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 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen och den verkställande direktören för Xhail AB (publ), 556658-6797 (”Bolaget”), avger härmed årsredovisning 
och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2019 - 31 december 2020. Koncernredovisningen omfattar 
moderbolaget och dess dotterbolag Xhail Ireland Ltd. Även dotterbolagen till Xhail Ireland Ltd inkluderas. Dessa är Xhail 
Inc. och Xhail IPH Ltd. Xhail AB (publ) har sitt säte I Stockholm, Sverige. 
 
Där inget annat anges avser uppgifterna koncernen. Samtliga belopp för koncernen anges i tusentals Euro (TEUR) om 
inget annat anges. Samtliga belopp för moderbolaget anges i tusentals svenska kronor (TSEK) om inget annat anges. 

 
Xhails verksamhet och organisation 
Huvudkontorets adress är Xhail AB (publ), Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm och koncernens hemsida är 
www.xhail.com. 
 
Koncernen har utvecklat en banbrytande teknik och plattform för musikskapande och innehar flera patent. 
 
Alla tjänster i bolaget utförs av externa konsulter och underentreprenörer då bolaget bedömer detta vara en fördelaktig 
lösning. Koncernen som helhet har under året haft ett medelantal anställda på 15 personer.  

 
Koncernförhållanden 
Xhail AB (publ) är sedan 23 juli 2020 moderbolag i en koncern. Xhail AB (publ) äger Xhail Ireland Limited (Dublin) till 
100%, vilket i sin tur äger 100% av Xhail IPH Limited (Dublin) samt Xhail Inc. (Los Angeles).   

 
Väsentliga händelser under året 
Det legala moderbolaget fick 2017 ett försäljnings- och managementuppdrag avseende Mezhlisas projekt i Tomsk samt 
nickeltillgångar, huvudsakligen Rönnbäckenprojektet. Dessa avtal har arbetats med under räkenskapsåret men sades 
upp per maj 2020 i samband med att överenskommelse gjordes att förvärva Xhail Ireland Limited från Irland (”Xhail 
Ireland”).  
 
Den 15 april 2020 tecknades avtal om förvärv av Xhail Ireland Group, vilket var villkorat av genomförande av due 
diligence i båda bolagen med tillfredsställande resultat, godkännande av bolagsstämma samt genomförd finansiering av 
bolaget. Den 23 juli 2020 hade samtliga villkor uppfyllts och förvärvet av 100% av aktierna i Xhail Ireland genomfördes. 
Sedan dess är den verksamhet som Xhail Ireland Group utvecklat koncernens hela verksamhet. I samband med 
förvärvet genomfördes nyemission av 1 819 512 983 aktier till de förutvarande ägarna av Xhail Ireland som ersättning 
för förvärvet. Bolaget genomförde under året utöver förvärvet nyemissioner till ett totalt antal om 259 960 284 aktier. 
 
Efter förvärvet är den verksamhet som Xhail Ireland Group utvecklat koncernens hela verksamhet. Moderbolaget 
ändrade samtidigt namn till Xhail AB (publ).  
 
Xhail Ireland har utvecklat en banbrytande teknik och plattform för musikskapande och innehar flera patent inom 
området. Bolaget har under verksamhetsåret arbetat intensivt med att utveckla nästa generation av plattformen och 
har genomfört ett antal delprojekt i syfte att färdigställa nästa generations plattform för kommersiell lansering.   

 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Kapitalförstärkning 
Under 2021 har koncernen hittills tagit in finansiering om 6,5 miljoner Euro (65 miljoner SEK). Ytterligare kapital 
kommer att behövas senare under 2021 för att kunna genomföra koncernens produktlansering. De nyemissioner som 
har gjorts på det nya året har ökat antalet aktier i bolaget med 541 630 000 aktier. 
 
Namnändring dotterbolag 
Efter räkenskapsårets slut har två dotterbolag ändrat namn. Score Music Interactive Limited har blivit Xhail Ireland 
Limited och Score Music Productions Ltd har blivit Xhail IPH Limited. 

 
Årsstämma 2020 
Bolagets årsstämma för räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-12-31 kommer att hållas i Stockholm den 28 juni 2021. Plats 
och tidpunkt för stämman kommer att kommuniceras i samband med att kallelsen skickas ut. 

 
        
 

 
 

 

http://www.xhail.com/
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Avtal och transaktioner med närstående  
Ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i bolaget i övrigt har för närvarande, eller har under den period som 
omfattas av den historiska finansiella informationen, haft någon direkt eller indirekt delaktighet i någon affärstransaktion med 
bolaget som är, eller har varit ovanlig till sin karaktär eller sina villkor. Bolaget har under nämnda period inte lämnat lån, ställt 
garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån för någon av dessa personer. Bolaget lånade dock i december 2019 
400 000 SEK av den verkställande direktören Anders Thorsells bolag. Lånet löpte med marknadsmässig ränta och återbetalades i maj 
2020.  

 
Ersättningar till ledande befattningshavare 
Anders Thorsell, styrelseledamot i Xhail AB (publ) och VD från 2016-08-18 kvittade fordringar till ett belopp om SEK 1.000.000 i 
nyemissionen som slutfördes i juli 2020 på samma villkor som övriga tecknare i emissionen. 

 
Tvister och rättsliga processer  
Det legala moderbolaget har vidare under året haft en dialog med Skatteverket angående avdragsrätt för moms under åren 2016 och 
2017 på grund av ändrad tillämpning av momslagstiftningen. Moderbolaget undersöktes i början av 2015 utan anmärkning med 
samma upplägg som nu ifrågasätts. Skatteverket har meddelat att de underkänner avdrag vilket skulle medföra en merkostnad för 
bolaget om cirka 3,9 miljoner SEK. Moderbolaget har överklagat detta, men en reservering har gjorts av hela beloppet i 
balansräkning för det fall ett slutligt beslut skulle utfalla negativt. Bolaget fick den 1 april 2021 besked om att Förvaltningsrätten 
dömer enligt Skatteverkets yrkande. Bolaget har överklagat beslutet till Kammarrätten.  

 
Finansiell ställning  
 

Flerårsöversikt (koncernen)      
      

(TEUR) 
2019/2020 

(18 mån) 
2018/ 2019    

Nettoomsättning 112 67    

Resultat efter finansiella poster -5 345 -1 568    

Eget kapital -2 288 -1 675    

Balansomslutning 404 188    

Soliditet % neg neg    

 
Flerårsöversikt (moderbolaget) 

     

      

(TSEK) 
2019/2020 

(18 mån) 
2018/ 2019 2017/2018 2017 (6 mån) 2016 

Nettoomsättning -3 807 1 035 4 290 0 0 

Resultat efter finansiella poster -12 138 733 -79 382 14 049 -7 324 

Eget kapital 235 005 1 867 1 135 157 826 115 519 

Balansomslutning 248 367 6 257 6 923 164 914 129 001 

Soliditet % 95 30 16 96 90 

      
 

Förslag till disposition av bolagets resultat 
  
Till årsstämmans förfogande står SEK:    
Överkursfond 303 807 105 

Balanserade vinstmedel -78 295 675 

Årets resultat -12 138 030 

Totalt 213 373 400 

 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt: 
 

Balanseras i ny räkning 213 373 400 

Totalt 213 373 400 
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FINANSIELLA RAPPORTER 1) 

1) Finansiella rapporter skall läsas tillsammans med bifogade noterna.   

 
Koncernen 
 
KONCERNENS RESULTATRÄKNING  

 
   

 
Belopp i TEUR 

 
Not 

2019-07-01 
2020-12-31 

2018-07-01 
2019-06-30 

    

    

Nettoomsättning 6 112 67 

Bruttoresultat  112 67 

    

Administrationskostnader 7, 8, 9, 10 -5 389 -1 619 

Övriga rörelseintäkter  49 19 

    

Rörelseresultat  -5 228 -1 533 

    

Resultat från finansiella poster    

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -117 -35 

Finansnetto  -117 -35 

    

Resultat före skatt  -5 345 -1 568 

    

Årets skatt 12 -1 -1 

ÅRETS RESULTAT  -5 346 -1 569 

    

Resultat hänförligt till:    

Moderbolagets aktieägare  -5 346 -1 569 

    

 
Årets resultat per aktie före utspädning, EUR 
Årets resultat per aktie efter utspädning, EUR 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 

 
27 

 
-0,0033 
-0,0033 

1 633 610 543 
1 635 490 427 

 
-0,0011 
-0,0011 

1 382 167 500 
1 445 402 704 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 2) 

 
 
Belopp i TEUR 

 
 

2019-07-01 
2020-12-31 

2018-07-01 
2019-06-30 

    

Årets resultat  -5 346 -1 569 

Övrigt totalresultat:    

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen    

Valutakursförändringar avseende utländska dotterbolag 
 

 38 -7 

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen 
 

Verklig värdeförändring avseende eget kapitalinstrument som värderas till 
verkligt värde via övrigt totaresultat 

  
 
 

69 

 
 
 

- 
 

Övrigt totalresultat för året, efter skatt 
  

 
107 

 
 

-7 
 
 

Summa Totalresultat för året  -5 239 -1 576 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

 
    

Belopp i TEUR Not 2020-12-31  2019-06-30 2018-06-30 

TILLGÅNGAR 

Tecknat men ej inbetalt kapital 

  

36 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 13 10 24 43 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  10 24 43 

     

Omsättningstillgångar 14    

Övriga fordringar  73 69 97 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 46 35 32 

Likvida medel 16 239 60 45 

Summa omsättningstillgångar  358 164 174 

SUMMA TILLGÅNGAR  404 188 217 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 17    

Aktiekapital 

Ej registrerat aktiekapital 

 2 095 

14 

- 

- 

- 

- 

Övrigt tillskjutet kapital  8 133 4 887 4 887 

Reserver  -5 720 454 

Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat  -12 525 -7 282 -5 713 

Summa eget kapital  -2 288 -1 675 -372 

     

Kortfristiga skulder 14    

Kortfristiga finansiella skulder 18 1 506 1 503 477 

Leverantörsskulder  138 37 2 

Övriga kortfristiga skulder 19 386 - 33 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 662 323 77 

Summa kortfristiga skulder  2 692 1 863 589 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  404 188 217 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 
 

 

 
 

 

 
 

Aktie-
kapital 

 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Options-
reserv 

 
 
 
 

Omräknings-
reserv 

Balanserat 
resultat 

inklusive 
årets resultat 

 
Totalt 

eget 
kapital 

Ingående eget kapital 1 juli 2018 - 4 887 490 
 

-36 -5 713 -372 

Periodens resultat - - - 
 

- -1 569 -1 569 

Omräkningsdifferens - - - 
 

-7 - -7 

Aktierelaterade ersättningar - - 273 
 

- - 273 
 
Summa transaktioner med aktieägare - - 273 

 
- - 273 

Utgående eget kapital 30 juni 2019 - 4 887 763 -43 -7 282 -1 675 

       

