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Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet, oktober – december 2017 

 
Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2017: 
 

• Styrelsen för Nickel Mountain Resources AB (NMR) beslutade i november att genomföra en 
företrädesemission (1 ny aktie för varje tretal gamla aktier) om maximalt ca 22,9 miljoner kr 
(”Emissionen”). Beslutet godkändes den 11 december 2017 av en extra bolagsstämma. 
Emissionen var garanterad till 80%. Aktieägarna hade företrädesrätt till teckning till en kurs 
om 0,25 kr per aktie. Teckningstiden för Emissionen löpte 22 januari – 9 februari 2018. 
 

• Bolaget förlängde tidigare upptaget kortfristigt lån om SEK 7 miljoner att löpa till den 28 
februari 2018. Vidare avtalade Bolaget om att, per den 1 december, uppta ytterligare lån om 
SEK 3 miljoner, även detta med löptid till den 28 februari 2018, i syfte att säkerställa 
finansiering för testarbeten fram till genomförd emission.  

 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång: 
 

• Nickel Mountain Resources offentliggjorde den 16 februari utfallet av den den till 80 % 
garanterade företrädesemissionen i bolaget om maximalt 22,9 miljoner kronor. Emissionen 
tecknades till 94 procent, totalt 86 213 339 aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie, 
motsvarande 21 553 334,75 kronor. Av detta tecknades 41 741 301 aktier med företrädesrätt 
(45,5 procent) och 44 472 038 aktier tecknades utan företrädesrätt (48,5 procent). 
 

• Den 15 januari 2018 meddelades att testprogrammet på 71-1 inletts samt att olja påträffats i 
det först perforerade intervallet, JU-5 i Jura på 2 764 - 2 772 meters djup.  
 

• Den 30 januari 2018 meddelades att olja påträffats även i andra intervallet som perforerats, 
JU-1 i Jura på 2 654-2 666 meters djup. Oljan bedöms liksom i JU-5 vara av god kvalitet, 
motsvarande en Siberian Light Crude, men också vara en distinkt annan olja än den i JU-5 
och därmed har enligt Bolagets preliminära bedömning två oljeförande formationer etablerats, 
vilka inte har medräknats i den mineraltillgångsberäkning som tidigare gjorts.   
 

• IFOX Investments AB (publ) (”IFOX”), som fram till utdelning den 8 januari var huvudägare i 
Bolaget genomförde utdelning av 139 503 088 aktier i NMR, med avstämningsdag den 8 
januari 2018 och innehar därefter inga aktier i Bolaget. 
 

• Ökat ägande i OOO Bakcharneftegaz (”BNG”) registrerades genom NMR:s helägda 
dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus Ltd (”Mezhlisa”) i enlighet med gällande 
investeringsavtal. NMR-koncernen är efter den 17 januari 2018 ägare till 65 % av aktierna i 
BNG, vilket motsvarar en ökning med cirka 15 % i jämförelse med ägarstatus innan denna 
förändring.  

 
Finansiell översikt perioden oktober - december 2017 
 
• Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0 TSEK) 
• Rörelseresultatet uppgick till -1 597 TSEK (-390) 
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 907 TSEK (-378) 
• Resultat per aktie -0,007 SEK (-0,009) 
 
Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period under 
föregående räkenskapsår. 
 
Ytterligare information om Bolagets projekt kan erhållas från Anders Thorsell när det gäller 
petroleumprojektet i Tomsk eller Johan Sjöberg om det gäller nickelprojekten.  
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Anders Thorsell anders@nickelmountain.se   tel 070 773 20 45  
Johan Sjöberg  johan.sjoberg@nickelmountain.se  tel 070 834 14 32 
 
VD-kommentar 
 
Så var 2017 till ända och vi har rivstartat 2018 med lysande resultat från testerna av brunn 4 i Tomsk, i 
skrivande stund har vi hittat olja i två av två testade intervall ovanför Palaeozikum, något som är en 
fjäder i hatten för våra ryska kollegor. Nu återstår att vänta in resultaten från det tredje och sista 
intervallet som ska testas innan arbetet relaterat till volymbedömningar av oljetillgångarna inom 
licensområdet tar vid. Resultatet av detta tror vi kommer att bli mycket intressant.  
 
