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Net Trading Group NTG AB (publ) 

Delårsrapport  

1 januari – 30 september 2018 

Styrelsen och verkställande direktören för Net Trading Group NTG AB (publ) avger härmed 
delårsrapport för koncernens verksamhet under de första nio månaderna 2018.  

Sammanfattning perioden januari – september 2018 

•  Nettoomsättningen ökade med ca 185% till 64 545 kSEK (22 667 kSEK) 
•  Rörelseresultatet uppgick till -4 395 kSEK (-3 499 kSEK) 
•  Resultat per aktie efter utspädning -0,31 SEK (-0,31) 
•  Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 269 kSEK (5 278) 
•  I nettoomsättningen ingår försäljning i Finland med 10,2 MSEK  

 
Sammanfattning perioden juli - september 2018 

•  Nettoomsättningen ökade med ca 100% till 21 250 kSEK (10 618 kSEK) 
•  Rörelseresultatet uppgick till -1 898 kSEK (-1 260) 
•  Resultat per aktie efter utspädning -0,13 SEK (-0,10) 
•  I nettoomsättningen ingår försäljning i Finland med 4,7 MSEK  

 
Viktiga händelser under perioden 

• Beslut om riktad emission till Orvelin Group AB på 860 000 aktier till en teckningskurs 
om 4,00 kr per aktie. Betalning gjordes i oktober. 

• Tidigare utställd teckningsoption annullerad. 
• NTG planerar ytterligare expansion österut, till Estland med bas i Finland och Åland. 
• Styrelse/ledning och Orvelin Group AB förvärvade 700 000 aktier till en kurs om 3,70 

kr per aktie, från en tidigare större aktieägare. 
 
Viktiga händelser efter periodens utgång 

• NTG passerade omsättningsmålet om 70 MSEK för helåret 2018 redan under oktober 
månad. 

• NTG sätter återigen omsättningsrekord i Finland och beräknas omsätta över 2,4 
MSEK under november. Omsättningen i Finland för 2018 är högre mot tidigare 
beräknat. 

 
 
 
 
 
 
 



                         Pressmeddelande 26 november 2018 
           Net Trading Group NTG AB (publ) 
            Organisationsnummer 556994-2930 
 

2 
 

 
VD Morten Hansson kommenterar 
 
Jag är fortfarande mycket nöjd med utvecklingen som företaget visar under tredje kvartalet 
och under perioden januari-september. Jämfört med jan-september i 2017 har vi vuxit med 
ca 185% till 65 Mkr (23 Mkr). 
 
Vi har tidigare beräknat en omsättning på 70 miljoner kronor, för helåret 2018, och det är nu 
klart att bolaget kommer att överträffa detta med marginal. Vi koncentrerar oss fortfarande 
på den tillväxtplan vi har lagt för framtida perioder.  
 
Jag är också mycket glad att Orvelin Group har gett oss ytterligare förtroende genom att 
investera ytterligare i NTG och har tecknat ytterligare aktier i Bolaget. Orvelin Group äger nu 
ca 20% av NTG. Det betyder att vi har en stabil och bra partner i förhållande till de planer för 
tillväxt som lagts. 
 
Den finska verksamheten fortsätter att växa kraftigt och styrelsen och ledningen vill fortsätta 
investera långsiktigt för tillväxt och varumärkesbyggnad i Finland. Det negativa 
rörelseresultatet för tredje kvartalet för NTG kan huvudsakligen hänföras till den finska 
verksamheten.  
Verksamheten i Finland blir viktigare och viktigare med en tillväxt som fortsätter öka månad 
efter månad och det är inte osannolikt att försäljningen till den finska marknaden ensam 
kommer att stå för 25-30% av NTGs totala intäkter år 2019. 
 
Investeringarna i Finland ger resultat i betydligt högre omsättning än prognoserat. Bolaget 
har även investerat i utveckling av en B2B-lösning för den ökande efterfrågan för 
företagsbeställningar. Potentialen här är stor och kommer vidare bidra till finska 
verksamhetens tillväxt. En B2B-lösning beräknas lanseras före årsskiftet. 
 
NTG planerar också för sortiment av träningsrelaterade produkter att lanseras i slutet av 
december. 
 
