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Delårsrapport andra kvartalet, april – juni och de första sex månaderna 2018 

 
Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018 

• Första delen av de oljeprover från juralagren som lämnades in för analys levererade med 
goda resultat i slutet av juni. Resultaten av analysen påvisar att det är två olika oljor. I den 
understa formationen J5, är oljans densitet 781,3 kg/m3 och i formationen J1 (2-3-4) påvisar 
oljan en densitet om 826,1 kg/m3, varför båda oljorna betraktas som " lätt olja " och har låg 
svavelhalt. Enligt resultaten av analysen från dessa två olika testintervall har dessa oljor olika 
ursprung. 
 

• Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB kallades i slutet av maj till årsstämma vilken 
hölls den 28 juni 2018 i Stockholm. Till ordinarie ledamöter omvaldes Patric Perenius, 
Torbjörn Ranta, Tore Hallberg, Anders Thorsell samt My Simonsson. Carl Magnus Kollberg 
omvaldes som revisor. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende 
förändring av aktiekapitalets gränser i bolagsordningen samt om bemyndigande för styrelsen 
att, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fram till nästa årsstämma besluta om 
nyemission av högst 38.000.000 aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.  
 

• På konstituerande styrelsesammanträde beslutade styrelsen den 28 juni 2018 att Johan 
Sjöberg per detta datum övergår från att vara VD till en renodlad roll som ansvarig för 
nickelprospekteringsverksamheten. Styrelseledamoten Anders Thorsell trädde samtidigt in 
som VD för Nickel Mountain Resources AB (publ). 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

• Den slutliga delen av de oljeprover från juralagren som lämnades in för analys levererades i 
inledningen av juli. Även denna del av analysresultaten bekräftar att det rör sig om olja från de 
specifika intervall som testades. Det är två olika oljor som dessutom skiljer sig från tidigare 
funnen olja i J15 och därmed har konstaterats två nya potentiella produktionsformationer (J1 
och J5). Detta faktum skall läggas till de tidigare kommunicerade resultaten i J15 och i 
vittringsskorpan samt även till den potential som finns i de djupare Paleozoiska lagren. 
Potentialen för officiell registrering av reserver har enligt bolagets bedömning ökat genom det 
lyckade testprogrammet i Jura.  
 

Ytterligare information om Bolagets projekt kan erhållas från Anders Thorsell när det gäller 
petroleumprojektet i Tomsk eller Johan Sjöberg om det gäller nickelprojekten.  
 
Anders Thorsell anders@nickelmountain.se   tel 070 773 20 45  
Johan Sjöberg  johan.sjoberg@nickelmountain.se  tel 0708 341432 
 
 
Finansiell översikt koncernen avseende perioden januari till juni 2018 
 
• Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0 TSEK) 
• Rörelseresultatet uppgick till -1 401 TSEK (-3 372) 
• Resultatet efter skatt uppgick till 5 518 TSEK (-3 373) 
• Resultat per aktie 0,01 SEK (-0,03) 
 
Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period 
föregående verksamhetsår. 
 
 
 
 

mailto:anders@nickelmountain.se
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VD-kommentar 
 
 
Bäste aktieägare, 
 
Jag tillträdde som VD i juni, ett odramatiskt och sedan tidigare planerat skifte. Tanken var dels att det 
är mest aktivitet i det ryska oljeprojektet samt dels att Johan Sjöbergs deltid ska vara fullt fokuserad på 
nickelprojekten, och det har inte förändrat något i hur vi arbetar.  
 
I nickelprojekten gjorde vi en del arbeten under hösten 2017, och efter det har fokus legat på analyser 
av resultaten samt planering för framtida vidareutveckling. Vad gäller Rönnbäcken, det stora 
nickelprojektet, läggs inga investeringspengar på det inom överskådlig tid, utan det handlar framförallt 
om att se över möjligheterna att finna en partner till projektet. De stärkta nickelpriserna har varit till 
fördel för sådana diskussioner, men om det utmynnar i något konkret för Bolaget återstår att se.    
 
I Tomskprojektet gjordes viktiga tester under det första kvartalet i framförallt Juralagren, där vi hittade 
olja. Tester hos oberoende analysinstitut bekräftade att vi funnit två olika oljor från två olika intervall. 
Detta var viktigt för oss, då Juralagren är de klassiska berglager i Tomsk där nästan all olja 
produceras. Detta ger en viktig grund för projektet att kunna visa att det finns olja i de lager som alla i 
regionen är väl bekanta med, till skillnad från Devonlagren som fortfarande är relativt sett nya i 
produktion i regionen.  
 
