Delårsrapport för tredje kvartalet 2018
Tredje kvartalet (juli – september 2018)

▪ Prospekterings- och utvärderingskostnader för tredje kvartalet uppgick till 1,3 (0,0) mkr
▪ Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -1,3 (-1,3) mkr
▪ Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,09 (-0,15) kr
Första nio månaderna (januari – september 2018)

▪ Prospekterings- och utvärderingskostnader för de första nio månaderna uppgick till 7,7 (0,0) mkr
▪ Resultatet efter skatt för de första nio månaderna uppgick till -8,0 (-1,8) mkr
▪ Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -0,64 (-0,21) kr
Väsentliga händelser under perioden

▪ Borresultat från gamla Jomagruvan har innehållit flertal sektioner med förhöjda halter zink och koppar
▪ Nya undersökningstillstånden Borvasselv och Orklumpen nära Jomafälten i Norge godkända
▪ Arbetet med tillståndsfrågor i Joma och Stekenjokk har fortgått
▪ Utdelning till aktieägarna av dotterbolaget Upgrade Mineral AB beslutad vid extra bolagsstämma
▪ Optionsprogram till nyckelpersoner beslutat vid extra bolagsstämma
▪ Bolagets aktie har godkänts för listning på marknadsplatsen NGM Nordic MTF
Väsentliga händelser efter periodens utgång

▪ Planer på notering på NGM Nordic MTF har senarelagts
▪ En mindre riktad nyemission har genomförts på 6,1 MSEK före emissionsomkostnader

Verksamheten
Vilhelmina Mineral i korthet
Vilhelmina Mineral AB (publ) (”Bolaget”) är ett svenskt bolag verksamt inom prospektering och
gruvutveckling i Norden med fokus på basmetaller, främst koppar och zink. Bolagets målsättning är att
utveckla de nuvarande fyndigheterna och igångsätta gruvverksamhet inom de närmaste åren. Bolagets
huvudprojekt utgörs i av de svenska projekten Stekenjokk och Levi i Västerbotten samt det norska
projektet Jomafälten beläget i Trøndelag. För Stekenjokk och Levi finns en ansökan om
bearbetningskoncession inlämnad hos svenska myndigheter. I fallet Jomafälten har det första steget i
den norska motsvarigheten till bearbetningskoncession erhållits (”utvinningsrett”). Utöver
huvudprojekten finns ett antal mindre sattelitprojekt i form av svenska Jormlien och Ankarvattnet samt
norska Gjersvik. Verksamheten är organiserad i det svenska moderbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ)
och i det hälftenägda norska dotterbolaget Joma Gruver AS. Mer information om Bolaget finns på
www.vilhelminamineral.com.

Verksamhetens utveckling
Jomafälten
I rapportperioden har Vilhelmina Mineral via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS fortsatt
utvecklingsarbetet i Jomafälten och rapporterar resultat från borrningar i Joma i Røyrvik kommun i
centrala Norge. I detta borrprogram har borrning skett för att undersöka både geofysiska anomalier och
mineraliseringar i det gamla gruvområdet i Joma. Jomaområdet innehåller mineralisering av typen
massiv sulfidtypsavsättning av vulkaniskt ursprung och i den gamla Jomagruvan producerades mellan
1972 och 1998 ca 11,5 miljoner ton med 1,49% Cu och 1,45% Zn. Joma-projektet omfattar Jomagruvan
och närliggande områden där antingen utvinningsrätt (första steget i norska motsvarighet till
bearbetningskoncession) eller undersökningstillstånd innehas av Joma Gruver AS som är ett
samriskbolag ägt av Vilhelmina Mineral AB (publ) och Joma Næringspark AS. Resultat från det nya
borrprogrammet omfattar flera sektioner med betydande längder och halter, vilket stödjer bolagets
planer på att inleda studier för att utvärdera potentiell ekonomi från kvarvarande resurser i
gruvområdet.
Detta är den första borraktiviteten i Jomaområdet sedan gruvan stängdes. Syftet är att utvärdera och
utveckla Joma-projektet mot återstart av gruvan. Sammanlagt har 2 465 meter diamantborrning
genomförts fördelat på 13 borrhål mellan april och juni 2018. Borrhål genomförda i det tidigare
gruvområdet där ytnära mineralisering testats innehåller bl a följande intressanta sektioner med
mineralisering (notera: sammanställning över borrhålsanalys med beräknade halter och verkliga
bredder (tabell 1), sammanställning över borrhålens placering, koordinater, lutning och borrdjup (tabell
2), samt borrhålskarta (figur 1) visas nedan):

