
 
 

 

 
 

 

Delårsrapport juli – september 2022  
559326-0366 
 

Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes (). 
 

Tredje kvartalet 2022 (juli – september) 
 

• Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 0 (0) MSEK 

• Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -1,1 (0) MSEK 

• Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,11 (0) SEK 

 
Första nio månaderna 2022 (januari – september) 
 

• Intäkterna för första nio månaderna uppgick till 0 (0) MSEK 

• Resultatet efter skatt för första nio månaderna uppgick till -1,8 (0) MSEK 

• Resultatet per aktie för första nio månaderna uppgick till -0,17 (0) SEK 
 

Väsentliga händelser under perioden 
 

• Förvärv av samtliga aktier i Palmex Mining Oy 

• Extra bolagsstämma den 22 juli 2022 

• Extra bolagsstämma den 9 september 2022 

• Spridning av Bolagets aktier 
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 

• Mahvie Minerals genomför sammanläggning av aktier 
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Verksamheten 
 
Mahvie Minerals i korthet 
 
Mahvie Minerals AB (publ) (”Bolaget” eller ”Mahvie Minerals”), grundat år 2021, är ett nordiskt 
prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och special-
metaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar återfinns i det norska Mo i Rana som är ett välkänt 
industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm. Mahvie Minerals 
planerar att via sin prospektering utöka potentiella mineraltillgångar samt på medellång sikt 
påbörja utveckling av gruvverksamhet. Därutöver har Mahvie Minerals utvidgat sin verksamhet 
genom förvärvet av det finska guldprojektet Haveri under sommaren 2022. 
 
Mahvie Minerals innehar undersökningstillstånd i det norska Mo i Rana-projektet som tidigare har 
producerat främst basmetaller. Bolaget har även utökat sin verksamhet genom förvärvet av det 
finska guldprojektet Haveri. Bolagets båda projekt befinner sig idag i en sen rekognoserings- och 
undersökningsfas. Fokus ligger framgent på definition av tillgångarna i projektområden. 
 
Bolaget är verksamt på marknader som är stadda i stor omvandling och tillväxt. Den samman-
tagna bilden är att det sällan varit så goda förutsättningar att utveckla gruvor, bland annat drivet 
av den gröna omställning som pågår, med ökande elektrifiering, batteriproduktion och utfasning 
av fossila bränslen. Flera publikationer pekar på att alla just nu planerade metallprojekt bör 
betraktas som kritiska givet läget. Mahvie Minerals har påbörjat en tillväxtresa med målet att på 
ett ansvarsfullt sätt utveckla hållbara gruvor med goda förutsättningar för långsiktigt värde-
skapande.  

 

Verksamhetens utveckling före rapportperioden 
 

Förvärv av samtliga aktier i Mo i Rana VMS AS 
 
Bolaget förvärvade under inledningen av 2022 det norska Mo i Rana-projektet genom att förvärva 
samtliga aktier i det norska bolaget Mo i Rana VMS AS av EMX Scandinavia AB (”EMX”). 
Vederlaget för aktierna i Mo i Rana VMS AS utgjordes av fyra olika komponenter, vilka kan 
sammanfattas enligt följande:  
1) 75 000 NOK i form av ett skuldebrev utfärdat av Bolaget.  
2) 10 MSEK i form av ett räntefritt skuldebrev utfärdat av Bolaget, med en rätt och skyldighet 

för EMX att konvertera delar av fordran till nya aktier i Bolaget till det belopp som erfordras 
för att EMX ska upprätthålla sin ägarandel om 9,9 procent i Bolaget. Vid det fall Bolaget inte 
erhåller finansiering om 25 MSEK inom fem år från avtalets ingående har EMX rätt att 
konvertera den återstående delen av fordran till aktier med en rabatt om 50 procent i 
förhållande till Bolagets marknadspris vid tidpunkten för konverteringen. 

3) Så kallad "Net Smelter Royalty" (NSR), vilken ska betalas i enlighet med ett separat NSR-
avtal.  

 
Årsstämma den 30 maj 2022 
 
På årsstämman den 30 maj 2022 beslutades om en riktad nyemission av högst 110 aktier varvid 
aktiekapitalet ökades med högst 5 500 kronor till en teckningskurs om 11 000 kronor per aktie. 
Rätten att teckna aktierna tillkom EMX. Samtliga aktier tecknades av EMX och betalning för 
tecknade aktier erlades genom kvittning av den fordran som EMX har gentemot Bolaget.  
 