Vi är sedan en tid i färd med att göra en intern uppdatering av vår uppfattning om den geologiska 
situationen på vårt fält, baserat på all den information vi hittills har hunnit skaffa oss. Den görs 
framförallt av teamet i Tomsk, och vi har inte stressat på den utan vill att de vi ska känna att den håller 
den nivå vi önskar. Denna beräknas vara klar inom den närmaste tiden, och meddelas då marknaden 
så snart den är översatt till engelska, ett arbete som i sig tar ett antal dagar från att den ryska 
versionen är färdig.  
 
Vi har också haft fokus på den handfull diskussioner vi har med potentiella partners eller köpare av 
projektet. Den geologiska rapporten har stor betydelse för detta och att lämna den är en viktig 
pusselbit. Vad som försiggår i dessa diskussioner och vad vi kan förvänta oss framöver är inte något 
vi kan eller vill kommentera publikt, med hänsyn till motparter samt marknadens krav på relevant 
klarhet och tydlighet i kommunikationen. Vi kommunicerar saker som är undertecknade.  
 
Generellt sett kan man säga att allt däremellan är ”process”, där vi dagligen arbetar med att föra 
diskussionerna framåt, till exempel att svara på frågor, leverera information, fundera och diskutera 
kring former för en potentiell affär med mera. Tidplaner m m ändras ständigt, det är rörlig materia.   
 
I ett mer övergripande plan har den senaste tidens återhämtning av oljepriset efter den kraftiga 
nedgången under senare delen av 2014 varit positiv, samt att de senaste årens brist på prospektering 
skapar en ökande efterfrågan på prospekteringstillgångar. Negativt är den ökande globala 
osäkerheten samt de ekonomiska sanktioner från USA och EU som löpande utökas mot Ryssland. 
Det gör att beslutsprocesserna drar ut mer på tiden på grund av ökande komplexitet och osäkerhet om 
vad som kommer att gälla framöver. Vi har från början riktat in oss på marknader som är mer 
oberoende av detta, men alla påverkas i någon mån och tidplanerna har dragit ut, som ni har märkt. 
Efter färdigställande av den geologiska rapporten kommer vi nu att trycka på allt vi kan för att ta de 
olika långt gångna diskussioner vi har framåt.  
  
 
Augusti 2018 
 
 
Anders Thorsell 
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Om bolaget 
 
Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, 
nickel och guld. Bolagets förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Reources Cyprus 
Ltd. Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget BNG prospekteringslicens 71-1 i 
Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa har ingått avtal avseende att succesivt förvärva upp till 74 
procent av BNG, Mezhlisa är per idag registrerade som ägare av 65,01 procent av BNG. Mezhlisa har 
därmed tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, 
licens 71-1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver för närvarande ett 
prospekteringsprogram av olja – och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en större 
potential än ursprungligen väntat.  
 
Affärsidé 
Bolagets affärsidé är prospektering och identifiering av licensobjekt med potential att bli betydande 
olje-, gas- och/eller metalltillgångar. 
 
Strategi 
Bolagets strategi är att snabbt och med utnyttjande av det lilla förtagets fördelar genom noggranna 
utvärderingar identifiera tillgångar som uppfyller Bolagets uppsatta kriterier vad gäller bland annat 
storlekspotential, belägenhet, access till närliggande infrastruktur, områdets geologi och tillgång till 
kvalificerad personal. När en tillgång är utvald är syftet att sluta avtal och säkra rättigheter till 
tillgången på ett sätt som matchar Bolagets finansiella och operationella förmåga att kommersialisera 
projektet på kort och medellång sikt. 
  
Kommentarer till räkenskaperna 
 
Balansräkningens omfång ökade avsevärt under det föregående verksamhetsåret efter förvärvet av 
Mezhlisa och oljeprojektet i Tomsk, Ryssland. Balansposten ”Koncessioner, mineralintressen” utgörs 
av bearbetningskoncessionerna i Rönnbäcken och petroleumlicensen 71-1 som ägs av OOO 
Bakcharneftegas och därmed indirekt av NMR. Minoritetsintresset om 51 MSEK avser den ryske 
lokale partnern Malyarenkos andel av OOO Bakcharneftegas. Kortfristiga skulder har minskat från 
24,4 MSEK vid utgången av 2017 till 6,2 MSEK per sista juni 2018. Minskningen beror i huvudsak på 
att ett utestående konvertibelt lån till IFOX Investments AB om 10,7 MSEK kvittats bort under perioden 
mot aktier samt att ett finansieringslån om 10 MSEK återbetalades i sin helhet under det första 
halvåret.  
 