Borrhål Gruva-19: 36-60 meter (m) (24m) 2,06% Zink (Zn), 0,58% koppar (Cu), 27 g/t silver (Ag)
Innehåller 39-44m (5m) 0,66% Zn, 1,25% Cu, och 35 g/t Ag
Innehåller även 55-58m (3m) 6,22% Zn, 0,21% Cu, och 26 g/t Ag

Borrhål Gruva -20: 30-54m (24m) 3,23% Zn, 0,22% Cu, och 27 g/t Ag
Innehåller 31-43m (12m) 4,17% Zn, 0,15% Cu, och 29 g/t Ag

Borrhål Gruva -21: 27-61m (34m) 1,74% Zn, 0,37% Cu, och 28 g/t Ag
Innehåller 40-47m (7m) 3,20% Zn, 0,18% Cu, och 32 g/t Ag
Totalt fem (5) borrhål färdigställdes i Jomaområdet, varav två träffade tidigare utbrutna hålrum i gruvan
(Mine-15 och Mine-16). Borrhålet Mine-16 innehöll dock en sektion strax ovan ett utbrutet hålrum med
en längd på 1,7 m (från 116,23 m) med halter 3,20% Cu, 0,77% Zn och 11 g / t Ag. Borrhålen Mine 19, 20
och 21 som listas ovan träffade inga utbrutna hålrum. Ytterligare åtta (8) borrhål testade fyra (4)
geofysiska anomalier som ligger utanför Jomas gruvområde (figur 1). Dessa hål innehöll ingen
signifikant mineralisering. Baserat på borresultatet och annan information arbetar Bolaget med en
uppdaterad och detaljerad arbetsplan för de kommande 12 månaderna. Denna arbetsplan kan innehålla
ytterligare borrningar och andra undersökningar som kan fungera som input för en preliminär
ekonomisk bedömning (PEA) av Joma-projektet.
I rapportperioden har nya undersökningstillstånd godkänts i närheten av Jomagruvan.
2
Undersökningstillståndet Borvasselv ligger ca 8 km väster om Joma och omfattar en areal på 1,25 km .
Området är känt historisk för att innehålla koppar och det har tidigare genomförts ca 20 borrhål i
området under 1970- och 1980-talet varav bl a ett hål visade en 3 meter lång sektion med massiv
sulfidmineralisering av samma typ som i Jomagruvan. Geologisk är placeringen sådan att
mineraliseringen bör ingå i samma zon som Jomagruvan. Undersökningstillståndet Orklumpen ligger ca
2
3 km öster om Joma och omfattar en areal på 2 km . Området har tidigare undersökts med geofysisk
med intressanta resultat som Bolaget nu önskar undersöka närmare.
I rapportperioden har Joma Gruver även forsatt tillståndsarbetet. Joma Gruver har en i nuläget en s k
”utvinningsrett” för Jomafälten. Detta utgör det första steget i den norska processen för erhållande av
motsvarigheten till bearbetningskoncession. I rapportperioden har arbetet fortsatt med nästa steg i
form av s k ”reguleringsplan” där Joma Gruver för uppgiften anlitat konsultbolaget Multiconsult AS.
Detta arbete beräknas pågå under 2018 och huvuddelen av 2019.
Stekenjokk och Levi
I rapportperioden har Vilhelmina Mineral fortsatt arbetet med utveckling av de svenska huvudprojekten
Stekenjokk och Levi. Dessa är belägna i Västerbotten nära gränsen till Jämtland och Norge. Eftersom en
av mineraliseringarna (Stekenjokk Syd) under mark sträcker sig in i Jämtland berörs även kommun,
länsstyrelse och lokal sameby på den Jämtländska sidan av projektet och i tillståndsfrågor. Fyndigheten
upptäcktes 1918 av Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU). Stekenjokk var i produktion i Bolidens
regi mellan 1976 och 1988 då ca 7,1 miljoner ton malm producerades med halter kring 1,5 % koppar och
3,5 % zink. Baserat på tidigare borrning i området uppskattas de sammanlagda kvarvarande
tillgångarna i Stekenjokk och Levi vid Cu 0,9% cutoff halt till ca 7,4 miljoner ton med halter 1,17 %
koppar och 3,01 % zink (källa: IGE, 2007). Stekenjokk och Levi är sedan 2012 klassat som ett s k
riksintressant mineralfyndighet.
I och med etableringen av det norska dotterbolaget Joma Gruver har Vilhelmina Mineral tagit fram ett
nytt alternativ som är en komplettering till nuvarande ansökan. Det nya alternativet innebär brytning
under jord under en period när rennäringen normalt inte använder området, huvudsakligen vintertid.
Efter brytning transporteras malmen till Joma för anrikning och deponi. Ärendet ingavs till
Näringsdepartementet i oktober 2017 och i november fattade regeringen beslut om att upphäva
Bergsstatens tidigare beslut och skicka tillbaka ärendet för ny behandling.