Inledande modelleringsarbete i Mofjell-projektet 
 
Under året har inledande modelleringsarbete genomförts framförallt i Bolagets norska projekt, 
Mofjell-projektet (som är den centrala komponenten i Mo i Rana VMS AS). Mofjell-projektet 
handlar till stor del om att med nya ögon och ny teknik skapa ny kunskap för att bättre kunna 
bedöma lönsamheten i projektet. Glädjande är att resultat från en om-analys av äldre borrkärnor 
som Bolaget genomförde under sommaren har erhållits och de äldre analyser som finns i 
databaserna är fullt användbara för kommande mineraltillgångsbedömningar. Det är ett förväntat 
men viktigt resultat. Närmast pågår planering för ett första, mindre borrprogram snarast med målet  
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att kunna presentera en uppdaterad mineraltillgångsbedömning för att sedan utarbeta mer 
detaljerade planer för hur verksamheten snabbast möjligt kan komma i drift och hur fortsatt 
prospektering skall ske. 
 

Verksamhetens utveckling under rapportperioden 
 
Förvärv av samtliga aktier i Palmex Mining Oy 
 
Den 15 juli 2022 ingick Mahvie Minerals ett aktieöverlåtelse- och investeringsavtal med Bluelake 
Mineral AB (publ) (”Bluelake Mineral”) avseende Bolagets förvärv av samtliga aktier i det finska 
bolaget Palmex Mining Oy (”Palmex Mining”). I Palmex Mining ingår den nedlagda guldgruvan i 
Haveri utanför Tammerfors i Finland. Köpeskillingen för samtliga aktier i Palmex Mining bestod 
av ett skuldebrev om cirka 14,795 MSEK. Denna fordran skulle enligt avtalet användas för att 
teckna nya aktier i Bolaget genom en kvittningsemission, vilket sedermera skett, se nedan. Vidare 
åtog sig Bluelake Mineral enligt avtalet att teckna ytterligare aktier i Bolaget till ett kontant vederlag 
om cirka 4,0 MSEK vilket också sedermera skett, se nedan. 
 
Extra Bolagsstämma den 22 juli 2022 
 
På en extra bolagsstämma i Bolaget den 22 juli 2022 beslutades att genomföra en uppdelning av 
Bolagets aktier 15 879:1 dvs. en befintlig aktie delades upp i 15 879 aktier varvid aktiens kvot-
värde minskade från 50 SEK per aktie till cirka 0,003149 kronor per aktie. Bolagsstämman 
fattades även beslut att öka Bolagets aktiekapital med 169 871,65 SEK genom fondemission med 
utgivande av högst 53 947 837 nya aktier samt att öka Bolagets aktiekapital med 200 133,88 SEK 
genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Därtill beslutades att byta bolags-kategori från 
privat till publikt aktiebolag.  
 
Som ett led i Bolagets förvärv av Palmex Mining Oy beslutade bolagsstämman att öka Bolagets 
aktiekapital med högst 67 250 SEK genom utgivande av högst 1 345 aktier till en teckningskurs 
om 11 000 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna tillkom Bluelake Mineral. Samtliga aktier 
tecknades av Bluelake Mineral och betalning för tecknade aktier erlades genom kvittning av den 
fordran om 14,795 MSEK som Bluelake Mineral hade gentemot Bolaget som ett resultat av 
Bolagets förvärv av samtliga aktier i Palmex Mining Oy (”Kvittningsemissionen”).  
 
Bolagsstämman beslutade även om en riktad nyemission av högst 228 aktier varvid aktie-
kapitalet ökades med högst 11 400 SEK till en teckningskurs om 11 000 SEK per aktie. Rätten 
att teckna aktierna tillkom EMX. Samtliga aktier tecknades av EMX och betalning för tecknade 
aktier erlades genom kvittning av den fordran som EMX har gentemot Bolaget. 
 
Bolagsstämman beslutade även om en riktad kontantemission varvid Bolagets aktiekapital ökade 
med 36 400 kronor genom utgivande av 728 aktier till en teckningskurs om 11 000 SEK per aktie, 
dvs till ett sammanlagt värde om cirka 8,0 MSEK (”Kontantemissionen”). Bluelake Mineral 
tecknade aktier för cirka 4,0 MSEK i Kontantemissionen och resterande aktier tecknades av en 
grupp fåtal investerare. Detta ledde till att Bluelake Mineral efter genomförd Kvittningsemission 
och Kontantemission samt övriga ovan nämnda nyemissioner ägde 50,1 procent av samtliga 
aktier i Mahvie Minerals.  
 
Som ett resultat av ovan nämnda beslut på extra bolagsstämma den 22 juli 2022 beslutade 
stämman även att anta en ny bolagsordning varvid bl.a. Bolagets företagsnamn ändrades till 
Mahvie Minerals AB (publ). 
 