Om man blickar ut i vår omvärld och tar sig tiden att studera efterfrågan på både metaller och 
petroleum så syns det en tydlig förbättring jämfört med hur vi inledde fjolåret. På petroleumsidan ser vi 
ett ökat intresse för nya projekt som härstammar från den brist på investeringar som vi har noterat 
under de senaste åren. Likadant är det när det gäller metaller, vi ser en tydligt ökad efterfrågan på 
metaller och prospekteringsprojekt, i Sverige har antalet undersökningstillstånd ökat markant under 
fjolåret och vi har nya utländska företag som har inlett prospektering i Sverige 
 
Ökningen är särskilt tydlig när det gäller batterimetaller som Litium, Kobolt och Nickel, något som är 
högintressant för oss i och med att vi äger Rönnbäckens Nickelprojekt. Flera studier och prognoser 
förutspår stora ökningar av efterfrågan av de metaller som är grundstenarna i tillverkningen av elbilar, 
hur stor ökning det faktiskt blir för de olika metallerna är osäkert men med nuvarande teknik och en 
ökning av antalet elbilar till 10% av nybilsförsäljningen så kommer nickelmarknaden att expandera 
med åtskilliga tiotals procent. Därtill har vi kobolt, koppar, litium och grafit som också kommer att se 
stora ökningar i efterfrågan även om det inte påverkar oss lika mycket.  
 
Som om inte detta vore nog så hävdar flera bedömare att vi är på väg in i en ny supercykel för 
metaller, om de har rätt så kommer vi att få jobba en del övertid de närmaste fem åren… 
 
Med tillförsikt om framtiden,  
 
Johan Sjöberg 
 
Göteborg i februari 2018 
 
 
Förvärvet av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd 
 
NMR och IFOX tecknade i slutet av mars 2017 ett avtal om förvärv av IFOX Investments AB:s 
(”IFOX”) helägda dotterbolag Mezhlisa, vars enda tillgång är dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz 
(”BNG”) som äger och driver petroleumprospektering på licensområde 71-1 i Tomsk i den ryska 
federationen. Förvärvet godkändes på extra bolagsstämmor i NMR och IFOX den 24 maj 2017.  
 
Transaktionen genomfördes genom att NMR förvärvade samtliga aktier i Mezhlisa, samt alla fordringar 
IFOX hade på Mezhlisa samt BNG vid tillträdet, från IFOX mot dels kontant betalning om 0,40 kr och 
dels genom reverser på 219 999 999,60 kronor. IFOX äger enligt avtalet rätt att kvitta dessa reverser 
mot aktier och konvertibler i NMR till en kvittningskurs om 0,90 kronor/aktie/konvertibel. Vid fullt 
utnyttjande av denna konvertibel kommer förvärvet av Mezhliza Resources att resultera i emissioner 
om totalt 244 444 444 st nya aktier i NMR. 
 
På NMR’s bolagsstämma den 24 maj fattades beslut om emission av 69 751 544 respektive 162 
753 603 aktier och 11 939 297 tvingande konvertibler som ett led i betalningen av förvärvet av 
Mezhlisa. Samma dag tecknade sig IFOX för 69 751 544 aktier och 11 939 297 tvingande 
konvertibler. Betalning erlades genom kvittning av del av de fordringar som IFOX hade på NMR som 
ett resultat av NMR:s förvärv av Mezhlisa. IFOX har en skyldighet att någon gång under tiden från och 
med 2017-08-01 till och med 2018-07-31 påkalla konvertering av konvertiblerna till nya aktier i NMR till 
en konverteringskurs (före eventuell omräkning) om 0,90 kronor/aktie. IFOX har i juli 2017 tecknat sig 
för de sista 162 753 603 aktierna i enlighet med beslut från NMR:s extra bolagsstämma den 24 maj 
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2017. Betalning erlades genom kvittning av det återstående fordringsbeloppet som IFOX hade på 
NMR som ett resultat av NMR’s förvärv av Mezhlisa. Hittills har 232 505 147 aktier emitterats, de 
resterande 11 939 297 aktierna ska senast den 31 juli 2018 utges inom ramen för den konvertibeln 
som innehas av IFOX. 
 