Ingående eget kapital 1 juli 2019 - 4 887 763 -43 -7 282 -1 675 

       

Årets resultat - - - - -5 346 -5 346 
 
Aktierelaterade ersättningar - - 34 

 
- 69 103 

 
Omräkningsdifferens - - - 

 
38 - 38 

 
Nyemission Xhail Ireland Group - 1 633 -763 

 
- - 870 

 
Nyemission omvänt förvärv 2 088 1 438 - 

 
- - 3 526 

 
Nyemission Xhail AB (publ) 21 175 - 

 
- - 196 

 
Summa transaktioner med aktieägare 2 109 3 246 -763 

 
- - 4 592 

Utgående eget kapital 31 december 2020 2 109 8 133 34 -5 -12 559 -2 288 

 
Aktiekapitalet var 263 EUR per 1 juli 2018 och per 1 juli 2019. 
Aktiekapitalet, per balansdagen, består av 2 149 224 811 aktier med kvotvärde 0,00098 EUR. 
I kolumnen för aktiekapital ingår det per 31 december 2020 ett ej registrerat aktiekapital på 14 tEUR. 
Omräkningsdifferensen 2019 och 2020 ingår i övrigt totalresultat. 
Aktierelaterade ersättningar på 69 tEUR (0 tEUR) har redovisats mot övrigt totalresultat. 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
 

Belopp i TEUR Not 2019-07-01 
2020-12-31 

2018-07-01 
2019-06-30 

KASSAFLÖDE FÖR LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Resultat före skatt 11 -5 345 -1 568 

 Justering för ej kassaflödespåverkande poster  21 1 735 302 

 Betald inkomstskatt  -1 41 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet  -3 611 -1 225 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 22   

Förändring av rörelsefordringar  230 2 

Förändring av rörelseskulder  919 248 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 462 -975 

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -6 - 

Förvärv aktier i dotterföretag   1 509 - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  1 503 - 

 

Finansieringsverksamheten    

Konvertibler  - 990 

Nyemission  1 066 - 

Inlösen av optioner  69 - 

Upptagna externa lån  1 471 - 
Amortering externa lån      
  

-1 468 
            

- 
 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 138 990 

Årets kassaflöde  179 15 

Förändring av likvida medel    
Likvida medel vid årets början  60 45 

Likvida medel vid årets slut  239 60 
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Moderbolaget  
 
 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING  
   

 
Belopp i TSEK 

 
Not 

2019-07-01 
2020-12-31 

2018-07-01 
2019-06-30 

    

Nettoomsättning  6 - 3 807 1 035 

Bruttoresultat  -3 807 1 035 

    

Administrationskostnader 7, 8, 9,10 -7 551 -411 

Övriga rörelseintäkter  24 - 

Övriga rörelsekostnader  -4 -14 

Rörelseresultat  -11 338 610 

    

Resultat från finansiella poster    

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 23 -5 130 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 -280 - 

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -515 -7 

Finansnetto  -800 123 

    

Resultat före skatt  -12 138 733 

    

Årets skatt 12 - - 

ÅRETS RESULTAT  -12 138 733 

    
2) Xhail AB (publ) har, under räkenskapsåren 2018/2019 och 2019/2020, inga poster som skall redovisas i rapport över totalresultat. 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING  
 

   

Belopp i TSEK Not 2020-12-31 2019-06-30 

TILLGÅNGAR    

Tecknat men ej inbetalt kapital  361  

Anläggningstillgångar    

Andelar i dotterföretag 24 219 167 - 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  219 167 - 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar hos koncernföretag 25 26 485 - 

Kundfordringar  - 63 

Övriga fordringar  293 1 705 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt  - 4 328 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 19 3 

Övriga kortfristiga placeringar  3 8 

Likvida medel 16 2 039 150 

Summa omsättningstillgångar  28 839 6 257 

SUMMA TILLGÅNGAR  248 367 6 257 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital     17, 26   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  21 492 698 

Ej registrerat aktiekapital  140 - 

Fritt eget kapital    

Överkursfond  303 807 79 818 

Balanserat resultat  -78 296 -79 382 

Årets resultat  -12 138 733 

Summa eget kapital  235 005 1 867 

    

Kortfristiga skulder    

Kortfristiga finansiella skulder 18 6 470 350 

Leverantörsskulder  687 8 

Övriga kortfristiga skulder 19 3 864 3 885 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 2 341 147 

Summa kortfristiga skulder  13 362 4 390 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  248 367 6 257 
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 

 
 

 Aktiekapital 

 
 
 

Överkursfond 

Balanserat 
resultat 

inklusive årets 
resultat Totalt eget kapital 

Ingående eget kapital  1 juli 2018 698 
 

79 818 -79 382 1 134 
Periodens resultat   733 733 
Summa transaktioner med aktieägare -  - - 
     

Utgående eget kapital 30 juni 2019 698 79 819 -78 649 1 867 

     

Ingående eget kapital 1 juli 2019 698 79 819 -78 649 1 867 

Nyemission 20 934 223 988  244 922 

Aktierelaterade ersättningar   353 353 

Årets resultat   -12 138 -12 138 
Summa transaktioner med aktieägare 20 934 223 988 - 244 922 
     

Utgående eget kapital 31 december 2020 21 632 303 807 -90 434 235 005 
 

Aktiekapitalet består av 2 163 200 138 aktier med kvotvärde 0,01 kr. 
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS  
 

   

Belopp i TSEK Not 2019-07-01 
2020-12-31 

2018-07-01 
2019-06-30 

LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Resultat före skatt  -12 138 733 

Justering för ej kassaflödespåverkande poster 21 -3 -130 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet  -12 141 603 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Förändring av rörelsefordringar  -20 698 -1 231 

Förändring av rörelseskulder  8 972 -1 399 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -23 867 -2 027 

Investeringsverksamheten    

Förvärv aktier i dotterföretag    -825 - 

Försäljning värdepapper  - 1 755 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -825 - 

Finansieringsverksamheten    

Nyemission  26 581 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  26 581 - 

Årets kassaflöde  1 889 -272 

Förändring av likvida medel    

Likvida medel vid årets början  150 422 

Likvida medel vid årets slut  2 039 150 
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Not 1 ALLMÄN INFORMATION 

Belopp är i TEUR för koncernen och TSEK för moderbolaget om inget annat anges. Belopp inom parantes avser motsvarande värden för föregående 

räkenskapsår.  

 

Xhail AB (publ), organisationsnummer  556658-6797, med säte i Stockholm och adress Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm. Under 2020 

förvärvades Xhail Ireland Group. Xhail Ireland Group består av bolagen Score Music Interactive Ltd (senare namnändrat till Xhail Ireland Ltd), Xhail Inc 

och Score Music Productions Ltd (senare namnändrat till Xhail IPH Ltd). Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dess dotterföretag. 

Koncernens verksamhet framgår av Förvaltningsberättelsen.  

 

Denna årsredovisning och koncernredovisning har den 7 juni 2021 undertecknats av styrelsen för Xhail AB (publ) och samma datum godkänts av 

styrelsen för offentliggörande. De i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och 

koncernen är föremål för fastställande på årsstämman den 28 juni 2021. 

 

Not 2. VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER 
De väsentligaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan. I de 

fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under rubriken ”Moderbolagets redovisningsprinciper” nedan. 

 
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards 

Board (IASB) och tolkningsuttalanden utgivna av IFRS Interpretations Committe (IFRS IC) sådana de antagits av Europeiska Unionen (EU). Vidare har 

Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” tillämpats samt den svenska 

årsredovisningslagen (Årsredovisningslag (1995:1554)). 

Koncernredovisningen har upprättasts i enlighet med anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar omvärdering av eventuella finansiella 

instrument vilka löpande värderas till verkligt värde. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden enligt 

anskaffningsvärdemetoden. De finansiella rapporterna omfattar de företag som koncernen utgörs av. De finansiella rapporterna har upprättats enligt 

moderbolagets rapportperioder och med konsekvent tillämpning av redovisningsprinciper.  

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver en del uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa 

bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller 

sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i separat avsnitt nedan ”Betydande 

bedömningar och uppskattningar vid tillämpning av redovisningsprinciper”.  

 

Valuta och rapporteringsvaluta 
Koncernen använder Euro (EUR) som rapporteringsvaluta. Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor (SEK), vilket även utgör 

rapporteringsvaluta för moderbolaget. Det innebär att koncernens finansiella rapporter presenteras i EUR och moderbolagets finansiella rapporter 

presenteras i SEK. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental EUR eller SEK. 

Förstagångstillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU 
Detta är den första årsredovisningen som upprättas enligt IFRS. Det är samtidigt den första koncernredovisningen som upprättas av Xhail AB (publ) 
eftersom koncernen bildades den 23 juli 2020. Koncernen bildades  genom en apportemission där ägarna till Xhail Ireland Ltd fick bestämmande 
inflytande i Xhail AB (publ). Effekterna av övergången till IFRS presenteras i not 30 Övergång till IFRS.  Moderföretaget upprättar, för första gången, 
sin årsredovisning i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Övergången från K3 har inte inneburit några väsentliga effekter i 
moderbolagets redovisning. 
 

Nya IFRS redovisningsstandarder och tolkningar 
Det föreligger inga förändringar av IFRS under 2019/2020 som förväntas ha en väsentlig påverkan på resultat och finansiell ställning för koncernen, 
emellertid har IASB publicerat ”Covid-19-Related Rent Concessions (Amendment to IFRS 16)”, gällande från 1 januari 2020 vilken ger praktiska 
undantag för leasetagarens redovisning med avseende på hyreslättnader som uppkommer som en direkt följd av Covid-19 genom att införa en 
lättnadsregel i IFRS 16. Denna lättnadsregel tillåter en leasetagare att välja att inte omvärdera en Covid-19 relaterad hyreslättnad som utgör en 
leasingmodifiering. Denna förändring förväntas inte ha en påverkan på koncernens finansiella rapporter.  
 
Inga övriga nya eller ändrade IFRS som ännu inte trätt i kraft har förtidstillämpats vid upprättandet av koncernens eller moderföretagets finansiella 
rapporter.  
 

Principer för koncernredovisning  
Dotterbolag 
Dotterbolag är alla bolag över vilka koncernen har det bestämmande inflytandet. Koncernen kontrollerar ett företag när det exponeras för eller har 

rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag 

inkluderas i de finansiella rapporterna från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur de finansiella 

rapporterna från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 

Alla transaktioner mellan koncernbolag sker till marknadspriser. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på 

transaktioner mellan koncernbolag elimineras. Orealiserade förluster elimineras endast om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett 

nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. 
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Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget. Koncernen använder Euro som 

rapporteringsvaluta. Det innebär att koncernens finansiella rapporter presenteras i Euro och moderbolagets finansiella rapporter presenteras i 

svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental EUR eller SEK. 

