antal aktier vid periodens slut 131 714 950 89 048 284 89 048 284  131 714 950 89 048 284 89 048 284
Genomsnittligt antal aktier 113 048 278 63 479 143  63 479 143 113 048 278 63 479 143 63 479 143
Antal aktier vid periodens slut efter full utspädning 138 079 272 95 726 884 122 393 571 138 079 272 95 726 884 122 393 571
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 119 726 899 70 157 764 96 824 430 119 726 899 70 157 764 96 824 430
Nettoresultat per aktie, SEK -0,03 -0,08 -0,12 -0,04 -0,05 -0,07
Eget kapital per aktie, SEK 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,06
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