Mezhlisa har ingått avtal avseende att succesivt förvärva upp till 74 procent av BNG, Mezhlisa är per 
slutet av februari registrerade som ägare av 65,0 procent av BNG. Mezhlisas tillträde till 
ägarandelarna kommer ske stegvis i takt med att prospekteringsprogrammet finansieras, linjärt i 
förhållande till fullgörandet av Mezhlisas åtagande att erlägga totalt 12,4 MUSD i form av ovillkorade 
aktieägartillskott till BNG. Mezhlisas ägande i BNG ökar således med cirka 5,97 procent för varje 
investerad MUSD upp till maximalt motsvarande 74 procent av ägandet i BNG. Varje investerad USD 
ger rätt till ägande.  
 
Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i 
augusti 2010, licens 71-1 ”Ellej-Igajskoje”. Bolaget bedriver för närvarande ett prospekteringsprogram 
på licens 71-1 inom vilken Bolaget visat på en större potential än ursprungligen väntat. Det första 
steget var att genomföra återinträde och tester i ett av två gamla borrhål på licensen i fråga.  
 
Kommentarer till räkenskaperna 
 
Balansräkningens omfång har ökat avsevärt till följd av förvärvet av Mezhlisa som beskrivs ovan. 
Balansposten ”Koncessioner, mineralintressen” omfattar nu i huvudsak bearbetningskoncessionerna i 
Rönnbäcken och petroleumlicensen 71-1 som ägs av BNG och därmed indirekt av NMR. 
Minoritetsintresset om 68,5 MSEK avser den ryske lokale partnern Malyarenkos andel av 
dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz.  
 
Kortfristiga skulder har ökat från 0,3 MSEK vid utgången av 2016 till 25,0 MSEK per sista december 
2017. 10,7 MSEK av de kortfristiga skulderna är hänförbara till de ännu icke konverterade 
konvertiblerna, vilka är tecknade av IFOX. Dessa kommer att till stor del försvinna under 2018, då 
motsvarande belopp kommer att stärka upp det egna kapitalet i NMR genom emittering av nya aktier i 
samband med en konvertering. Bolaget har även tagit upp kortfristiga lån under året om 10 MSEK för 
fortsatt finansiering av verksamheten. Lånen löper till den 28 februari 2018 och planeras återbetalas 
med medel från den företrädesemission som är under registrering.  
 
Andelar av intressebolag utgörs av aktieinnehav i Nordic Iron Ore om 280 000 aktier samt aktier i  
Leading Edge Materials om 9 436 aktier.  
 
Investeringar under perioden 
 
NMR förvärvade bolaget Mezhlisa under det andra kvartalet 2017. Betalningen skedde genom en 
kvittningsemission om totalt 244 444 444 st aktier i NMR att slutbetalas under hösten 2017, 
inkluderande en tvingande konvertibler om nominellt SEK 10 745 367,30 att konverteras senaste den 
31 juli 2018 till en kurs om SEK 0,90 per aktie, resulterande i utgivande av 11 939 297 aktier. 
Köpeskillingen motsvarade ett värde om 220 000 000 SEK och genomfördes med bas i en kurs på 
NMR-aktien om SEK 0,90 per aktie. Köpeskillingen utgjordes av en fordran om totalt 80,3 MSEK samt 
aktier om 139,7 MSEK. Förvärvet resulterar i ett tillkommande övervärde i koncernredovisningen om 
140,3 MSEK. 
 
Under det fjärde kvartalet 2017 har det investerats ca 5,4 MSEK i fortsatt utveckling av koncernens 
mineral- och oljetillgångar.  
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Aktien och antal ägare 
 
Antalet aktier per den 31 december 2017 uppgår till 275 181 189 st.  
 
Aktieägande i Bolaget per den 12 januari 2018 (efter att IFOX, tidigare huvudägare i Bolaget, 
genomfört utdelning av aktier i NMR) framgår av nedanstående tabell. Bolaget hade vid det tillfället 
7 557 registrerade aktieägare.  
 