I början på 2018 fick Vilhelmina Mineral i uppdrag av Bergsstaten att inkomma med kompletterande
information om det nya alternativet bl a kring hur detta påverkar naturreservatet Skåarnja. Under året
inklusive rapportperioden har Bolaget arbetat med dessa svar till Bergsstaten. Efter att svar har
inlämnats vidtar en ny remissrunda med berörda sakägare och intressenter.
Beslut vid extra bolagsstämma
I rapportperioden har vid extra bolagsstämma den 2 augusti 2018 fattats två beslut. Stämman beslutade
om emission av sammanlagt 1 miljon teckningsoptioner till nyckelpersoner inom Vilhelmina Mineral,
innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 100 000 kronor, i enlighet med
villkor och handlingar på Bolagets hemsida. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna innebär detta en
utspädning om 6,4 %. Beslutet biträddes av samtliga aktier som var företrädda vid stämman.
Stämman beslutade även om vinstutdelning att utgå med 1 öre per aktie i Vilhelmina Mineral. Utdelning
ska ske i form av aktier i det nybildade helägda dotterbolaget NewCo 5001 Sweden AB (u.ä.t. Upgrade
Mineral AB), org. nr 559165-0642, varvid en aktie i Vilhelmina Mineral berättigar till en aktie i Upgrade
Mineral. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen. Syftet med utdelningen är att skapa
värde för aktieägarna i Vilhelmina Mineral genom att Upgrade Mineral i ett senare skede kan användas
för att förvärva intressanta utvecklingsprojekt inom ädelmetaller och andra mineraler.
Ansökan om notering av aktie
I rapportperioden har Bolaget av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för
notering på handelsplatsen NGM Nordic MTF. Noteringsbeslutet gäller fram till och med den 27 mars
2019 och är villkorat av att Vilhelmina Mineral AB (publ)uppfyller de formella noteringskraven på att (i)
ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare
från första handelsdag på Nordic MTF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar
bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Jomafälten
Efter rapportperioden utgång har Vilhelmina Minerals norska dotterbolag Joma Gruver AS fortsatt
arbetet med utveckling av projektet Jomafälten. Huvudsakligt fokus har legat på arbete med
reguleringsplan och framtagande av planer 2019 vad avser det fortsatta utvecklingsarbetet.
Stekenjokk och Levi
Efter rapportperioden utgång har Vilhelmina Mineral fortsatt arbetet med utveckling av de svenska
huvudprojekten Stekenjokk och Levi. Arbetet har bestått av bl a möten med olika sakägare och andra
intressenter i processen kring ansökan om bearbetningskoncession samt ytterligare kompletteringar av
underlaget i det nya alternativet för säsongsbaserad brytning vintertid.
Notering av Bolagets aktie uppskjuten
Efter rapportperioden utgång har Bolaget förberett arbetet inför notering med en planerad
spridningsemission som offentliggjordes via informationsmemorandum den 12 oktober. Bolagets
offentliggjorde dock den 12 november att beslut tagits att skjuta upp notering och att ställa in
spridningsemission baserat på uppfattningen att förutsättningarna på de finansiella marknaderna i
nuläget är mindre gynnsamma och att notering av Bolagets aktie därför bör ske vid en senare tidpunkt.
NGM:s godkännande av notering är giltigt fram till och med den 27 mars 2019 och är villkorat av att
Bolaget uppfyller de formella noteringskraven vad gäller rörelsekapital för 12 månaders verksamhet,