Xhail AB (publ) tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv. Det innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion 

där koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder. Köpeskillingen som erläggs i samband med förvärv redovisas till 

marknadsvärde vid förvärvstidpunkten. Även förvärvade tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde vid förvärvstidpunkten. Det överskott 

som utgörs av skillnaden mellan anskaffningvärdet  och det verkliga värdet på de förvärvade nettotillgångarna redovisas som  goodwill. Goodwill är 

årligen föremål för nedskrivningsprövning. Vid förvärv där värdet av nettotillgångarna överstiger erlagd köpeskilling, så kallade förvärv till lågt pris, 

redovisas mellanskillnaden direkt i periodens resultat. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Villkorade köpeskillingar redovisas 

till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. De redovisas som en finansiell skuld och omvärderas vid varje rapporttillfälle. 

 

Xhail AB (publ) förvärvade den 23 juli 2020 Xhail Ireland Ltd genom en apportemission. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv vilket medför att 

Xhail Ireland Ltd anses vara den redovisningsmässiga förvärvaren. Då transaktionen inte bedöms utgöra förvärv av rörelse redovisas transaktionen 

som en aktierelaterad ersättning enligt IFRS 2 (IFRIC Update Mars 2013). Därmed uppkommer ingen goodwill utan skillnaden mellan 

emissionsbeloppet och värdet på det förvärvade bolaget redovisas som en kostnad. Koncernredovisningen utgör således en fortsättning på det legala 

dotterbolagets finansiella rapporter, förutom vad gäller dess kapitalstruktur.  

 

Transaktioner och balansposter i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan för respektive koncernföretag, utifrån de rådande valutakurserna på 

transaktionsdagen (avistakurs). Vinster och förluster i utländsk valuta till följd av reglering av sådana transaktioner och till följd av omvärdering av 

monetära poster till balansdagens kurs redovisas i resultatet. Icke-monetära poster omräknas inte på balansdagen utan värderas till historiskt 

anskaffningsvärde (omräknat till transaktionsdagens kurs), förutom icke-monetära poster värderade till verkligt värde som omräknas till valutakursen 

per den dag då det verkliga värdet fastställdes. 

 

Omräkning av utlandsverksamheter 
I koncernredovisningen räknas alla tillgångar, skulder och transaktioner i koncernföretag som har en annan funktionell valuta än EUR (Koncernens 

rapporteringsvaluta) om till EUR vid konsolideringen. Koncernföretagens funktionella valuta har varit oförändrad under rapportperioden. Vid 

konsolideringen har tillgångar och skulder räknats om till balansdagens kurs per balansdagen. Intäkter och kostnader har omräknats till EUR enligt en, 

för rapportperioden, genomsnittlig kurs. Valutakursdifferenser bokförs direkt mot övrigt totalresultat och redovisas i valutaomräkningsreserven i eget 

kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet omklassificeras de hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna som är redovisade i eget kapital 

till resultatet och redovisas som del av vinsten eller förlusten vid avyttringen. 

 

Segmentsinformation 
Rörelsesegment ska enligt IFRS 8 redovisas på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högsta verkställande 

beslutsfattaren. Den högsta verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av 

rörelsesegmentens resultat. Inom Xhail-koncernen har den verkställande direktören identifierats som den högsta verkställande beslutsfattaren. Xhail-

koncernen har under 2020 endast haft ett rörelsesegment vilket är B2B Sales. Se not 5. 

 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförliga till tillgången. Avskrivningar beräknas på ursprungliga 

anskaffningsvärden och avskrivning sker linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod med hänsyn tagen till eventurellt beräknat restvärde.  

Nyttjandeperioder inom koncernen uppgår generellt till: 

 Bilar, 4 år 

 Övriga materiella anläggningstillgångar, 5 år 

Maskiner och inventarier består huvudsakligen av kontorsmöbler och bilar. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller 

redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är 

förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo, samt att tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförligtligt sätt. Alla 

andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.  

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 

ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller 

utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta 

försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/övrig rörelsekostnad. Se not 13 Materiella anläggningstillgångar. 
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Immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar med begränsad livslängd redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Immateriella anläggsningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas vid varje 

bokslutstillfälle och justeras vid behov. Avskrivningarna påbörjas vid färdigställande. 

 

Utvecklingsutgifter aktiveras när de uppfyller kriterierna enligt IAS 38 Immateriella tillgångar. I övrigt kostnadsförs utvecklingskostnader löpande som 

rörelsekostnader.  

 

Kriterier för aktivering  är: 

 det är tekniskt möjligt att färdigställa användbar produkt,  

 företagets avsikt är att färdigställa produkten och att sälja den,  

 det finns förutsättningar att sälja produkten, 

 det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar,  

 adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda produkten finns tillgängliga, och  

 de utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 
Nedskrivningar 
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas årligen för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Vid indikation på att 

nedskrivningsbehov finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde enligt gällande principer. 

 

Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning vid händelser eller förändringar i förhållanden som indikerar att det redovisade 

värdet eventuellt inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillångens redovisade värde övrstiger dess 

återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader ocn nyttjandevärdet. Framtida 

avskrivningar anpassas till det nedskrivna värdet.  

 

Återföring av nedskrivningar 

En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har inträffat en förändring i de 

antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill reverseras aldrig. En reversering görs endast i den 

utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för 

avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet 

anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att 

nedskrivningen gjordes. 

 

Intäkter från avtal med kunder  
Intäkter värderas utifrån den ersättning som specificeras i avtalet med kunden. Koncernen redovisar intäkten när kontroll över en vara eller tjänst 

överförs till kunden. Kontroll uppkommer vid en tidpunkt eller över tid beroende på avtalade villkor. 

För närvarande betalar kunder i förskott för en specifik tidsperiod. Under denna tidperiod kan kunderna synkronisera musik skapad via koncernens 

molnbaserade licenser. Den skapade musiken har sedan kunden rätt att använda i all framtid, inom licensens ramar. Användandet av licenserna kan 

begränsas till vissa personer, företag, online eller sändningssammanhang. Användandet kan även begränsas geografiskt. Vissa licenser är begränsade 

tidsmässigt och vissa licenser är begränsade till ett specifikt projekt. 

För tidsbegränsade licenser redovisas intäkten över samma period som licensen är giltig och för projektspecifika licenser redovisas intäkten när 

kunderna har accepterat villkoren för licensen och projektet har påbörjats. Licenserna genererar ingen provision för förändringar i värde eller med 

anledning av det som skapas via licensen. Detta leder till att inga justeringar av intäkten behöver göras.  

Ersättning till anställda 
Kortsiktiga ersättningar till anställda som lön, sociala avgifter, semesterersättning och bonus kostnadsförs den period när de anställda utför 

tjänsterna. En skuld för den förväntade kostnaden för bonusutbetalningar redovisas när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse 

att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda. Det krävs även att förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt. Se not 10. 

Pensionsförpliktelser 

Pensionsplaner finansieras vanligen genom betalningar till försäkringsbolag eller förvaltaradministrerade fonder, enligt periodiska aktuariella 

beräkningar. Dessa planer kan vara förmånsbestämda eller avgiftsbestämda pensionsplaner.  

 

En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen 

baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid eller lön.  

 

En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken bolaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Bolaget har då inte några 

rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om fonden inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda 

som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 

utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo.  

 

Xhail-koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.  
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Ersättning vid uppsägning 

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från 

anställnig i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar eventuella avgångsvederlag när de bevisligen är förpliktade, endera genom att 

anställda sagts upp enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller genom att ersättningar har lämnats vid uppsägning som 

resultat av ett erbjudande till frivillig avgång, som resultat av omstrukturering. Ersättningar som beräknas bli reglerade om mer än tolv månader 

redovisas till diskonterat nuvärde. 

Aktierelaterade ersättningar 

En aktierelaterad ersättning som beviljats anställda värderas till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten. Detta verkliga värde redovisas sedan som en 

kostnad och med en motsvarande ökning av eget kapital under tilldelningens intjänandeperiod. Det belopp som redovisas som en kostnad justeras 

för att återspegla det antal optioner som förväntas nyttjas, vilket förväntas leda till att det slutliga beloppet redovisas baserat på antalet optioner 

som uppfyller villkoren vid intjäningsdatumet. För aktierelaterade ersättningar utan intjänandevillkor anpassas tilldelningsdatumets verkliga värde så 

att det tar hänsyn till dessa villkor. I dessa fall kommer det inte att finnas någon skillnad mellan förväntat och faktiskt utfall. Teckningsoptioner som 

förvärvas av anställda till marknadsmässigt värde redovisas inte som aktierelaterad ersättning utan som finansiella instrument. 

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och i förekommande fall utdelningsintäkter, samt vinst vid omvärdering eller avyttring av finansiella 

instrument. Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, inklusive periodiserade transaktionskostnader, förlust vid värdeförändring eller 

avyttring av finansiella instrument. Eventuella valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto. Ränteintäkter och räntekostnader redovisas 

enligt effektivräntemetoden medan utdelningar redovisas när rätten att erhålla utdelning har fastställts. 

 

Xhail-koncernen har inte haft några finansiella intäkter och kostnader, förutom ränteintäkter, räntekostnader och valutakursdifferenser, under 

räkenskapsåret 2019/2020. Se not 11. 

 

Skatter 
Inkomstskatt består av aktuell skatt beräknad på det skattepliktiga resultatet, uppskjuten skatt och andra skatter samt justering av aktuell skatt 

avseende tidigare år för koncernbolag. Alla bolag inom koncernen beräknar inkomstskatter i enlighet med gällande skatteregler och förordningar. 

Inkomstskatt redovisas i periodens resultat om den inte kan hänföras till någon transaktion som redovisats direkt mot eget kapital eller i övrigt 

totalresultat. Uppskjuten skatt redovisas för temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder samt för 

underskottsavdrag (i den mån de bedöms kunna nyttjas). Koncernen använder balansräkningsmetoden för att beräkna uppskjutna skatteskulder och 

uppskjutna skattefordringar. Balansräkningsmetoden innebär att beräkningen görs utifrån skattesatser per balansdagen applicerat på skillnader 

mellan en tillgångs eller en skulds bokföringsmässiga respektive skattemässiga värde samt underskottsavdrag. Dessa skattemässiga 

underskottsavdrag kan utnyttjas för att minska framtida beskattningsbara resultat. Uppskjutna skattefordringar redovisas till den grad det är 

sannolikt att framtida skattemässiga intäkter kommer att vara tillgängliga för att möjliggöra utnyttjandet av en sådan förmån. Övriga skatter avser 

skatter som inte har karaktär av inkomstskatter och redovisas på annan plats i periodens resultat.  Enligt IFRIC23 beaktas osäkerhetsfaktorer vad 

gäller inkomsstkatter om och när redovisning och värdering sker av inkomstkatter i de finansiella rapporterna. Se vidare i not 12 Skatt på årets 

resultat. 

 

Finansiella instrument  
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan främst likvida medel, samt på skuldsidan leverantörsskulder, 

upplupna kostnader och låneskulder. 