Nickel Mountain Resources genomförde under det första kvartalet 2018 en nyemission om totalt  
86 213 339 aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie, motsvarande 21 553 334,75 kronor. 
Aktiekapitalet ökade genom emissionen med 8 621 333,90 SEK. Utöver detta så konverterade IFOX 
Investments under mars 2018 ett konvertibelt lån om 10,7 MSEK till 11 939 297 st nya aktier 
resulterande i att bolagets aktiekapital ökande med ytterligare 1 193 929,70 SEK och uppgår till totalt 
37 333 382,50 SEK per utgången av det andra kvartalet 2018. 
 
Per den 30 juni 2018 innehade NMR aktier i två andra bolag, Nordic Iron Ore AB och Leading Edge 
Materials Corporation, tidigare Tasman Metals Ltd. 
 
Aktieinnehavet i Nordic Iron Ore uppgår till 280 000 aktier och innehavet i Leading Edge Materials 
Corporation till 9 436 aktier.  
 
Likviditet 
 
Vid periodens utgång fanns SEK 1,0m i kassan. Det finns ställt i klar utsikt från samarbetspartners till 
Bolaget att de på anmodan kan bidra med en kortfristig lånefacilitet, vilken kan komma att användas 
under hösten om inte andra strategier kommer på plats. 
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Övriga intäkter 
 
Övriga intäkter utgörs av en ersättning hänförbar till förvärvet av Mezhlisa där det säljande bolaget 
enligt avtal skall ersätta en del utestående skulder som Mezhlisa-koncernen hade vid 
försäljningstillfället. 
 
Valutakursdifferenser 
 
Valutakursdifferenser är hänförbara till koncernintern utlåning denominerad i USD. SEK-kursen mot 
USD har förvagats under året, vilket medför att koncernens fordringar i SEK ökar. Differensen 
redovisas i rapporten som en finansiell intäkt. 
 
Investeringar under perioden 
 
Koncernen har under perioden investerat drygt 2,1 MSEK i utvecklingen av koncernens oljeprojekt i 
Tomsk samt bokat upp en kursvinst om 1,9 MSEK på grund av valutaförändingar.  
 
Aktien och antal ägare 
 
Antalet aktier per den 30 juni 2018 uppgår till 373 333 825 st. Bolaget har ca 7 600 registrerade 
aktieägare.  
 

 
 
Anställda 
 
I organisationen finns vid periodens utgång en deltidsanställd person. Resurser i form av tekniska och 
administrativa tjänster tillhandahålls på konsultbasis. Projektanställd fältpersonal anställs vid behov 
under sommarhalvåret. Geologiska tjänster, till exempel borrning, geofysiska mätningar och kemiska 
analyser av jord- och bergprover utförs av konsulter, entreprenörer och certifierade laboratorier. 
 
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 positiv utveckling för Bolaget. Genom förvärvet av det 
cypriotiska  bolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd i maj 2017 har Bolaget tillförts ett projekt med stor 
potential och all verksamhet i Tomskprojektet, som ligger i det 65%-ägda dotterbolaget OOO 
Bakcharneftegaz (BNG), drivs av moderbolaget genom Mezhlisa eller i BNG.  
 
 
 
 

Ägare Innehav Innehav i procent

INTERFOX HOLDINGS AB 31 628 000 8,47%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 15 091 785 4,04%

ARCHELON AB (PUBL) 10 746 479 2,88%

CHRISTINE MARIETTA HACKEL 10 584 999 2,84%

GRYNINGSKUST 6 800 000 1,82%

NOMURA INTERNATIONAL 6 779 997 1,82%

AXACTOR AB (PUBL) 5 972 407 1,60%

IFOX INVESTMENTS AB (PUBL) 5 939 297 1,59%

ERIKSSON, PETER 4 213 603 1,13%

ERIK SVENSSON 4 129 256 1,11%

ÖVRIGA 271 448 002 72,71%

TOTALT (cirka 7.600 stycken) 373 333 825 100,00%
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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 2017. 
 
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.  
 
För en mer heltäckande redogörelse av de risker som koncernens verksamhet är exponerad för 
hänvisas till den senaste årsredovisning, 2017, som finns att ladda ned på bolagets hemsida. 
 