 
   
Anställda 
 
I organisationen i moderbolaget finns en heltidsanställd person. Resurser i form av tekniska och 
administrativa tjänster tillhandahålls på konsultbasis. Projektanställd fältpersonal anställs vid behov. 
Geologiska tjänster, till exempel borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser av jord- och 
bergprover utförs av konsulter, entreprenörer och certifierade laboratorier. I BNG i Tomsk var det per 
den 31 december cirka 30 anställda, på hel- och deltid.  
 
Framtida utveckling 
 
Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. 
Arbetet bedrivs antingen direkt i moderbolaget eller via något av de ägda dotterbolagen, den svenska 
prospekteringsverksamheten drivs genom dotterbolaget Nickel Mountain AB. Nickelprojekten, med 
fokus på Rönnbäcken, kombinerat med petroleumverksamheten, bedöms av styrelsen på kort till 
medellång sikt ha förutsättningar att ge en fortsatt positiv utveckling för Bolaget. Genom förvärvet av 
Mezhlisa har Bolaget tillförts ett projekt med stor potential och all verksamhet i Tomskprojektet drivs i 
BNG, som ägs av Mezhlisa till 65 %.  
 
Redovisningsprinciper 
 
Nickel Mountain Resources AB (publ) tillämpar årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens 
allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. För mer utförliga 
redovisningsprinciper, se årsredovisningen för 2016. 
 
Anskaffningsvärden, avskrivningar och valutakursdifferenser 
 
I och med NMR:s förvärv av Mezhlisa från IFOX under det andra kvartalet har en del ändringar gjorts 
avseende redovisningsprinciper och hur koncernen klassificerar olika posten inom främst 
balansräkningen. Valutakursdifferenser på koncerninterna lån redovisas i och med denna rapport över 
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resultatet istället för, som i NMR:s rapport för det andra kvartalet 2017, inom koncernens egna kapital. 
Utöver det har förändring skett avseende bedömningen av värdet på köpeskillingen relaterat till 
förvärvet av Mezhlisa om 244 miljoner aktier. Skillnaden mellan moderbolagets fordran i SEK 
omräknat till USD per balansdagskursen jämfört med den skuld som dotterbolaget redovisar i USD 
redovisas nu mot resultatet. Tidigare redovisades och påverkade dessa omräkningsdifferenser inom 
koncernens egna kapital.  
 
Riskfaktorer 
 
Bland huvudsakliga risker avseende Bolaget och branschen kan nämnas att verksamheten är föremål 
för alla de risker och osäkerheter som verksamheter inriktade på prospektering samt förvärv, 
utbyggnad, produktion och försäljning av naturresurser är förknippade med. Alla värderingar av 
råvaruresurser innehåller mått av osäkerhet. I många fall leder prospekteringsaktiviteter aldrig till 
utbyggnad och produktion. Bolagets eventuella oförmåga att behålla och expandera sina reserver 
skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning. Verksamheten kan även drabbas av olyckor och skador på anläggningar, miljö och 
människor samt naturkatastrofer. Varje större skada kan komma att få en negativ effekt på värdet av 
tillgångarna.  
 
Bolaget kan även i framtiden behöva vända sig till kapitalmarknaden för ytterligare kapitalanskaffning. 
Såväl storleken som tidpunkten för bolagets potentiella framtida kapitalbehov beror på ett antal 
faktorer. Det finns alltid risk för att erforderlig finansiering av verksamheten inte finns tillgänglig i rätt tid 
och till rimlig kostnad.  
 
Kommande rapporttillfällen 
 

• Årsredovisning   1 maj 2018 

• Delårsrapport första kvartalet    15 maj 2018 

• Årsstämma   22 maj 2018 

• Delårsrapport andra kvartalet    23 augusti 2018 

• Delårsrapport tredje kvartalet    20 november 2018 

• Bokslutskommuniké 2018    12 februari 2019 
 
Göteborg den 21 februari 2018 
 
Styrelsen 
 
Granskningsrapport 
 
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorns granskning. 
 