 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran 

redovisas när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats. 

Kundfordringar redovisas när faktura har skickats. Skulder redovisas när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även 

om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder redovisas när faktura mottagits.  

 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. En 

finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. En finansiell tillgång och en finansiell skuld 

nettoredovisas endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt en avsikt att reglera posterna netto. Förvärv och avyttring av finansiella 

tillgångar redovisas på affärsdagen, det vill säga den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Eventuella 

transaktionskostnader inkluderas i tillgångars verkliga värden förutom de vars värdeförändringar redovisas över periodens resultat. 

Transaktionskostnader som uppstår i samband med upptagande av finansiella skulder amorteras över lånets löptid som en finansiell kostnad. 

 

Finansiella tillgångar och skulder som hanteras inom IFRS 9 klasificeras enligt följande: 

 

Finansiella tillgångar: 

 Finansiella tillgångar som värderas tiill upplupet anskaffningsvärde  

 Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat  

 Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen 
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Finansiella skulder: 

 Finanisella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 

 Finansiella skulder som värderas till verkligt värde över resultaträkningen 

 

Inom ovanstående kategorier finns olika typer av finansiella instrument. Finansiella instrument klassificeras vid första redovisningstillfället och 

klassificeringen bestämmer principer för värderingen av instrumenten. De verkliga värdena för noterade finansiella investeringar och derivat baseras 

på noterade marknadspriser eller räntor. Om officiella räntor eller marknadspriser inte är tillgängliga beräknas verkligt värde genom att 

nuvärdesberäkna förväntade framtida kassaflöden med då gällande räntesatser.  

 

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde 

Finansiella tillgångar klassificeras som redovisade till upplupet anskaffningsvärde om de kontraktuella villkoren resulterar i betalningar som endast 

avser kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet samt att syftet med innehavet av den finansiella tillgången är att inneha tillgången 

till förfall. I efterföljande redovisning värderas tillgången till upplupet anskaffningsvärde baserat på effektivräntemetoden med avdrag för 

nedskrivningar. Ränteintäkter och vinster/förluster från finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde redovisas under finansiella intäkter.  

Xhail-koncernen har en övrig kortfristig fordran som faller inom denna kategori. 

 

Kundfordringar  

Kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde minskat med eventuell reservering för befarade kreditförluster. En reservering för 

värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla belopp som är förfallna enligt 

fordringarnas ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och bedömda framtida 

kassaflöden. Nettoförändringen av det reserverade beloppet redovisas i periodens resultat. 

Xhail-koncernen har vid räkenskapsårets slut inga kundfordringar eller befarade kreditförluster. 

 

Finansiella tillgångar till verkligt värde via övrigt totalresultat 

Tillgångar klassificeras i denna kategori om de kontraktuella villkoren resulterar i betalningar som endast avser kapitalbelopp och ränta på det 

utestående kapitalbeloppet samt att den finansiella tillgången innehas med syfte att både erhålla kontraktuella kassaflöden och att avvyttras.  

Värdering sker initialt till verkligt värde. Värdeförändringar redovisas i övrigt totalresultat. När tillgången säljs eller avyttras på annat sätt återförs de 

ackumulerade värdeförändringarna som redovisats inom övrigt totalresultat till periodens resultat. Intjänade och betalda räntor hänförliga till dessa 

tillgångar redovisas i periodens resultat som finansiella transaktioner i enlighet med effektivräntemetoden. Utdelningar hänförliga till dessa tillgångar 

redovisas i periodens resultat. Kortfristiga placeringar klassificeras som tillgängliga för försäljning och förändringar i dess verkliga värden redovisas i 

övrigt totalresultat.  

Xhail-koncernen har, under 2020, inte haft några finansiella tillgångar i denna kategori. 

 

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen 

En finansiell tillgång värderad till verkligt värde via periodens resultat utgör en tillgång som handlas med, vilket kräver att tillgången förvärvats med 

huvudsyfte att säljas inom en snar framtid och att den ingår i en portfölj med andra finansiella instrument som förvaltas med kortfristiga realiseringar 

som mål. Derivat klassificeras som innehav för handel. I detta fall utgör ett derivat en dokumenterat effektiv säkring av en underliggande finansiell 

risk, såsom ränterisk i samband med säkringsredovisning, vilket innebär att förändring i verkligt värde av derivatinstrumentet redovisas i övrigt 

totalresultat. Ränteintäkter och vinster/förluster från finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet, redovisas under finansiella intäkter. 

Xhail-koncernen har inga väsentliga derivatinstrument eller andra finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. 

 

Likvida medel  

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader. Xhail-koncernen har per 

balansdagen ingen checkräkningskredit, vilken skulle ha redovisats i balansräkningen som upplåning bland räntebärande kortfristiga skulder. 

 

 

Nedskrivning av finansiella tillgångar 

Vid varje rapporttillfälle utvärderar koncernen om det finns objektiva bevis på att en finansiell tillgång som värderas till antingen upplupet 

anskaffningsvärde eller till verkligt värde via övrigt totalresultat är i behov av nedskrivning. Kontraktstillgångars eventuella nedskrivningsbehov 

utvärderas enligt modellen för förväntade kreditförluster. Finansiella tillgångar som är föremål för nedskrivningsprövning avser kundfordringar. 

Återvinningsvärdet för kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade 

enligt effektivräntemetoden. Tillgångar med en kort löptid, mindre än ett år, diskonteras inte. En eventuell nedskrivning belastar resultaträkningen.  

 

Finansiella skulder, räntebärande lån och krediter, värderade till upplupet anskaffningsvärde 

Lån och finansiella skulder värderas initialt till sina respektive verkliga värden justerat för direkt hänförliga transaktionskostnader. Efter initial 

redovisning värderas dessa poster till sina upplupna anskaffningsvärden i enlighet med effektivräntemetoden.  

Xhail-koncernen innehar, per balansdagen 31 december 2020, kortfristiga lån. Se vidare i not 18. 

 

Se även not 14, Finansiell riskhantering. 

 

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket antas motsvara verkligt värde. 
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Eget kapital 
Eget kapital består av följande poster; 

 Aktiekapital som representerar det nominella värdet (kvotvärdet) för emitterade och registrerade aktier. 

 Övrigt tillskjutet kapital som innefattar premie som erhållits vid nyemission av aktiekapital och aktieägartillskott från ägarna. Eventuella 

transaktionskostnader som sammanhänger med nyemissioner av aktier dras av från det tillskjutna kapitalet. 

 Optionsreserven är hänförlig till omvärdering av teckningsoptioner. 

 Omräkningsreserven avser valutaeffekter vid omräkning av utländska dotterbolag. 

 Balanserad vinst/Ansamlad förlust, det vill säga alla balanserade vinster/förluster för innevarande och tidigare perioder samt förvärv av 

egna aktier. 

 

Resultat per aktie 
Beräkningen av resultat per aktie före utspädning baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda 

genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga 

antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från optioner utgivna till anställda. 

Utspädningen från optionerna baseras på en beräkning av hur många aktier som hypotetiskt hade kunnat köpas in under perioden med lösenkursen 

och värdet på återstående tjänster i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. De aktier som inte hade kunnat köpas in leder till utspädning. 

Vidare inkluderas det antal optioner, och därigenom aktier, som skulle bli intjänade om den grad av uppfyllnad av intjäningsvillkoren som föreligger 

per utgången av aktuell period även skulle föreligga vid utgången av intjäningsperioden. Potentiella stamaktier ses som utspädande endast under 

perioder då det leder till en lägre vinst eller större förlust per aktie. 

 

Resultat per aktie före utspädning 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera; 

 resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, med 

 ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden, justerat för fondemissionselement i stamaktier som emitterats under 

året och exklusive återköpta aktier som innehas som egna aktier av moderföretaget. 

 

Resultat per aktier efter utspädning 
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras beloppen som använts för beräkning av resultat per aktie före utspädning genom att 

beakta; 

 Effekten, efter skatt, av utdelningar och räntekostnader på potentiella stamaktier, och 

 det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som skulle ha varit utestående vid en konvertering av samtliga potentiella stamaktier. 

 

Leasing 
Leasingavtalen omfattar främst lokaler. IFRS 16 innebär att identifierade leasingavtal redovisas i balansräkningen klassificerade som nyttjandetillgång 

och leasingskuld. Leasingavtal av mindre värde kostnadsförs löpande. Mindre värde innebär tillgångar av ett värde i nyskick under 5 000 USD. 

Leasingavtal med kort löptid kostnadsförs löpande. Med kort löptid avses en löptid på mindre än ett år. När koncernen ingår ett avtal bedöms om 

avtalet ger rätt att kontrollera användningen av identifierad tillgång för en period mot ersättning. En tillgång för en nyttjanderätt och en leasingskuld 

redovisas vid leasingavtalets inledningsdatum, vilket är det datum då koncernen får tillgång till och har möjlighet att börja använda den 

underliggande tillgången. Nyttjanderätten uppgår initialt till samma belopp som leasingskulden, justerad för eventuella leasingavgifter erlagda före 

inledningsdatum plus eventuella initiala direkta kostnader och en uppskattning av kostnader för att återställa underliggande tillgång, med avdrag för 

eventuellt erhållna rabatter.  

 
Leasingtillgången skrivs därefter av linjärt över nyttjandeperioden, vilket anses motsvara leasingperioden. Leasingskulden, som delas upp i långfristig 
och kortfristig del, värderas initialt till nuvärdet av återstående leasingavgifter under den bedömda leasingperioden.  
 
Leasingperioden utgörs av den ej uppsägningsbara perioden med tillägg för ytterligare perioder i avtalet om det vid inledningsdatumet bedöms som 
rimligt säkert att dessa kommer att nyttjas. Leasingavgifterna diskonteras normalt med koncernens marginella upplåningsränta, vilken utöver 
koncernens kreditrisk återspeglar respektive avtals leasingperiod och kvalitet på underliggande tillgång som tänkt säkerhet. I de fall leasingavtalets 
implicita ränta lätt kan fastställas används dock den räntan. Skuldens värde minskar med periodens amorteringar, vilka uppgår till nettot av periodens 
leasingbetalningar och räntekostnad. 
 
Vad gäller leasingkontrakt för lokaler görs ingen åtskillnad mellan leasing- och icke-leasingkomponenter som ingår i leasingavgifterna. Istället 
redovisas leasing- och icke leasingkomponenter som en enda leasingkomponent för leasing av lokaler. Hyresavgiften omvärderas när förändringar i 
framtida leasingavgifter uppkommer genom förändring av index eller ändrad bedömning av avtalet till följd av exempelvis köp, förlängning av avtal 
eller uppsägning av avtal. En motsvarande justering görs av nyttjanderätten. 
 
Koncernen har idag endast leasingavtalavtal med kort löptid och leasingavtal till mindre värde. 
 
Koncernen agerar endast som leasetagare.  
 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
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Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslag (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 

Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna 

IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan 

redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. 