tillräcklig ägarspridning, samt att ingen ny information framkommit som påverkar Bolagets uppfyllelse
av noteringskraven. Bolagets målsättning är att verka för att uppfylla noteringskrav under den löptid
som nuvarande godkännande har.
Genomförda nyemissioner
Efter rapportperiodens utgång har Bolaget efter beslut om inställd spridningsemission istället
genomfört en mindre riktad nyemission om 2 044 444 aktier till en kurs om 3 kronor per aktie som tillför
Bolaget 6 133 332 kronor före emissionsomkostnader. Genom emissionen ökar antalet aktier från
14 528 472 till 16 572 916 stucken och aktiekapitalet ökar med 204 444,40 kronor från 1 452 847,20
kronor till 1 657 291,60 kronor.

Finansiell och övrig information
Nettoomsättning och resultat
Koncernen har inte haft några intäkter under rapportperioden. Resultatet efter skatt för det tredje
kvartalet var -1,3 (-1,3) mkr. Resultatet efter skatt för de första nio månaderna var -8,0 (-1,8) mkr.

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick per den 30 september till 4,5
(-1,4) mkr. Det ger en soliditet på 79,4 (neg) %. Likvida medel uppgick till 3,2 (0,01) mkr vid periodens
slut.

Investeringar
I perioden har inga investeringar genomförts. Samtliga kostnader i samband med borrning och övrig
utveckling av projekt har kostnadsförts.
Vilhelmina Mineral har under perioden augusti 2017 t o m maj 2018 förvärvat aktier motsvarande 50%
ägande i Joma Gruver AS vad avser både kapitalandel och röster. Totalt har Bolaget erlagt ca 5,9 mkr i
kontantlikvid för denna ägarandel. Vilhelmina Mineral har option att senare utöka ägandet upp till 100
%.

Finansiering
Under tredje kvartalet har ingen extern finansiering genomförts.

Antal utestående aktier
Antalet utestående aktier i bolaget vid periodens utgång var 14 528 472 stycken.

Optionsprogram
Ett optionsprogram om 1 miljoner teckningsoptioner är utfärdat till Vilhelmina Minerals nyckelpersoner
bestående av styrelsens ledamöter och ytterligare personer som arbetar operativt med Bolaget. Full

konvertering av teckningsoptionerna innebär vid periodens slut ca 6,4% utspädning. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 6 kr.

Personal
I koncernen finns ingen anställd. Samtlig personal, inklusive ledning är anlitade på konsultbasis.

Transaktioner med närstående
Under perioden juli-september har transaktioner med närstående skett enligt följande: Bolagets VD och
styrelseledamoten Peter Hjorth har via bolag erhållit ersättning om 240 tkr. Styrelseledamoten och vice
VD, Jonas Dahllöf, har via bolag erhållit ersättning om 240 tkr. Arbetande styrelseordföranden Michael
Timmins har via bolag erhållit ersättning om 103 tkr. Överenskommelse om tjänster med närstående
sker på marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget
Verksamheten i Vilhelmina Mineral AB (publ) är inriktad på utveckling av de svenska projekten,
tillhandahållande av koncernledningsfunktion, samt koncerngemensam finansiering inkluderande både
den svenska och norska verksamheten samt koncernledningsfunktion. För tredje kvartalet redovisas
kostnader om 1,7 (1,3) mkr och resultatet efter skatt uppgick till -1,7 (-1,3) mkr. För de första nio
månaderna redovisas kostnader om 4,0 (1,8) mkr och resultatet efter skatt uppgick till -4,0 (-1,8) mkr.
Antal anställda i moderbolaget är 0 (0). Personal är anlitad på konsultbasis.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Bolaget har ökat sitt innehav i Joma Gruver AS till 50%. Vidare har
Bolaget option att öka ägandet till 100%. Med hänsyn till detta är det styrelsens uppfattning att
bestämmande inflytande uppnåtts varför konsolidering skett.