Slutligen beslutade stämman att nyvälja Petter Tiger och My Simonsson till ordinarie 
styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. På bolagsstämman avgick Niclas Löwgren som 
ordinarie styrelseledamot och därmed består styrelsen av följande styrelseledamöter: Petter 
Tiger, Per Storm, Ronne Hamerslag och My Simonsson.  
 
Efter att registrering skett hos Bolagsverket av samtliga ovan nämnda beslut från bolagsstämman 
den 22 juli 2022 uppgick Bolagets aktiekapital till 540 555,53 SEK och det totala antalet aktier i 
Bolaget uppgick till 108 111 106. 
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Extra bolagsstämma den 9 september 2022 
 
Bolagsstämman beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier 10:1. Efter genomförd 
sammanläggning kommer antalet aktier i Bolaget minska till 10 811 110 vilket medför ett 
kvotvärde om cirka 0,05 SEK/aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för 
sammanläggningen. Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden fram till nästa 
årsstämma ska utgå med 100 000 SEK till ordinarie ledamot och med 140 000 SEK till styrelsens 
ordförande. 
 
Spridning av Bolagets aktier 
 
Den 30 september 2022 beslutade en extra bolagsstämma i Bluelake Mineral att dela ut Bluelake 
Minerals hela aktieinnehav i Mahvie Minerals till Bluelake Minerals aktieägare genom en så kallad 
Lex Asea-utdelning varför Bolaget idag har ett stort antal mindre ägare. Avstämningsdag för 
utdelningen var den 7 oktober 2022.  
 

Händelser efter rapportperiodens utgång 
 
Mahvie Minerals genomför sammanläggning av aktier 

Vid extra bolagsstämman i Mahvie Minerals AB den 9 september 2022 beslutades om en 
sammanläggning av Bolagets aktier varvid tio (10) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) 
aktie (sammanläggning 1:10). Styrelsen i Bolaget beslutade den 7 oktober 2002, med stöd av 
bemyndigande från extra bolagsstämman den 9 september 2022, att avstämningsdagen för 
sammanläggningen ska vara den 14 oktober 2022. 

Finansiell och övrig information 
 
Nettoomsättning och resultat 
 
Koncernen har omsatt 0 SEK (0,0) under de första nio månaderna 2022. Resultatet efter skatt 
under de första nio månaderna 2022 uppgick till -1 794 TSEK.  
 
Finansiell ställning och kassaflöde 
 
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september till 23 992 TSEK. Det ger en soliditet på 
64,6 %. Likvida medel uppgick till 4 880 TSEK vid periodens slut. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten efter förändringar i rörelsekapital för de första nio månaderna 2022 uppgick till  
-2 273 TSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten för de första nio månaderna 2022 
uppgick till -105 TSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för första nio månaderna 
2022 uppgick till 7 234 TSEK. Det totala kassaflödet under rapportperioden uppgick till 4 856 
TSEK. 
 
Investeringar 
 
Investeringar under årets första nio månader 2022 uppgick till 105 TSEK. 
 
Aktien  
 
Bolaget har enligt Euroclear ca 8 000 aktieägare. Bolaget har ansökt om en notering av dess 
aktie på NGM Nordic SME. Sådan ansökan om notering förutsätter godkännande av NGM Nordic 
SME. Vid utgången av rapportperioden uppgick det totala antalet utestående aktier till 
10 811 110. 
 
Personal 
 
I koncernen fanns vid periodens utgång inga anställda. Efter rapportperiodens utgång har 1 
person anställts.  
 
  

https://www.mahvieminerals.com/investerare/pressmeddelanden/mahvie-minerals-genomfor-sammanlaggning-av-aktier-99022
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Moderbolaget 
 
Verksamheten i Mahvie Minerals tillhandahåller koncernledningsfunktion samt koncern-
gemensam finansiering för den svenska och utländska verksamheten. För årets första nio 
månader redovisas ett rörelseresultat om -1 769 (0,0) TSEK. Resultatet efter skatt under perioden 
uppgick till -1 776 (0,0) TSEK. Antal anställda i moderbolaget var under perioden noll (0).  
 
Framtida utveckling 
 
Verksamheten utvecklas fortsatt med avsikt att påvisa kommersiella tillgångar inom Bolagets 
projekt för basmetaller och guld. Utvecklingen av Bolagets projekt sker i dotterbolagen Mo i Rana 
VMS AS och Palmex Mining Oy.  
 
Risker 
 
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av 
prospektering, erhållande av miljö-, mark-, drifttillstånd och fortsatt finansiering inom koncernen.  
 