 

Skillnad mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper. 

Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för 

moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. 

 

Uppställningsformer 

Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital följer koncernens 
uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i årsredovisningslagen. Vidare innebär det skillnad i benämningar, jämfört med 
koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader samt eget kapital.  
 

Andelar i dotterföretag  

Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade 
värdet för innehav i dotterföretag. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när dessa 
uppkommer.   
 
Finansiella instrument och säkringsredovisning  
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpas inte reglerna om finansiella instrument och säkringsredovisning i IFRS 9 i 
moderbolaget som juridisk person. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och 
finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Anskaffningsvärdet för räntebärande instrument justeras för den periodiserade 
skillnaden mellan vad som ursprungligen betalades, efter avdrag för transaktionskostnader, och det belopp som betalas på förfallodagen (överkurs 
respektive underkurs). Xhail-koncernen tillämpar inte säkringsredovisning. 
 

Leasing 
Samtliga leasingavtal där moderbolaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller 
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
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Not 3 Betydande bedömningar och uppskattningar vid tillämpning av redovisningsprinciper  
Att upprätta finansiella rapporter i enlighet med IFRS kräver att ledningen gör vissa uppskattningar och bedömningar vid tillämpningen av företagets 
redovisningsprinciper. Dessa uppskattningar och bedömningar kan påverka rapporterade belopp för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga 
belopp kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
 
Uppskattningar och underliggande antaganden analyseras löpande. Ändrade uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. 
 
Mer information om uppskattningar och bedömningar som har gjorts per 31 december 2020 och som kan ha en väsentlig effekt på värdet av tillgångar och 
skulder under kommande räkenskapsår finns i nedan noter; 
 

- Not 12 – utnyttjande av uppskjutna skattefordringar är beroende av framtida skattepliktiga resultat mot vilka temporära skillander och 
skattemässiga underskottsavdrag kan nyttjas. 

 
Värdering till verkligt värde 
 
Ett flertal av koncernens redovisningsprinciper och upplysningar kräver en värdering till verkligt värde. Detta gäller såväl för finansiella som icke-finansiella 
tillgångar och skulder. Koncernen har ett etablerat arbetssätt för värdering till verkligt värde. Om information från tredje part, till exempel mäklare eller andra 
prissättningstjänster, finns tillgänglig används det som underlag för bedömning att värderingen möter kriterierna i de olika standarder som tillämpas. Detta 
inkluderar bedömning kopplad till den värderingshierarki som finns i standarderna. 
 
Vid värdering till verkligt värde av en tillgång eller skuld använder koncernen i första hand noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller 
skulder. Koncernen använder den värderingsmodell som kategoriserar data enligt en värderingshierarki. Denna värderingshierarki bygger på nedan nivåer. 
 

- Nivå 1 – noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar eller skulder 
- Nivå 2 – underlag annat än noterade priser (enligt nivå 1) som är observerbara för tillgången eller skulden. Dessa kan vara observerbara antingen 

direkt (till exempel priser) eller indirekt (till exempel framräknade med hjälp av priser). 
- Nivå 3 – underlag för värdering av tillgången eller skulden som inte baseras på observerbar marknadsinformation 

 
Om underlagen för att värdera en tillgång eller skuld till verkligt värde är hänförliga till olika nivåer i värderingshierarkin, kategoriseras hela värderingen till en 
och samma nivå. Den nivå som kategoriseringen hänförs till är den lägre av de nivåer som har använts vid värderingen. Vid slutet av varje rapportperiod gör 
koncernen en bedömning om det finns tillgänglig data på en högre nivå. Vidare information vad gäller gjorda antaganden vid värdering finns i följande noter; 
 

- Not 10 och 18 – Aktierelaterade ersättningar 
- Not 15 – Finansiella instrument 

 
Fördelningen mellan forsknings- och utvecklingsfaserna i utvecklingsprojekt och bestämning av huruvida kraven för aktivering av utvecklingsutgifter är 
uppfyllda kräver bedömningar både initialt och löpande. Företaget har kostnader för utveckling som ännu inte bedömts uppfylla samtliga krav för aktivering. 
 

FINANSIELLA  NOTER  
 
Not 4 Moderbolagets inköp och försäljningar till koncernföretag 
Försäljning till koncernbolag uppgick till 0 procent under 2019/2020 (0 procent för 2018/2019). Inköp från koncernbolag uppgick till 0 procent under 

2019/2020 (0 procent för 2018/2019). Avtal om leverans av tjänster till koncernbolag har tecknats per den 1 januari 2021. 

 
Not 5 Segmentsrapportering 
Xhail-koncernen har endast ett segment, nämligen B2B Sales. Koncernen utvecklar för närvarande sitt erbjudande vilket kommer att resultera i ett nytt 
segment, B2C Sales. Detta segment kommer att ledas separat då det kräver andra marknadsföringsstrategier. 
 
Nedan beskrivs verksamheten i varje rapporterande segment; 

- B2B Sales – direkt licensiering till företag 
- B2C Sales – direkt licensiering till konsumenter 

 
Information om de rapporterande segmenten 
Med anledning av den relativa storleken och att verksamheten är i sin linda finns det inte tillräcklig information för varje rapporterande segment. Koncernen 
har inte gått in i B2C-segmentet per 31 december 2020. Med anledning av detta finns ingen separat segmentsrapportering per 31 december 2020. 
 
Geografisk information 
Utveckling av den molnbaserade plattformen görs på Irland. Aktiviteter kopplade till försäljning fokuseras enbart mot den amerikanska marknaden. Detta görs 
via koncernbolaget Xhail Inc. Den geografiska informationen analyseras och presenteras utifrån kundernas georafiska placering. Hela koncernens försäljning 
avser den amerikanska marknaden. 
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Not 6. Nettoomsättning 

Koncernens nettoomsättning på 112 TEUR (67 TEUR) avser i sin helhet försäljning av licenser. Koncernen genererar sina intäkter genom licenser till sin 

molnbaserade plattform för skapande av musik samt via royalty kopplat till den musik som produceras via denna molnbaserade plattform. Koncernen erhåller 

royalty när musik skapad via deras plattform används i ett sändningssammanhang. 

Moderbolaget har haft en negativ omsättning på – 3 807 TSEK (+1 035 TSEK) under räkenskapsåret. Alla intäkter är hänförliga till av moderbolaget tidigare 

bedriven verksamhet. Moderbolaget ändrade inriktning på verksamheten under året, vilket innebar att tidigare bedrivna projekt avslutades i förtid. 

Upparbetade intäkter kopplade till dessa projekt bokades därmed bort, vilket ger en negativ intäkt för moderbolaget. 

 
 
Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

         Koncernen (TEUR)         Moderbolaget (TSEK) 

 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 

Revisorsgruppen i Malmö AB     

Revisionsuppdrag 22 3 223 29 

Skatterådgivning - - - - 

Övriga tjänster - - - - 

     

Dunne Quinlan Accountants Limited     

Revisionsuppdrag 14 6 - - 

Skatterådgivning - - - - 

Övriga tjänster - - - - 

Summa 36 9 223 29 

  
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen, bokföringen och styrelsens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med 
överenskommelse eller avtal. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdraget och inte heller är skatterådgivning. 

 

Not 8 Leasing 
 

   Koncernen 
2020-12-31 

Koncernen 
2019-06-30 

Kostnader relaterade till korttidsleasar   160 115 

Kostnader relaterade till leasar med lågt värde   5 - 

Summa    165 115 

Samtliga leasingavtal i koncernen är antingen av mindre värde eller korttidsleasingavtal. Den lokal Xhail AB (publ) hyr är av mindre värde. De lokalkontrakt 

som finns i Xhail Ireland Ltd och Xhail Inc är korttidsleasingkontrakt. 
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Not 9. Administrationskostnader 
         Koncernen (TEUR)         Moderbolaget (TSEK) 

 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 

Lokalkostnader 165 115 91 23 

Patent 83 19 - - 

Produktutveckling 45 2 - - 

Reklamkostnader 263 - 254 - 

Redovisningstjänster 70 22 463 42 

Revision 20 6 223 29 

Skatterådgivning 11 8 114 200 

Juridiska tjänster 145 50 - - 

Konsultkostnader 1 018 85 3 290 - 

Avskrivningar 20 20 - - 

Förvärvskostnad 1 731 - - - 

Övriga externa kostnader 192 102 1 206 117 

Löner och ersättningar 1 324 1 094 1 469 - 

Sociala avgifter 157 8 440 - 

Övriga personalkostnader 145 88 1 - 

Summa 5 389 1 619 7 551 411 
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Not 10 Anställda, personalkostnader och ersättningar till ledande befattningshavare 
         Koncernen (TEUR)         Moderbolaget (TSEK) 

 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 

Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktör 605 304 600 - 

Löner och ersättningar till övriga anställda 719 714 859 - 

Pensionskostnader till styrelse och verkställande direktör - - - - 

Pensionskostnader till övriga anställda - - - - 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 157 85 440 - 

Övriga personalkostnader 145 87 1 - 

Summa 1 626 1 190 1 900 - 

Medelantal anställda i koncernen är 15 personer varav 14 män. Medelantal anställda i moderbolaget är 1 person varav 1 man. 

Ledande befattningshavare i koncernen är 7 (3) personer varav 6 (2) män. Ledande befattningshavare i moderbolaget är 3 (3) personer varav 3 (2) män. 

Antalet styrelseledamöter i koncernen är 5 personer varav 4 män. Antalet styrelseledamöter i moderbolaget är 3 personer varav 3 män. 

 

 

                                               Ersättningar till ledande befattningshavare 

Belopp för grundlön/styrelsearvode är inklusive sociala avgifter. 

 

                                     Ersättningar till ledande befattningshavare 

 
 
Ersättningar (TEUR) 20180701-
20190630 

 
 

Grundlön/ 
styrelsearvode 

 
Rörlig 

ersättning 
Övriga 

förmåner 
Pensions- 

kostnad 

 
 

Övrig 
ersättning 

Summa 
ersättning 

Ordförande Michael Kiely 183 - - - 
 

- 183 

Ledamot Tom FitzGerald 111 - - - 
 

- 111 

Ledamot Moira Kiely 31 - - - 
 

- 31 

     
 

 
Summa 325 - - - - 325 

Belopp för grundlön/styrelsearvode är inklusive sociala avgifter. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Ersättningar (TEUR) 20190701-
20201231 

 
 

Grundlön/ 
styrelsearvode 

 
Rörlig 

ersättning 
Övriga 

förmåner 
Pensions- 

kostnad 

 
 

Övrig 
ersättning 

Summa 
ersättning 

Ordförande Michael Kiely 305 - - - 
 

- 305 

Ledamot Tom FitzGerald 167 - - - 
 

- 167 

Ledamot Moira Kiely 56 - - - 
 

- 56 
 
Ledamot Alex Dessauer 15 - - - 

 
- 15 

VD och ledamot Anders Thorsell 93 - - - 
 

- 93 
 
Ledande befattningshavare Max 
Renard 157 - - - 

 
 

- 157 
 
Ledande befattningshavare 
Andreas Carlsson 157 - - - 

 
 

- 157 
       

Summa 950 - - - - 950 
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                                                                                       Lån och aktieinnehav ledande befattningshavare 

* äger aktier både personligen och genom Sigura Unlimited Company 
** äger aktier både personligen och genom MDMK Limited 
*** äger aktier både personligen och genom Connector Corporate Finance AB 
****aktierna ägs genom Bridge Brothers LLC 
*****aktierna ägs genom Fu Tech LLC 
******aktierna ägs genom Andreas Carlsson Filmworks LLC                  
                                           

                                                                                                                                                                   Lån och aktieinnehav ledande befattningshavare 

 
* äger aktier både personligen och genom Sigura Unlimited Company 
** äger aktier både personligen och genom MDMK Limited 

 
Det finns aktierelaterade ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare. Mer information finns i not 17. 