Göteborg den 26 november 2018 
Morten Hansson, VD 
 



                         Pressmeddelande 26 november 2018 
           Net Trading Group NTG AB (publ) 
            Organisationsnummer 556994-2930 
 

3 
 

 
Koncernens resultaträkning i sammandrag 

jul - sept  jan – sept jan - dec 
Belopp i kSEK 2018 2017 2018 2017 2017 

Nettoomsättning 21 250 10 618 64 545 22 667 36 040 
Övriga intäkter - 54 407 54 99 
Handelsvaror -11 430 -6 577 -38 843 -13 393 -30 920 
Övriga kostnader -11 718 -5 355 -30 504 -12 827 -11 907 
Rörelseresultat -1 898 -1 260 -4 395 -3 499 -6 688 
      
Resultat från finansiella poster -25 5 -20 3 8 
Resultat före skatt -1 923 -1 255 -4 415 -3 496 -6 680 
Skatt - - - - 1 098 
Periodens resultat -1 923 -1 255 -4 415 -3 496 -5 582 
      
Resultat per aktie, SEK -0,13 -0,10 -0,31 -0,31 -0,48 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,13 -0,10 -0,31 -0,31 -0,45 
Genomsnittligt antal aktier 14 318 750 12 318 750 14 318 750 11 161 119 11 558 053 
      
Koncernens balansräkning i sammandrag     

Belopp i kSEK  2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

Tillgångar     
Anläggningstillgångar     
Summa immateriella anläggningstillgångar  673 280 555 
Summa finansiella anläggningstillgångar  2 292 1 219 2 292 
Summa anläggningstillgångar  2 965 1 499 2 847 
Omsättningstillgångar     
Varulager  295 0 0 
Övriga fordringar  9 294 4 442 3 560 
Kassa bank  2 269 5 278 9 056 
Summa omsättningstillgångar  11 857 9 720 12 616 
Summa tillgångar  14 823 11 219 15 463 
     
Eget kapital och skulder     
Eget kapital     
Summa eget kapital  8 180 8 553 12 699 
Kortfristiga skulder  6 643 2 666 2 764 
Summa eget kapital och skulder  14 823 11 219 15 463 



                         Pressmeddelande 26 november 2018 
           Net Trading Group NTG AB (publ) 
            Organisationsnummer 556994-2930 
 

4 
 

 
Koncernens kassaflödesanalys i 
sammandrag 

     

Belopp i kSEK  jan – sept 
2018 

jan – sept 
2017 

jan – dec  
2017 

 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

  
 

-4 296 

 
 

-3 431 

 
 

-6 594 

 

      
Kassaflöde från förändring av 
rörelsekapital 

  
-2 238 

 
-1 409 

 
-406 

 

      
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

  
-242 

 
0 

 
-296 

 

      
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

  
-10 

 
9 243 

 
15 475 

 

      
Periodens kassaflöde  -6 786 4 402 8 179  
Likvida medel vid årets början  9 055 876 876  
Likvida medel vid periodens slut  2 269 5 278 9 055 

 
 

 

 

Koncernens förändringar i 
eget kapital 

Belopp i kSEK 

 

Aktiekapital 

 

Ej reg. 
aktiekapital 

 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

 

Periodens 
resultat 

 

Totalt eget 
kapital 

Eget kapital 2017-12-31 635 103 17 543 -5 582 12 699 
Registrering nyemission 103 -103   0 
Resultat disp enl stämma   -5 582 5 582 0 
Omräkningsdiff   -104  -104 
Periodens resultat    -4 415 -4 415 
Eget kapital 2018-09-30 738 0 11 857 -4 415 8 180 
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Koncernens nyckeltal   jan – sept 
2018 

jan – sept 
2017 

jan – dec 
2017 

Nettoomsättning, kSEK   64 545 22 667 36 040 
Rörelseresultat, kSEK   -4 395 -3 499 -6 688 
Periodens resultat, kSEK   -4 415 -3 496 -5 582 
Resultat per aktie före utspädning, SEK   -0,31 -0,31 -0,48 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK   -0,31 -0,31 -0,45 
Eget kapital per aktie, SEK   0,57 0,63 0,72 
Avkastning på eget kapital, %   neg neg neg 
Soliditet, %   55,2 76,2 81,5 
Medelantalet medarbetare*   3 3 3 
Genomsnittligt antal aktier   14 318 750 11 161 119 11 558 053 
Antal aktier**   14 318 750 13 609 073 14 318 750 

 Antal utestående teckningsoptioner**   0 0 860 000 
*) Medarbetare engagerade på konsultbasis 
**) vid periodens utgång 
 
 
Nyckeltalsdefinitioner 

Avkastning på eget kapital, %: Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget 
kapital. 