Kommande rapporttillfällen 
 
Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022 lämnas den 8 februari 2023. 

 
Revisorsgranskning 
 
Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 

 
Mentor 
Augment Partners AB, tel: +46 8-604 22 55, är bolagets Mentor 
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Resultaträkning – Koncern 
 
Då koncernen inte existerade vid tidpunkten för jämförelseperioderna redovisas moderbolagets siffror för respektive 
jämförelseperiod även för koncernens resultat och balansräkningar nedan. 

 

(TSEK) 
Jul-sept 

2022 
Jul-sept 

2021 
Jan-sept 

2022 
2021-07-05-
-2021-09-30 

2021-07-05-
-2021-12-31 

      
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 

      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa tjänster -1 143 - -1 787 - -11 
Personalkostnader - - - - - 

Rörelseresultat -1 143 0 -1 787 0 -11 

      
Resultat från finansiella poster      
Finansiella kostnader - - -7 - - 

Summa finansiella poster 0 0 -7 0 0 

      
Resultat efter finansiella poster -1 143 0 -1 794 0 -11 

      
Skatt på resultatet - - - - 0 

      

Periodens resultat -1 143 0 -1 794 0 -11 
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Balansräkning – Koncern 
 
(TSEK) 2022-09-30 2021-09-30 2022-12-31 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Koncessioner, mineralintressen 31 950 - - 

Summa immateriella anläggningstillgångar 31 950 0 0 

    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar 292 - 168 
Kassa och bank 4 880 50 24 

Summa omsättningstillgångar 5 172 50 191 
      

SUMMA TILLGÅNGAR 37 122 50 191 

    
EGET KAPITAL    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  541 50 50 
Summa bundet eget kapital 541 50 50 
Fritt eget kapital    
Överkursfond 25 256 - - 
Balanserat resultat -11 - - 
Periodens resultat -1 794 - -11 
Summa fritt eget kapital 23 451 - -11 

Summa eget kapital 23 992 50 39 

    
Långfristiga skulder    
Avsättning uppskjuten skatt 6 453 - - 
Övriga långfristiga skulder 6 282 - - 

Summa långfristiga skulder 12 735 0 0 

    
Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 208 - - 

Övriga skulder 186 - 152 
Summa kortfristiga skulder 394 0 152 

    
Summa skulder 13 130 - 152 
      

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 37 122 50 191 

 

Förändringar i eget kapital – Koncern 
 

(TSEK) 

Aktie-
kapital 

Överkurs-
fond 

Balanserat resultat 
inklusive resultat för 

perioden 

Totalt 
Eget 

Kapital 

Bolagets grundande 2021-07-05 50    50 

Årets resultat   -11 -11 

Eget Kapital 2022-01-01 50   -11 39 

Nyemission 491 26 033  26 524 
Transaktionskostnader  -777  -777 
Periodens resultat   -1 794 -1 794 

Eget Kapital 2022-09-30 541 25 256 -1 805 23 992 

 
Aktiekapitalet består vid utgången av rapportperioden av totalt 10 811 110 aktier med ett 
kvotvärde om 0,05 SEK per st. 
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Kassaflödesanalys – Koncern 
 

(TSEK) 
Jan-sept 

2022 
2021-07-05-
-2021-09-30 

2021-07-05-
-2021-12-31 

    

Periodens rörelseresultat -1 787 - -11 
Betalda räntor -7 - - 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital -1 794 0 -11  

   

Förändring av rörelsefordringar -110 - -134 
Förändring av rörelseskulder -369 - 119 

Kassaflöden från den löpande 
verksamheten -2 273 0 -26  

   

Investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella tillgångar -91 - - 
Förvärvat dotterbolag -14 - - 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -105 0 0  

   

Finansieringsverksamheten    
Bolagets grundande - 50 50 
Nyemission 7 234 - - 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 7 234 50 50  

   

Periodens kassaflöde 4 856 50 24  
   

Likvida medel vid periodens början 24 0 0 
      

Likvida medel vid periodens slut 4 880 50 24 
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Resultaträkning – Moderbolaget 

 

(TSEK) 
Jan-sept 

2022 
Jan-sept 

2021 
2022-01-01-
2022-09-30 

2021-07-05--
2021-09-30 

2021-07-05--
2021-12-31 

      
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 

      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa tjänster -81 - -1 769 - -11 

Rörelseresultat -81 0 -1 769 0 -11 

      
Resultat från finansiella poster      
Finansiella kostnader -7 - -7 - - 

Summa finansiella poster -7 0 -7 0 0 

      
Resultat efter finansiella poster -88 0 -1 776 0 -11 

      
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat -88 0 -1 776 0 -11 
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Balansräkning – Moderbolaget  
 