 
Not 11 Finansiella poster 

         Koncernen (TEUR)         Moderbolaget (TSEK) 

 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 

Ränteintäkter 145 9 763 - 

Räntekostnader  -186 -44 -519 -7 

Valutakursdifferenser -76 - -1 039 - 

Summa  -117 -35 -795 -7 

 
Av moderbolagets valutakursdifferenser redovisas -1 043 tkr i posten övriga ränteintäkter och liknande resultatposter och 4 tkr i posten räntekostnader och liknande resultatposter. 

 
 
 
 
 

 
 
Ersättningar (TEUR) 20190701-20201231 

 
 

Lån till Xhail-
koncernen 

 
Antal aktier 

Antal 
optioner Enhet 

Ordförande Michael Kiely - - - Xhail AB 

Ledamot Tom FitzGerald* - 130 529 363 - Xhail AB 

Ledamot Moira Kiely** 2 530 436 792 - 
Xhail 

Ireland/Xhail AB 
 
VD och ledamot Anders Thorsell*** 100 22 648 016 - Xhail AB 

Ledande befattningshavare Charles Wooten**** - 294 546 696 - Xhail AB 

Ledande befattningshavare Kieran Hannon 101 42 755 080 - 
Xhail 

Ireland/Xhail AB 
 
Ledande befattningshavare Max Renard***** 263 224 411 516 - 

Xhail Inc/Xhail 
AB 

 
Ledande befattningshavare Andreas Carlsson****** 21 17 533 795 - 

Xhail Inc/Xhail 
AB 

     
Summa 487 1 262 861 258 - - 

     

 
 
Ersättningar (TEUR) 20180701-20190630 

 
 

Lån till Xhail-
koncernen 

 
Antal aktier 

Antal 
optioner Enhet 

Ordförande Michael Kiely - - - Xhail Ireland 

Ledamot Tom FitzGerald* - 1 864 211 Xhail Ireland 

Ledamot Moira Kiely** - 10 043 - Xhail Ireland 

Ledande befattningshavare Charles Wooten - 5 594 839 Xhail Ireland 

Ledande befattningshavare Kieran Hannon 151 - 593 Xhail Ireland 
     

Summa 151 17 501 1 643 - 



26 

 

Xhail AB (publ), Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm - Årsredovisning 2020 

 
Not 12 Skatt på årets resultat 

         Koncernen (TEUR)         Moderbolaget (TSEK) 

 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 

Aktuell skatt -1 -1 - - 

Uppskjuten skatt - - - - 

Totalt redovisad skattekostnad -1 -1 - - 

     

Redovisat resultat före skatt -5 345 -1 568 -12 138 733 

Skatt enligt gällande svensk skattesats 21.4% 1 144 336 2 598 -157 

Skatteeffekt av förvärvskostnader -371 - - - 

Skatteeffekt av övriga ej avdragsgilla kostnader -31 -17 -1 - 

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 41 6 4 - 

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -784 -326 -2 601 157 

Totalt redovisad skattekostnad -1 -1 - - 

Xhail AB (publ) har per den 31 december 2020 beräknade skattemässiga underskott om 84 345 tkr. Av det skattemässiga underskottet är 72 195 tkr inrullat från tidigare 

beskattningsår, medan skattemässigt underskott för räkenskapsåret 20190701 – 20201231 beräknas uppgå till 12 151 tkr. Inrullade skattemässiga underskott kan, enligt särskilda 

begränsningsregler, reduceras på grund av ägarförändringar under året. Eftersom Xhail AB (publ) under räkenskapsåret varit föremål för ägarförändringar föreligger risk för att hela 

eller delar av underskottet gått förlorat. Årets beräknade skattemässiga underskott om 12 151 tkr, påverkas inte av eventuella ägarförändringar under året. Bolaget redovisar inte 

någon uppskjuten skattefordran hänförlig till underskotten eftersom Bolaget antas göra underskott under nästkommande år. Vidare kan, enligt ovan, delar av det inrullade 

underskottet gå förlorat på grund av ägarförändringar under året. En utredning avseende möjligheten att nyttja underskotten pågår. Storleken på kvarstående skattemässiga 

underskott utreds varje år och därefter bedöms sannolikheten för att dessa ska kunna nyttjas mot framtida vinster. Utöver de skattemässiga underskotten i Xhail AB (publ) finns det 

ytterligare skattemässiga underskott i Xhail Ireland Group, det vill säga dotterbolagen. De skattemässiga underskotten i Xhail Ireland Group uppgår till 9 816 tEUR. 

 
 

Not 13 Materiella anläggningstillgångar         Koncernen (TEUR)          Moderbolaget (TSEK) 

 2020-12-31 2019-06-30 2020-12-31 2019-06-30 

Anskaffningsvärde     

Ingående anskaffningsvärden 104 101 - - 

Årets inköp    7 - - - 

Omräkningsdifferens -6 3 - - 

Utgående balans 105 104 - - 

     

Avskrivningar     

Ingående balans -80 -59 - - 

Årets avskrivningar -20 -20 - - 

Omräkningsdifferens 5 -1   

Utgående balans                    -95 -80 - - 

     

Redovisat värde 10 24 - - 

Koncernens materiella anläggningstillgångar består av fordon, möbler och datorutrustning. 

Avskrivningar – Avskrivningar på bilar, möbler och datorutrustning hänförs till varukostnader och inkluderas i administrationskostnader i resultaträkningen. 

Ställd säkerhet – Per 31 december 2020 har Xhail Ireland Ltd ställt sina materiella och immateriella tillgångar som säkerhet för ett lån. Lånet upptogs i september 2019. Den 31 

december 2020 uppgick lånet till €0.9m. 
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Not 14 Finansiella instrument och finansiella risker 
Finansiella tillgångar och skulder per utgången av 2020-12-31 och 2019-06-30 för koncernen. Samtliga finansiella tillgångar respektive skulder redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde. 

 

 
 
 

        Koncernen (TEUR) 
          

 
 
 
2020-12-31 

Finansiella tillgångar 
och skulder värderade 

till verkligt värde via 
övrigt totalresultat 

Finansiella tillgångar 
och skulder värderade 

till upplupet 
anskaffningsvärde 

Finansiella tillgångar 
och skulder värderade 

till verkligt värde via 
resultaträkningen 

 
 
 

Summa 

Tillgångar i balansräkningen     

Likvida medel - 239 - 239 

Övriga fordringar - 73 - 73 

Summa - 312 - 312 

     

Skulder i balansräkningen     

Upplåning (lång- och kortfristig) - 1 506 - 1 506 

Leverantörsskulder - 138 - 138 

Upplupna kostnader - 305 - 305 

Utgående balans                    - 1 949 - 1 949 

 
 

    

Redovisat värde på samtliga finansiella tillgångar och finansiella skulder ovan utgör en rimlig approximation av verkligt värde. 

 

Xhail-koncernens verksamhet är exponerad för olika typer av finansiella risker som kan påverka årets resultat och eget kapital. Detta beror framförallt på 

förändringar i räntenivåer, men också på finansierings- och likviditetsrisk samt motpartsrisker. Under räkenskapsåret 2020 har Xhail-koncernens finansiella 

risker varit begränsade. 

 

Finansierings- och likviditetsrisk  

Med finansieringsrisk avses risk att kostnaderna blir högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när finansieringsbehov uppstår, när lån skall omsättas 

eller att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla finansiering. Koncernen har historiskt 

redovisat förluster och finansierat verksamheten via utgivande av nya aktier. Denna finansiering har varit tillräcklig för att för att täcka kostnaderna och 

finansiera utvecklingen av koncernens immateriella rättigheter. Det finns dock inga garantier för att framtida kapitalanskaffning kommer att vara tillräcklig. 

Under 2021 har koncernen hittills tagit in finansiering om 6,7 miljoner Euro (68,2 miljoner SEK). Ytterligare kapital kommer att behövas senare under 2021 för 

att kunna genomföra koncernens produktlansering. 

 

Samtliga koncernens finansiella skulder förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. 

 

Valutarisk 

Koncernen verkar i Sverige samt internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende svenska kronor 

(SEK), Euro (EUR) och amerikanska dollar (USD). Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner och redovisade tillgångar och skulder i en valuta som 

inte är respektive koncernföretagets funktionella valuta, så kallad transaktionsexponering. Vidare är koncernen exponerad för valutarisk, så kallad 

omräkningsrisk, vid omräkning av koncernbolagen i Sverige och USAs resultat- och balansräkningar till koncernens rapportvaluta som är Euro (EUR). 

Koncernens funktionella valuta är Euro (EUR). Montetära tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till EUR enligt balansdagens kurs. Icke-monetära 

tillgångar och skulder omräknas enligt förvärvskurs eller den kurs som fanns per dagen för utgivande. Intäkter och kostnader omräknas till en genomsnittlig 

kurs. Denna genomsnittliga kurs anses utgöra en approximation av kursen vid varje transaktionstillfälle. Alla valutakursvinster och valutakursförluster är 

inkluderade i rörelsen. Känslighet i resultatet avseende förändringar i valutakurser uppstår i EUR, USD eller SEK.  

 

Ränterisker  
Koncernens ränterisk är ej väsentlig då all upplåning som finns utgår med fast ränta. Samtliga lån har dessutom kort löptid. 

 
Kredit- och motpartsrisk  
Kreditrisker kan uppstå genom att motparten inte fullgör sina åtaganden enligt ingångna avtal. Risken för att en motpart inte fullgör sina förpliktelser enligt 

finansiella kontrakt begränsas genom val av kreditvärdiga motparter samt att engagemanget per motpart begränsas. Koncernens likvida medel placeras på 

bankkonton hos välrenommerade banker med låg kreditrisk. 
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Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

         Koncernen (TEUR)         Moderbolaget (TSEK) 

 2020-12-31 2019-06-30 2020-12-31 2019-06-30 

Förutbetald hyra 13 14 - - 

Förutbetald försäkring 7 - 7 - 

Övrigt 26 21 12 3 

Summa  46 35 19 3 

 

 
 
Not 16 Likvida medel 

         Koncernen (TEUR)         Moderbolaget (TSEK) 

 2020-12-31 2019-06-30 2020-12-31 2019-06-30 

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:     

Banktillgodohavanden 239 60 2 039 150 

Summa  239 60 2 039 150 

 
Not 17 Eget kapital 

Vid ingången av räkenskapsåret (2019-07-01) bestod aktiekapitalet av 69 751 544 
aktier. Xhail AB (publ)s aktiekapital utgörs av ett aktieslag där varje aktie har samma 
röstvärde och ger samma rätt till utdelning.  
 