Risker
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av
prospektering, erhållande av miljö-, mark-, driftstillstånd och fortsatt finansiering inom koncernen. De
olika risker som finns rörande koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt på Bolagets hemsida
(www.vilhelminamineral.com).

Kommande rapporttillfällen

▪ Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2018 lämnas den 12 februari 2019
▪ Årsredovisning 2018 lämnas den 15 mars 2019
▪ Årsstämma 2019 hålls den 25 april 2019

Denna information är sådan som Vilhelmina Mineral AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 8.40. Rapporten
har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm, den 13 november 2018

Michael Timmins
Ordförande

Peter Hjorth
VD och ledamot

Jonas Dahllöf
Vice VD och ledamot

Leslaw Kwasik
Ledamot

Scott Moore
Ledamot

Neil Said
Ledamot

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Vilhelmina Mineral AB (publ)
E-post: info@vilhelminamineral.com
www.vilhelminamineral.com

Koncernresultaträkning
Koncernresultaträkning1)

Koncern
3 mån
2018-07-01
2018-09-30

Koncern
3 mån
2017-07-01
2017-09-30

Koncern
9 mån
2018-01-01
2018-09-30

Koncern
9 mån
2017-01-01
2017-09-30

Koncern
12 mån
2017-01-01
2017-12-31

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-1 284
-8
0

0
-1 279
0

-7 729
-235
0

0
-1 757
0

-1 126
-1 742
0

0

0

0

0

0

Summa kostnader

-1 292

-1 279

-7 965

-1 757

-2 868

Rörelseresultat

-1 292

-1 279

-7 965

-1 757

-2 868

0
0

0
-30

0
0

0
-30

0
-30

-1 292

-1 309

-7 965

-1 788

-2 898

0

0

0

0

0

PERIODENS RESULTAT

-1 292

-1 309

-7 965

-1 788

-2 898

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

-1 496
204

-1 309
0

-5 966
-1 999

-1 788
0

-2 898
0

(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Prospekterings- och utvärderingskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr

-0,09

-0,15

-0,64

-0,21

-0,34

Genomsnittligt antal aktier, st

14 528 472

8 642 795

12 449 913

8 642 795

8 642 795

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st

12 449 913

8 642 795

12 449 913

8 642 795

8 642 795

1) Konsolidering med Joma Gruver AS har gjorts under 2018. I jämförelseperioderna och för helår 2017 redovisas Vilhelmina
Mineral AB.

Koncernbalansräkning
Koncernbalansräkningar 1)

Koncern
2018-09-30

Koncern
2017-09-30

Koncern
2017-12-31

9 475
0
0
296
3 246

750
0
517
45
14

750
0
1 033
165
3 310

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

13 017

1 326

5 259

4 481
5 858

-1 395
0

4 880
0

Summa eget kapital

10 339

-1 395

4 880

1 757
810
111

0
1 289
1 432

0
90
289

13 017

1 326

5 259

(Belopp i tkr)
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Kortfristiga fordringar
Kassa och Bank

Uppskjuten skatteskuld
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

1) Konsolidering med Joma Gruver AS har gjorts under 2018. I jämförelseperioderna och för helår 2017 redovisas Vilhelmina
Mineral AB.

Förändringar i eget kapital
Förändringar av eget kapital

(Belopp i tkr)
Ingående balans
Nyemissioner
Nyemissionskostnader
Minoritetsintresse
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Utgående balans

Koncern
3 mån
2018-07-01
2018-09-30
11 600
0
0
5 858
31
-1 292
10 339

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

3 mån
9 mån
2017-07-01 2018-01-01
2017-09-30 2018-09-30
-86
4 880
0
7 570
0
-48
0
5 858
0
43
-1 309
-7 965
-1 395
10 339