(TSEK) 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier i intresseföretag 24 874 - - 
Fordringar på koncernföretag 744 - - 
Depositioner 42 - - 

Summa anläggningstillgångar 25 661 0 0 

    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar 250 - 168 
Kassa och bank 4 567 50 24 

Summa omsättningstillgångar 4 817 50 191 
       

SUMMA TILLGÅNGAR 30 479 50 191 

    
EGET KAPITAL    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  541 50 50 
Summa bundet eget kapital 541 50 50 
Fritt eget kapital    
Överkursfond 25 253 - - 
Balanserat resultat -11 - - 
Årets resultat -1 776 - -11 
Summa fritt eget kapital 23 466 - -11 

Summa eget kapital 24 006 50 39 

    
Långfristiga skulder    
Långfristiga skulder 6 282 - - 

Summa långfristiga skulder 6 282 0 0 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 190 - - 
Övriga skulder - - 152 
Summa kortfristiga skulder 190 0 152 

    
Summa skulder 6 472 - 152 
       

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 30 479 50 191 
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Tilläggsupplysningar 

Noter 
 

Not 1. Redovisningsprinciper 
 
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
 
Immateriella anläggningstillgångar 
 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt 
skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. I nuläget är inget projekt producerande och 
konsumerar därmed inte den balanserade tillgången varför inga avskrivningar har genomförts. 
 
Mineralintressen 
 
Bolaget redovisar kostnaderna hänförliga till prospektering och utveckling av gruvor enligt 
följande: Direkta kostnader bokförs per projekt och redovisas under posten "Mineralintressen". 
Indirekta kostnader redovisas direkt i resultatet under den period då de uppkommer. Avskrivning 
av mineraltillgångar börjar i samband med produktionsstarten vid gruvanläggningarna. 
Avskrivning sker i takt med gruvanläggningens nyttjande. I redovisningssyfte definieras projekt 
som genomförs inom Mahvie Minerals-koncernen som mineralintressen för vilka företaget har 
börjat aktivera kostnaderna i balansräkningen. Mineralintressen redovisas i enlighet med så 
kallad "full cost method", vilket innebär att alla kostnader hänförliga till förvärvet av upplåtna 
rättigheter, licenser, prospektering och borrning av sådana intressen aktiveras fullt ut. Detta är 
emellertid tillåtet enligt antagandet att beloppen kan återvinnas i framtiden genom en 
framgångsrik utveckling av projektet, genom att sälja projektet, eller om projektet fortfarande 
befinner sig i ett tidigt skede och det inte är möjligt för bolaget att på ett tillförlitligt sätt uppskatta 
projektets värde eller avgöra om projektet omfattar kommersiellt brytningsbara fyndigheter. 
 
Aktiverade kostnader i form av mineralintressen skrivs ned till noll så snart undersöknings-
tillståndet återlämnas till utfärdaren. Det redovisade värdet för alla projekt som ingår som delar i 
posten "Mineralintressen" omvärderas av företagsledningen närhelst det fastställs att det 
redovisade värdet för projektet är högre än uppskattat verkligt värde. När det kan fastställas att 
det redovisade värdet är högre än uppskattat verkligt värde görs en nedskrivning över 
resultaträkningen. 
 
För projekt där bolaget enbart är delägare, redovisas kostnader som mineralintressen i enlighet 
med villkoren i delägaravtalet. 
 
Nedskrivningsprövning för materiella och immateriella tillgångar 
 
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. För 
immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod beräknas återvinningsvärdet årligen. Om 
det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna 
vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera 
väsentligen oberoende kassaflöden - en så kallad kassagenererande enhet. En nedskrivning 
redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar årets resultat. Nedskrivning av tillgångar 
hänförliga till en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand till goodwill. 
Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av 
enheter). Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en 
diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika 
tillgången. 
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Finansiella instrument 
 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att 
värdering sker utifrån anskaffningsvärde. 
 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar övriga fordringar och leveran-
törsskulder, 
 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instru-
mentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som 
är förknippade med äganderätten. 
 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat 
sätt upphört. 
 
Övriga fordringar 
 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp 
till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.  
 
Leverantörsskulder 
 
Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde. 
 
Konsolidering och koncernredovisning 
 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av 
röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär 
en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska 
fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvs-
analysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med 
denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. 
Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder 
samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. 
 
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten 
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade 
egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell 
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och 
med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och 
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ 
goodwill. 
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp 
avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. 
 
Kassaflödesanalys 
 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och 
banktillgodohavanden. 
 

 
Underskrifter 
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