Kommande rapporttillfällen 
 
Tredje kvartalsrapport 2018  20 november 2018 
Bokslutskommuniké 2018   12 februari 2019 
 
Granskningsrapport 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 
 
Göteborg den 23 augusti 2018 
 
 
 
Styrelsen 
 

 
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain 
Resources ABs (“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) 

2018 
Q2 

2017 
Q2 

2018    
Jan-juni 

2017    
Jan-juni 

2017    
Jan-dec 

        

Nettoomsättning - - - - 85 

Övriga intäkter 800 - 800 - 85 

Summa rörelsens intäkter 0 0 800 0 85 
        

Rörelsekostnader        

Råvaror och förnödenheter -26 - -47 -22 -222 

Övriga externa kostnader -542 -2 406 -1 711 -2 888 -2 177 

Personalkostnader - -197 -373 -394 -1 109 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-35 -34 -70 -68 -138 

Rörelseresultat 197 -2 637 -1 401 -3 372 -3 561 
        

Finansiella kostnader        
Valutakursdifferenser  6 038 - 7 473 - 328 

Räntor och liknande resultatposter 259 - -554 -1 -4 021 

Resultat efter finansiella poster 6 494 -2 637 5 518 -3 373 -7 254 
        

Skatt på periodens resultat - - - - - 
        

Periodens resultat 6 494 -2 637 5 518 -3 373 -7 254 

        
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 6 494 -2 637 5 518 -3 373 -7 254 
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Balansräkning – Koncernen 
 
(TSEK) 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31  

  
  

TILLGÅNGAR   
  

Anläggningstillgångar   
  

Immateriella anläggningstillgångar   
  

Koncessioner, mineralintressen 323 225 236 182 309 731 

Summa immateriella anläggningstillgångar 323 225 236 182 309 731  
   

Materiella anläggningstillgångar    

Maskiner och andra tekniska anläggningar 70 210 141 

Summa materiella anläggningstillgångar 70 210 141  
   

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i intressebolag 499 499 498 

Depositioner 31 31 31 

Summa finansiella anläggningstillgångar 530 530 529  
   

Summa anläggningstillgångar 323 825 236 922 310 401  
   

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Varulager 1 076 5 971 - 

Övriga fordringar 5 811 1 812 147 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 98 234 

Summa kortfristiga fordringar 6 900 7 881 381  
   

Kassa och bank 1 034 9 096 1 084  
   

Summa omsättningstillgångar 7 934 16 977 1 465  
   

SUMMA TILLGÅNGAR 331 759 253 899 311 866  
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital      

Aktiekapital (275 181 189 aktier) 37 333 11 243 27 518 

Fritt eget kapital    

Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 295 276 130 438 276 684 

Annat eget kapital  -64 094 -86 950 -78 048 

Resultat för perioden 5 518 -3 373 -7 254 

Summa eget kapital  274 033 51 358 218 900 

Minoritetsintresse 51 492 73 012 68 516 

Summa Eget Kapital 325 525 124 370 287 416  
   

Kortfristiga skulder    

Skuld IFOX Investments - 119 234 10 745 

Leverantörsskulder 4 091 1 226 1 122 

Övriga skulder 1 996 8 744 11 474 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 147 325 1 109 

Summa kortfristiga skulder 6 234 129 529 24 445  
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 331 759 253 899 311 866 
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Förändring Eget Kapital – Koncernen 
 

(TSEK) 

Aktie-
kapital 

Övrigt 
Tillskjutet 
Kapital 

Annat eget 
kapital 

inklusive 
balanserat 

resultat 

Årets 
resultat 

Summa 
Minoritets-

intresse 

Totalt 
Eget 

Kapital 

Eget Kapital 2018-01-01 27 518 276 684 -78 048 -7 254 218 900 68 516 287 416 

Omföring föregående års resultat  -7 254 7 254 0  0 

Nyemission 9 815 18 592   28 407  28 407 

Omräkningsdifferens   -205  -205 4 389 4 184 

Förvärv minoritetsintresse   21 413  21 413 -21 413 0 

Periodens resultat       5 518 5 518   5 518 

Eget Kapital 2018-06-30 37 333 295 276 -64 094 5 518 274 033 51 492 325 525 
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Kassaflödesanalys - Koncernen 

(TSEK) 
Jan-juni 

2018 
Jan-juni 

2017 
2017 

        

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat -1 401 -3 372 -3 561 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m. 70 - -2 050 
Erhållen ränta - - 105 
Betald ränta -554 - -1 350 