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på 
Nickel Mountain Resources AB:s (“NMR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden 
som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om NMRs framtida 
verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord 
som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande 
uttryck.  Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund 
av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker 
och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och 
politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns 
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering 
för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om 
överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriserna, i 
synnerhet vad gäller olja och nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje 
mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika 
från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart 
uppdatera sådana framtidsbedömningar.  
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Resultaträkning – Koncernen 
 

(TSEK) 

2017 
Q4 

2016 
Q4 

2017    
Jan-dec 

2016 
Jan-dec  

  
 

  
 

Nettoomsättning - - - - 

Summa rörelsens intäkter 0 0 0 0  
 

 
 

 

Rörelsekostnader  
 

 
 

Råvaror och förnödenheter - -85 -22 -165 
Övriga externa kostnader -618 -138 -2 302 -573 
Personalkostnader -944 -132 -1 659 -402 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-35 -35 -138 -137 

Rörelseresultat -1 597 -390 -4 121 -1 277  
 

 
 

 

Finansiella kostnader  
 

 
 

Valutakursdifferenser 2 490 12 3 402 1 
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 800 - -3 458 -3 

Resultat efter finansiella poster -1 907 -378 -4 177 -1 279  
 

 
 

 

Skatt på periodens resultat - - - -  
 

 
 

 

Periodens resultat -1 907 -378 -4 177 -1 279  
 

 
 

 

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -1 907 -378 -4 177 -1 279 
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Balansräkning – Koncernen 
 

(TSEK) 2017-12-31 2016-12-31  
  

 

TILLGÅNGAR   
 

Anläggningstillgångar   
 

Immateriella anläggningstillgångar 
  

Koncessioner, mineralintressen 313 750 10 098 

Summa immateriella anläggningstillgångar 313 750 10 098  
  

 

Materiella anläggningstillgångar   
 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 140 278 

Summa materiella anläggningstillgångar 140 278  
  

 

Finansiella anläggningstillgångar   
 

Andelar i intressebolag 499 359 
Depositioner 31 31 

Summa finansiella anläggningstillgångar 530 390  
  

 

Summa anläggningstillgångar 314 420 10 766  
  

 

Omsättningstillgångar   
 

Kortfristiga fordringar   
 

Övriga fordringar 147 292 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 29 

Summa kortfristiga fordringar 164 321  
  

 

Kassa och bank 1 084 3 676  
  

 

Summa omsättningstillgångar 1 248 3 997  
  

 

SUMMA TILLGÅNGAR 315 668 14 763  
  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 

Eget kapital     
 

Aktiekapital (275 181 189 aktier) 27 518 4 268 
Fritt eget kapital   

 

Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 276 683 90 681 
Annat eget kapital exkl periodens resultat -77 898 -79 212 
Resultat för perioden -4 177 -1 279 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 222 126 14 458 
Minoritetsintresse 68 516 - 

Summa eget kapital 290 642 14 458  
 

 

Kortfristiga skulder   
 

Skuld IFOX Investments 10 745 - 
Leverantörsskulder 1 123 93 
Övriga skulder 11 464 119 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 694 93 

Summa kortfristiga skulder 25 026 305  
 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 315 668 14 763 
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Förändring Eget Kapital – Koncernen 

 
Kassaflödesanalys - Koncernen 
 

(TSEK) 
Jan-Dec 

2017 
Jan-Dec 

2016  
 

      

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat -4 121 -1 277 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m. 3 730 33 

Betald ränta -3 786 -2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital 

-4 177 -1 246 

     

Förändringar av rörelsekapitalet    

Förändring av kundfordringar och andra fordringar -5 546 -53 

Förändring av leverantörsskulder och andra skulder 3 976 34 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 747 -1 265 

     

Investeringsverksamheten    

Förvärv av anläggningstillgångar -6 845 -98 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 845 -98 

     

Finansieringsverksamheten    

Nyemission  - 4 835 

Upptagna lån hänförbara till finansieringsverksamheten 10 000 77 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 000 4 912 

     

Periodens kassaflöde -2 592 3 549 

     

Likvida medel vid årets början 3 676 127 

     