         
 

 Moderbolaget 

   2020-12-31 2019-06-30 

Antal aktier     

Vid årets ingång   69 751 544 69 751 544 

Tillkommande via nyemission   2 079 473 267 - 

Vid årets utgång   2 149 224 811 69 751 544 

Övrigt tillskjutet kapital avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. 

Aktiekapitalet består av 2 149 224 811 aktier med kvotvärde 0,000981 EUR. 
 

Apportemission 
Under året genomfördes en apportemission där ägarna till Xhail Ireland Ltd fick bestämmande inflytande i Xhail AB (publ), ett så kallat omvänt förvärv. I denna 

apportemission utgavs 2 057 988 956 aktier. Värdet per aktie var 0,01156 EUR. 
 

Övriga färdigställda nyemissioner 
Efter apportemissionen har ytterligare nyemissioner genomförts under året. Totalt har 21 486 311 aktier utgivits efter apportemissionen, men innan 

räkenskapsårets slut. Värdet per aktie var 0,01156 EUR. 
 

Pågående nyemission 
Per 31 december 2020 fanns det en pågående nyemission. Denna pågående nyemission avslutades 21 januari 2021 genom att ytterligare 13 975 327 aktier 

tecknades. Värdet per aktie var 0,01156 EUR. 

 

Beskrivning av program för aktierelaterade ersättningar 
Xhail Ireland Ltds teckningsoptionsprogram avslutades under rapportperioden. Tanken med programmet var att gynna Xhail Ireland Ltd och dess dotterbolag 
genom att erbjuda specfika personer inom koncernen en möjlighet att teckna aktier. Målsättningen var att detta erbjudande skulle få fler att stanna inom 
koncernen. Dessa optioner har varit och kommer att vara en förmån endast för styrelsemedlemmar. Det är inget som är standard för alla anställda. 
 
Dessa aktierelaterade ersättningar har värderats av en tredje part. Värdet baserar sig på att det var ett privat bolag vid tidpunkten för värdering samt att det 
avsåg minoritetandelar. 
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Värdering till verkligt värde 
Värdet av teckningsoptionsprogrammen har värderats baserat på en företagsvärdering gjort av en oberoende part. 
 
Med hänsyn till den kommande transaktionen med Xhail AB (publ) valde styrelsen, i mars 2020, att allokera de kvarvarande teckningsoptionerna i 
programmet. Samtidigt erbjöds 3 nyckelanställda möjligheten att lösa in sina optioner för 60 EUR per aktie. Tidigare pris var 652 EUR per aktie. Värderingen till 
60 EUR per aktie motsvarade den senast tillgängliga värderingen för en minoritetsandel på marknaden. I april 2020 erbjöds alla personer som hade 
teckningsoptioner att antingen lösa in eller förverka sina optioner. Alla optioner löstes in och därefter stängdes optionsprogrammet. 
 

 
         Koncernen 2020-12-31 (TEUR)         Koncernen 2019-06-30 (TEUR) 

 Antal Genomsnittligt 
lösenpris per 

option 

Antal Genomsnittligt 
lösenpris per option 

Utestående vid periodens början 1 483 273 1 483 273 

Tilldelade under perioden 496 62 - - 

Förverkade under perioden - - - - 

Förändrat pris under perioden 620 -590 - - 

Återlösta under perioden - - - - 

Inlösta under perioden -1 979 -35 - - 

Utestående vid periodens utgång - - 1 483 273 

Inlösningsbara vid periodens slut - - 1 483 273 

Kostnader i resultaträkningen – För mer information om personalrelaterade kostnader hänvisas till not 10. 

 
Teckningsoptioner för konsulter 
Per 31 december 2020 har bolaget utfärdat totalt 42 813 254 (varav 2 675 829 intjänade) teckningsoptioner inom ramen för avtal med konsulter. Varje 
teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget. Avtalen tecknades i november och december 2020 och löper på ett respektive två år.  
  
Innehavarna har erhållit teckningsoptionerna vederlagsfritt som ersättning för utförda rådgivningstjänster. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för 
teckning av aktier i bolaget kommer bolagets aktiekapital per 31 december 2022 att öka med 428 132 kr. Optionerna har värderats till 0,12 SEK per option, 
vilket varit värdet vid det omvända förvärvet och efterföljande nyemissioner. 
 
Per 31 december 2020 har koncernen haft kostnader kopplat till dessa teckningsoptioner på 34 tEUR. 
 
Teckningsoptioner för långivare 
Per 31 december 2020 har bolaget utfärdat totalt 65 000 000 teckningsoptioner inom ramen för avtal med långivare. Varje teckningsoption berättigar till 
teckning av en ny aktie i bolaget. Avtalen tecknades i december 2020 och löper på ett år.  
  
Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier i bolaget kommer bolagets aktiekapital per 31 december 2021 att öka med 650 000 kr. 
 
Kapitalhantering 
Xhail AB (publ) finansiella målsättning är att ha en god kapitalstruktur samt finansiell stabilitet och därigenom bibehålla investerare, kreditgivare och 
marknadens förtroende samt utgöra en grund för fortsatt utveckling av affärsverksamheten. 
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Not 18 Upplåning         Koncernen (TEUR)          Moderbolaget (TSEK) 

 2020-12-31 2019-06-30 2020-12-31 2019-06-30 

Ingående redovisat värde 1 503 477 350 350 

Årets upplåning    1 471 1 026 6 120 - 

Årets amortering -1 468 - - - 

Utgående redovisat värde 1 506 1 503 6 470 350 

Samtliga kortfristiga finansiella skulder förfaller till betalning inom ett år från balansdagen. 

   Koncernen (TEUR)         
31 december 2020 

Koncernen (TEUR)        
 30 juni 2019 

 
 Räntesats Förfalloår Nominellt 

värde 
Redovisat 

värde 
Nominellt 

värde 
Redovisat 

värde 

Konvertibla skuldebrev 6%/år 2020 - - 1 027 1 094 

Lån mot säkerhet 6%/år 2021 862 862 - - 

Inlösbara preferensaktier 3%/år 2019 - - 289 409 

Lån mot säkerhet 3%/månad 2021 498 498 - - 

Lån mot säkerhet 5%/månad 2021 100 100 - - 

Övriga lån olika olika 46 46 - - 

Summa    1 506 1 506 1 316 1 503 

 

 
Not 19 Kortfrisiga skulder 

         Koncernen (TEUR)         Moderbolaget (TSEK) 

 2020-12-31 2019-06-30 2020-12-31 2019-06-30 

Övriga poster 386 - 3 864 3 885 

Summa  386 - 3 864 3 885 

Posten ovan avser en mervärdesskattetvist med Skatteverket vad gäller den verksamhet som tidigare bedrivits i Xhail AB (publ). Tvisten avser åren 2016 och 2017. Skatteverket 

nekar avdrag för mervärdesskatt, men bolaget har överklagat detta. Bolaget undersöktes i början av 2015 utan anmärkning med samma upplägg som nu ifrågasätts. Det finns även 

en mindre övrigtpost i jämförelseåret för moderbolaget. 

 
Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

         Koncernen (TEUR)         Moderbolaget (TSEK) 

 2020-12-31 2019-06-30 2020-12-31 2019-06-30 

Förutbetalda intäkter 25 46 - - 

Personalrelaterade poster 283 179 49 - 

Revision 25 8 168 50 

Redovisningstjänster 23 - 228 5 

Juridisk rådgivning 50 75 502 - 

Konsultarvode 197 5 960 - 

Räntor 10 - 104 86 

Övrigt 49 10 330 6 

Summa  662 323 2 341 147 
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Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

         Koncernen (TEUR)         Moderbolaget (TSEK) 

 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 

Avskrivningar 20 20 - - 

Ej registrerat aktiekapital -36 - -361 - 

Aktierelaterade ersättningar - 273 353 - 

Nedskrivning kortfristiga placeringar - - 5 -130 

Omräkningsdifferens – valuta 38 -8 - - 

Förvärvskostnad omvänt förvärv 1 716 - - - 

Övrigt -3 17 - - 

Summa  1 735 302 -3 -130 

 
 

Not 22 Förändringar i skulder som tillhör finansieringsverksamheten 
 

       Inte kassaflödespåverkande poster 

 2018-07-01 Kassainflöde Kassautflöde Upplupen 
ränta 

Valutakurs- 
differenser 

2019-06-30 

Upplåning 477 1 026 - - - 1 503 

Summa  477 1 026 - - - 1 503 

 
 

       Inte kassaflödespåverkande poster 

 2019-07-01 Kassainflöde Kassautflöde Upplupen 
ränta 

Valutakurs- 
differenser 

2020-12-31 

Upplåning 1 503 1 471 -1 468 - - 1 506 

Summa  1 503 1 471 -1 468 - - 1 506 

 
 

Not 23 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 
          Moderbolaget (TSEK) 

   2019/2020 2018/2019 

Återföring nedskrivning kortfristiga placeringar   - 3 685 

Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar   - -3 555 

Nedskrivning kortfristiga placeringar   -5 - 

Summa    -5 130 
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Not 24 Andelar i koncernföretag      
    

          Moderbolaget (TSEK) 
   2020-12-31 2019-06-30 

Ingående anskaffningsvärden   - - 

Årets förvärv   219 167 - 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   219 167 - 

 

 
Moderbolagets andelar i koncernföretag per 31 december 2020 

 
 
Företagets namn 

 
Org.nr. 

 
Säte 

Antal andelar Kapitalandel (%) Bokfört värde  

Xhail Ireland Ltd 529294 Irland 40 410 100 219 167 

Summa     219 167 

Xhail Ireland Ltd har I sin tur två dotterbolag, nämligen Xhail Inc. med säte i USA (registreringsnummer 3889784) och Xhail IPH Ltd med säte på Irland 
(registreringsnummer 557298). 

 
Not 25 Fordringar på koncernbolag 
 

          Moderbolaget (TSEK) 

   2020-12-31 2019-06-30 

Xhail Ireland Ltd   23 923 - 

Xhail Inc   2 562 - 

Summa    26 485 - 

Det fanns en fordran till Xhail Ireland Ltd per 30 juni 2019. Beloppet var 1 705 tkr, men bolaget var vid denna tidpunkt inte ett koncernföretag. 