Soliditet, %: Eget kapital i förhållande till balansomslutning. 

Resultat per aktie, SEK: Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal 
aktier. 

Eget kapital per aktie, SEK: Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid 
periodens slut. 
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Nettoomsättning                                                                                                                                              
Under tredje kvartalet uppgick omsättningen till 21 250 kSEK (10 618), för första nio månaderna  
64 545 kSEK (22 667), en omsättningsökning för niomånadersperioden med ca 185%. 
I nettoomsättningen ingår försäljning i dotterbolaget till den finska marknaden, under första nio 
månaderna med 10,2 MSEK varav 4,7 MSEK under tredje kvartalet. 
 
Rörelseresultatet                                                                                                                                              
Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev -1 898 kSEK (-1 260). Rörelseresultatet för första nio 
månaderna blev -4 396 kSEK (-3 499). Bolagets förlust beror huvudsakligen på fortsatt förlust i 
dotterbolaget samt extra kostnader i samband med moderbolagets skifte av leverantör och 
logistikpartner.  
 
Finansiell status 
Per 30 september uppgick koncernens likvida medel till 2 269 kSEK (5 278). Under september 
beslutades om riktad emission till Orvelin Group AB om 860 000 aktier till en teckningskurs om 4 kr 
per aktie vilket tillförde bolaget 3 440 000 kr. Betalning gjordes i oktober. Styrelsen bedömer att det 
inte behövs någon ytterligare finansiering för att nå de finansiella målen. 
 
Finansiella mål 
NTG fortsätter att prioritera tillväxt i omsättning och antal kunder. Vi ser stora möjligheter till att 
överträffa tidigare kommunicerat omsättningsmål om 70 MSEK för 2018.  Styrelsen och ledningen 
bedömer det vara rimligt att kunna nå positivt månadsresultat i slutet av året. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
NTGs verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk 
för verksamhet och resultat. För risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till det memorandum som 
upprättades i samband med nyemissionen i mars 2017, som finns på NTGs hemsida och som kan 
beställas från NTG. 
 
Antalet utestående aktier 
Aktiekapitalet om 738 079,12 SEK är fördelat på 14 318 750 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,051546 
SEK. Efter att den riktade emissionen till Orvelin Group AB registrerats under oktober månad uppgår 
aktiekapitalet till 782 408,68 SEK fördelade på 15 178 750 aktier. 
Aktien är sedan 7 juni 2017 noterad på Nordic Growth Market - NGM MTF (www.ngm.se) med 
beteckningen NTGR MTF. 
 
 
Redovisningsprinciper 
Från 6 september 2017 ingår dotterbolaget Net Trading Group Åland AB i koncernen.  
Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
använts som i senaste årsredovisningen. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i 
enlighet med fortlevnadsprincipen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.  
 

http://www.ngm.se/
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Granskning 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
 
Kommande rapporttillfällen 
Bokslutskommuniké för 2018      den 26 februari 2019 
 
Årsstämma hölls den 24 maj 2018 i Göteborg. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida 
www.maxgodis.se och kan även rekvireras från bolaget per e-post morten@maxgodis.se 
 

 
Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa 
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana 
uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda. 
  
Göteborg den 26 november 2018 
Net Trading Group NTG AB (publ) 
 
Styrelsen och verkställande direktören 
 
 
För ytterligare information kontakta Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB,  
Tel +47 908 44 078, morten@maxgodis.se 
  
Denna information är sådan information som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 
november 2018. 

 
 
 
 
Net Trading Group NTG AB (publ) har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast 
Moving Consumer Goods) såsom konfektyg, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och 
andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där 
NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG 
till den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under MaxGodis.se och 
Maxikarkki.fi.  

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg 
Tel: +47 908 44 078, www.maxgodis.se 

  

http://www.maxgodis.se/
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