Likvida medel vid årets slut 1 084 3 676 

   

(TSEK) 
Aktie-

kapital 

Övrigt 
Tillskjutet 
Kapital 

Annat eget 
kapital 

exkl 
periodens 

resultat 

Periodens 
resultat 

Summa 
Minoritets-

intresse 

Totalt 
Eget 

Kapital 

Eget Kapital 2017-01-01 4 268 90 681 -79 212 -1 279 14 458  14 458 

Omföring föregående års resultat   -1 279 1 279 0  0 

Kvittningsemission 23 250 186 002   209 252  209 252 

Periodens resultat    -4 177 -4 177  -4 177 

Omräkningsdifferens   2 593  2 593  2 593 

Tillkommande minoritetsintresse         0 68 516 68 516 

Eget Kapital 2017-12-31 27 518 276 683 -77 898 -4 177 222 126 68 516 290 642 
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Resultaträkning – Moderbolaget 
 

(TSEK) 

2017 
Q4 

2016 
Q4 

2017    
Jan-dec 

2016 
Jan-dec 

 
  

 
  

 

Nettoomsättning - - - - 

Summa rörelsens intäkter 0 0 0 0  
  

 
  

 

Rörelsekostnader  
 

  
 

Övriga externa kostnader -489 -176 -2 104 -511 
Personalkostnader -943 -132 -1 659 -402 

Rörelseresultat -1 432 -308 -3 763 -913  
   

 

Finansiella kostnader    
 

Valutakursdifferenser 3 402 1 3 402 1 
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 712 5 -3 739 -2 

Resultat efter finansiella poster -1 742 -302 -4 100 -914  
   

 

Skatt på periodens resultat - - - -  
   

 

Periodens resultat -1 742 -302 -4 100 -914 
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Balansräkning – Moderbolaget 
 

(TSEK) 2017-12-31 2016-12-31 
    

TILLGÅNGAR    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 149 802 10 100 

Fordringar koncernföretag 90 698 250 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 498 359 

Depositioner 31 31 

Summa finansiella anläggningstillgångar 241 029 10 740 
   

Summa anläggningstillgångar 241 029 10 740 
   

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Fordringar hos koncernföretag - 82 

Övriga fordringar 130 180 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 27 

Summa kortfristiga fordringar 147 289 
   

Kassa och bank 1 032 3 673 
   

Summa omsättningstillgångar 1 179 3 962 
   

SUMMA TILLGÅNGAR 242 208 14 702 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital     
Aktiekapital (275 181 189 aktier) 27 518 4 268 

Reservfond 6 110 6 110 

Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 276 684 90 681 

Balanserat resultat -86 560 -85 646 

Resultat för perioden -4 100 -914 

Summa fritt eget kapital 192 134 4 121 

Summa eget kapital  219 652 14 499 
   

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 157 103 

Skuld IFOX Investments 10 745 - 

Övriga skulder 10 031 31 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 623 69 

Summa kortfristiga skulder 22 556 203 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 242 208 14 702 
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Förändring Eget Kapital – Moderbolaget 
 

(TSEK) Aktie-
kapital 

Reserv
-fond 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Balanserat 
resultat 

Periodens 
resultat 

Totalt 
Eget 

Kapital 

Eget Kapital 2017-01-01 4 268 6 110 90 681 -85 646 -914 14 499 

Omföring föregående års resultat    -914 914 0 
Kvittningsemission 23 250  186 003   209 253 
Periodens resultat     -4 100 -4 100 

Eget Kapital 2017-12-31 27 518 6 110 276 684 -86 560 -4 100 219 652 

 
Nyckeltal och aktiedata - Koncernen 
 

  2017 2016 2015 2014 

Res efter finansiella poster (TSEK) -4 177 -1 279 -104 717 -1 547 

Balansomslutning (TSEK) 315 668 14 763 11 096 114 253 

Soliditet (%) 92 98 98 38 

Eget kapital per aktie (SEK) 1,06 0,36 0,41 1,6 

Totalt antal aktier (st) 275 181 189 39 816 042 26 816 042 26 816 042 

 
 
 
 
 