Betald inkomstskatt - - 103 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital 

-1 885 -3 372 -6 753 

     

Förändringar av rörelsekapitalet    

Förändring av kundfordringar och andra fordringar -6 519 -1 589 -543 
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder -5 185 10 521 6 771 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 589 5 560 -525 
     
Investeringsverksamheten    
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4 123 - -11 851 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - -140 -139 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 123 -140 -11 990 
     
Finansieringsverksamheten    
Nyemission  17 662 - - 
Amortering av långrfristiga lån - - -77 
Upptagna lån avseende finansiering - - 10 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 662 0 9 923 
     

Periodens kassaflöde -50 -5 420 -2 592 

     
Likvida medel vid årets början 1 084 3 676 3 676 
     
Likvida medel vid periodens slut 1 034 9 096 1 084 
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Resultaträkning – Moderbolaget 
 

(TSEK) 

2018 
Q2 

2017 
Q2 

2018    
Jan-juni 

2017    
Jan-juni 

2017    
Jan-dec 

        

Nettoomsättning 960 - 960 - 396 

Övriga intäkter 800 - 800  - -  

Summa rörelsens intäkter 1 760 0 1 760 0 396 
        

Rörelsekostnader        

Övriga externa kostnader -837 -567 -1 972 -1 039 -2 442 

Personalkostnader - -197 -372 -394 -1 109 

Rörelseresultat 923 -764 -584 -1 433 -3 155 
       

 

Finansiella kostnader       
 

Valutakursdifferenser  6 738 - 8 173 - 47 

Räntor och liknande resultatposter 47 - -553 - -3 786 

Resultat efter finansiella poster 7 708 -764 7 036 -1 433 -6 894 
        

Skatt på periodens resultat - - - - - 
        

Periodens resultat 7 708 -764 7 036 -1 433 -6 894 
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Balansräkning – Moderbolaget 
 
(TSEK) 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 

     
TILLGÅNGAR     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 145 783 83 419 145 783 

Fordringar koncernföretag 102 595 91 019 90 758 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 498 498 498 

Depositioner 31 31 31 

Summa finansiella anläggningstillgångar 248 907 174 967 237 070 
    

Summa anläggningstillgångar    
    

Omsättningstillgångar    

Övriga fordringar 2 645 46 131 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 81 631 

Summa kortfristiga fordringar 2 659 127 762 
    

Kassa och bank 1 007 9 047 1 032 
    

Summa omsättningstillgångar 3 666 9 174 1 794 
    

SUMMA TILLGÅNGAR 252 573 184 141 238 864 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital      

Aktiekapital (275 181 189 st aktier) 37 333 11 243 27 518 

Reservfond 6 110 6 110 6 110 

Fritt eget kapital    

Överkursfond 295 276 130 437 276 864 

Balanserat resultat -93 454 -86 560 -86 560 

Resultat för perioden 7 036 -1 433 -6 894 

Summa fritt eget kapital 208 858 42 444 183 230 

Summa eget kapital  252 301 59 797 216 858 
    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 139 105 156 

Skuld IFOX Investments - 117 046 10 745 

Övriga skulder 13 6 935 10 031 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 120 258 1 074 

Summa kortfristiga skulder 272 124 344 22 006 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 252 573 184 141 238 864 
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Förändring Eget Kapital – Moderbolaget 
  

Aktie-
kapital 

Reserv- 
fond 

Övrigt 
Tillskjutet 

Kapital 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 
Eget 

Kapital 

Eget Kapital 2018-01-01 27 518 6 110 276 864 -86 560 -6 894 216 858 

Omföring föregående års resultat    -6 894 6 894 0 

Nyemission 9 815  18 592   28 407 

Periodens resultat     7 036 7 036 

Eget Kapital 2018-06-30 37 333 6 110 295 456 -93 454 7 036 252 301 

 
Nyckeltal och Aktiedata - Koncernen 
 
  2018-06-30 2017-06-30 2017 2016 2015 

Res efter finansiella poster (TSEK) 5 518 -3 373 -7 254 -1 279 -104 717 

Balansomslutning (TSEK) 331 759 253 899 311 866 14 763 11 096 

Soliditet (%) 98 49 92 98 98 

Eget kapital per aktie (SEK) 0,87 0,46 1,04 0,36 0,41 

Totalt antal aktier (st) 373 333 825 112 427 586 275 181 189 39 816 042 26 816 022 

 
 
 
 
 