 
Not 26 Förslag till vinstdisposition 

             Till årsstämmans förfogande står SEK: 

              

 

Överkursfond 303 807 105 

Balanserade vinstmedel -78 295 675 

Årets resultat -12 138 030 

Summa  213 373 400 

 

Styrelsen föreslår att: 

 

Balanseras i ny räkning 213 373 400 

Summa  213 373 400 
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Not 27 Resultat per aktie 
 

EUR   Koncernen (TEUR) 
2020-12-31 

Koncernen (TEUR) 
 2019-12-31 

Resultat per aktie före utspädning   -0,0033 -0,0011 

Resultat per aktie efter utspädning   -0,0033 -0,0011 

 
 
Belopp som använts i täljare överensstämmer med årets resultat i koncernen -5 346 tEUR (-1 569 tEUR). Belopp som använts i nämnaren redovisas nedan. 

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgick till 1 633 610 543 aktier (1 382 167 500 aktier) och vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning 

uppgick till 1 635 490 427 aktier (1 445 402 704 aktier). Dessa har påverkats av omvänt förvärv, nyemissioner och optionsprogram under aktuellt och 

föregående räkenskapsår. Antalet utestående aktier vid årets slut var 2 149 224 811 aktier (69 751 544 aktier). 

Instrument som kan ge utspädningseffekt och förändringar efter balansdagen 

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning och resultat efter utspädning uppgår till samma som före utspädning. Då koncernen redovisar förlust för året 

och föregående räkenskapsår medför potentiella stamaktier ingen utspädning när det gäller vägt genomsnittligt antal aktier. Det finns incitamentsprogram 

som den dagen koncernen redovisar vinst kommer att medföra en utspädningseffekt. För mer information gällande villkoren i incitamentsprogrammen och 

andra utställda optioner se not 17. Inga förändringar i antalet aktier före och efter utspädning har inträffat efter balansdagen. 

Not 28 Transaktioner med närstående 
Som närstående definieras företagsledningen i moderbolaget och styrelsen i moderbolaget samt dotterbolagen. 
 
Följande transaktioner har inträffat med närstående personer under räkenskapsåret och jämförelseåret. Köp av tjänster av verkställande direktör under 2020. 
Transaktionerna har genomförts på marknadsmässiga villkor. 
 

 
         Koncernen (TEUR)         Moderbolaget (TSEK) 

 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 

Köp av tjänster av verkställande direktör 93 - 960 - 

Köp av tjänster av ledande befattningshavare - - - - 

Köp av tjänster av styrelseledamöter - - - - 

Summa  93 - 960 - 

 
Vad gäller koncerninterna transaktioner mellan Xhail AB (publ) och dess dotterbolag består det endast av lån. Xhail AB (publ) har en fordran på Xhail Ireland 
Ltd på 23 922 tkr och en fordran på Xhail Inc på 2 562 tkr. 
 

Not 29 Ställda säkerheter 

Xhail Ireland Limited har ställt samtliga sina tillgångar som säkerhet, vilket även inkluderar dotterbolagen Xhail IPH Limited och Xhail Inc. Det koncernmässiga 

värdet av dessa tillgångar uppgår till 95 tEUR. 

Not 30 Övergång till IFRS 

Dessa finansiella rapporter, för 18 månader och med bokslutsdag 2020-12-31, är de första denna koncern har upprättat enligt IFRS. Tidigare år har koncernen 

använt lokala redovisningsregler på Irland (FRS 102). 

 

Koncernen har upprättat de finansiella rapporterna enligt IFRS per 2020-12-31. Jämförelseåret har räknats om enligt IFRS. Koncernen har upprättat en 

öppningsbalansräkning per 2018-07-01, vilket också är övergångsdatum till IFRS. Denna not beskriver effekten av de ändringar i redovisningsprinciper som har 

gjorts i samband med övergången till IFRS. 

 

IFRS 1 tillåter att förstagångstillämpare gör vissa undantag från reglerna om retroaktiv tillämpning av vissa bestämmelser i IFRS. Koncernen har valt att 

tillämpa följande undantag; 

 

Ackumulerade valutaomräkningsdifferenser för all utländsk verksamhet inom koncernen anses vara noll per övergångsdatum, det vill säga per 1 juli 2018. 

 

I enlighet med IFRS 16 gjorde koncernen en bedömning av alla befintliga kontrakt, per 1 juli 2018, för att avgöra om det var leasingkontrakt. Bedömningen 

gjordes utifrån den information som fanns tillgänglig 1 juli 2018. Leasingskulder värderades till nuvärdet av de återstående leasingavgifterna, diskonterade 

med den upplåningsränta som hade varit aktuell om kontraktet finansierats via upplåning. Nyttjanderättstillgångar värderades till storleken på leasingskulden, 

men med hänsyn tagen till eventuell förutbetald leasing. Leasingbetalningar avseende leasingkontrakt som förfaller inom 12 månader från övergångsdatum 

till IFRS har hanterats som korttidsleasar och därmed kostnadsförts. Leasingkontrakt till lågt värde har också kostnadsförts. 
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I samband med övergång till IFRS har koncernen gjort följande justeringar; 

 - Derivatinstrument kopplat till externa lån i Xhail Ireland Group har räknats om till verkligt värde enligt IFRS 9/IAS 32. Effekten på eget kapital vid 

övergångsdatum uppgår till  218 tEUR. 

 

Övergången till IFRS har inte inneburit några väsentliga justeringar i rapporten över koncernens kassaflöde. 

 

Koncernens balansräkning vid övergångsdatum 1 juli 2018 

 
    

Belopp i TEUR  Enligt tidigare 
principer  

Justeringar till 
IFRS 

IFRS per 
2018-07-01 

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar  43 - 43 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  43 - 43 

     

Omsättningstillgångar     

Övriga fordringar  97 - 97 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  32 - 32 

Likvida medel  45 - 45 

Summa omsättningstillgångar  174 - 174 

SUMMA TILLGÅNGAR  217 - 217 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Övrigt tillskjutet kapital  4 887 - 4 887 

Reserver  454 - 454 

Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat  -5 495 -218 -5 713 

Summa eget kapital  -154 -218 -372 

     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga finansiella skulder  228 249 477 

Leverantörsskulder  2 - 2 

Övriga kortfristiga skulder  33 - 33 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  108 -31 77 

Summa kortfristiga skulder  371 218 589 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  217 - 217 
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Koncernens balansräkning för jämförelseåret, 1 juli 2019 

 
Belopp i TEUR  Enligt tidigare 

principer  
Justeringar till 

IFRS 
IFRS per 

2019-06-30 
Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar  24 - 24 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  - - 24 

     

Omsättningstillgångar     

Övriga fordringar  69 - 69 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  35 - 35 

Likvida medel  60 - 60 

Summa omsättningstillgångar  164 - 164 

SUMMA TILLGÅNGAR  188 - 188 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Övrigt tillskjutet kapital  4 887 - 4 887 

Reserver  720 - 720 

Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat  -7 211 -71 -7 282 

Summa eget kapital  -1 604 -71 -1 675 

     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga finansiella skulder  1 361 142 1 503 

Leverantörsskulder  37 - 37 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  394 -71 323 

Summa kortfristiga skulder  1 792 71 1 863 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  188 - 188 

 
 

Eget kapital enligt IFRS          

 2019-06-30 2018-07-01 

Totalt eget kapital enligt tidigare redovisningsprinciper -1 604 -154 

Derivat värderade till verkligt värde -71   -218 

 -1 675 -372 

Skatteeffekt - - 

Total justering av eget kapital -71                   -218 

Totalt eget kapital enligt IFRS -1 675 -372 
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Koncernens resultaträkning för jämförelseåret, sista juni 2019 

 
   

 
Belopp i TEUR 

Enligt tidigare 
principer 

Justeringar till IFRS IFRS per 
2019-06-30 

    

    

Nettoomsättning 67 - 67 

Bruttoresultat 67 - 67 

    

    

Försäljningskostnader - - - 

Administrationskostnader -1 619 - -1 619 

Övriga rörelseintäkter 19 - 19 

    

Rörelseresultat -1 533 - -1 533 

    

Resultat från finansiella poster    

Räntekostnader och liknande resultatposter, netto 112 -147 -35 

Finansnetto 112 -147 -36 

    

Resultat före skatt -1 421 -147 -1 568 

    

Årets skatt -1 - -1 

ÅRETS RESULTAT -1 422 -147 -1 569 

    

Resultat hänförligt till:    

Moderbolagets aktieägare -1 422 -147 -1 569 

    

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 2) 

 
 
Belopp i TEUR 

Enligt tidigare 
principer 
 

Justeringar till IFRS IFRS per 
2019-06-30 

    

Årets resultat -1 422 -147 -1 569 

Övrigt totalresultat:    

Poster som kan komma att omlassificeras till resultaträkningen - - - 

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen - - - 

    Valutakursförändringar avseende utländska dotterbolag -7  -7 

Summa Totalresultat för året -1 429 -147 -1 576 
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Not 31 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
Kapitalförstärkning 

Under 2021 har koncernen hittills tagit in finansiering om 6,5 miljoner Euro (65 miljoner SEK). Ytterligare kapital kommer att behövas senare under 2021 för 

att kunna genomföra koncernens produktlansering. De nyemissioner som har gjorts på det nya året har ökat antalet aktier i bolaget med 541 630 000 aktier. 

 

Namnändring dotterbolag 

Efter räkenskapsårets slut har två dotterbolag ändrat namn. Score Music Interactive Limited har blivit Xhail Ireland Limited och Score Music Productions Ltd 

har blivit Xhail IPH Limited. 

 

Styrelsen i Xhail AB (publ) har, den 7 juni 2021, godkänt denna årsredovisning för offentliggörande. 

 

 

Michael John Kiely   Alexander Joseph H. Dessauer 

Ordförande   Ledamot 

 

 

Anders Thorsell    

Verkställande direktör/ledamot    

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats den 7 juni 2021 

 

 

Johan Erlandsson 

Auktoriserad revisor 
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FASTSTÄLLELSEINTYG 

 

 

 

 

 

Undertecknad verkställande direktör intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisning, 
koncernårsredovisning och revisionsberättelse överensstämmer med originalet, dels att resultat- 
och balanräkning fastställts på årsstämma den _______ 2021. Stämman beslöt tillika att godkänna 
styrelsens förslag till vinstdisposition. 
 
 
 
 
Stockholm den _______2021 
 
 
 
 
 
 
 

Anders Thorsell 
Verkställande direktör 


	Koncernens nettoomsättning på 112 TEUR (67 TEUR) avser i sin helhet försäljning av licenser. Koncernen genererar sina intäkter genom licenser till sin molnbaserade plattform för skapande av musik samt via royalty kopplat till den musik som produceras ...
	Moderbolaget har haft en negativ omsättning på – 3 807 TSEK (+1 035 TSEK) under räkenskapsåret. Alla intäkter är hänförliga till av moderbolaget tidigare bedriven verksamhet. Moderbolaget ändrade inriktning på verksamheten under året, vilket innebar a...
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