9 mån
2017-01-01
2017-09-30
392
0
0
0
0
-1 788
-1 395

12 mån
2017-01-01
2017-12-31
392
7 500
-115
0
0
-2 898
4 880

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

3 mån
2018-07-01
2018-09-30

3 mån
2017-07-01
2017-09-30

9 mån
2018-01-01
2018-09-30

9 mån
2017-01-01
2017-09-30

12 mån
2017-01-01
2017-12-31

-2 756

481

-7 586

400

-3 172

0
0

-517
0

0
7 523

-517
0

-1 033
7 385

Periodens kassaflöde

-2 756

-36

-64

-117

3 180

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

6 001
3 246

50
14

3 310
3 246

130
14

130
3 310

Förändring i periodens kassaflöde

-2 756

-36

-64

-117

3 180

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

3 mån
2018-07-01
2018-09-30

3 mån
2017-07-01
2017-09-30

9 mån
2018-01-01
2018-09-30

9 mån
2017-01-01
2017-09-30

12 mån
2017-01-01
2017-12-31

Marginaler
Summa rörelsens intäkter, tkr
Rörelsemarginal, %
Vinstmarginal, %

0
neg
neg

0
neg
neg

0
neg
neg

0
neg
neg

0
neg
neg

Räntabilitet
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %

neg
neg

neg
neg

neg
neg

neg
neg

neg
neg

10 339
13 017
79,4%

-1 395
1 326
neg

10 339
13 017
79,4%

-1 395
1 326
neg

4 880
5 259
92,8%

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr
Nettoinvesteringar i materiella tillgångar, tkr

0
0

517
0

4 825
0

517
0

1 033
0

Medarbetare
Antal anställda vid periodens slut, st

0

0

0

0

0

14 528 472
14 528 472
-0,09
0,71
0,10
1 452 847

10 371 354
8 642 795
-0,15
-0,13
0,10
1 037 135

14 528 472
12 449 913
-0,64
0,71
0,10
1 452 847

10 371 354
8 642 795
-0,21
-0,13
0,10
1 037 135

10 371 354
8 642 795
-0,34
0,47
0,10
1 037 135

(Belopp i tkr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter
förändringar i rörelsekapital
Kassaflödet från investeringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten

Nyckeltal
Nyckeltal

Kapitalstruktur
Eget Kapital, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %

Data per aktie
Aktier vid periodens slut, st
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr
Totalt aktiekapital, kr

Moderbolagets resultaträkning
Resultaträkning - moderbolag

3 mån
2018-07-01
2018-09-30

3 mån
2017-07-01
2017-09-30

9 mån
2018-01-01
2018-09-30

9 mån
2017-01-01
2017-09-30

12 mån
2017-01-01
2017-12-31

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Rörelsens kostnader
Prospekterings- och utvärderingskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

-1 690
-11
0
-1 701

0
-1 279
0
-1 279

-3 731
-235
0
-3 967

0
-1 757
0
-1 757

-1 126
-1 742
0
-2 868

Rörelseresultat

-1 701

-1 279

-3 967

-1 757

-2 868

0
0

0
-30

0
0

0
-30

0
-30

-1 701

-1 309

-3 967

-1 788

-2 898

0

0

0

0

0

-1 701

-1 309

-3 967

-1 788

-2 898

(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
PERIODENS RESULTAT

Moderbolagets balansräkning
Balansräkningar - moderbolag
(Belopp i tkr)
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Fordringar koncernbolag
Kortfristiga fordringar
Kassa och Bank

2018-09-30

2017-09-30

2017-12-31

750
5 858
0
288
2 325

750
517
0
45
14

750
1 033
0
165
3 310

Summa tillgångar

9 221

1 326

5 259

Eget kapital och skulder
Eget kapital

8 436

-1 395

4 880

674
0
111

1 289
0
1 432

90
0
289

9 221

1 326

5 259

Leverantörsskulder
Skuld koncernbolag
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Definitioner nyckeltal för koncernen
Nyckeltal
Marginaler
Rörelsemarginal, %

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillg.
tkr

Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Periodens investeringar i immateriella och materiella
anläggningstillgångar minskat med periodens försäljningar och
utrangeringar.

Vinstmarginal, %

Medarbetare
Antal anställda, st

Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid periodens
slut.

Räntabilitet
Avkastning på eget kapital, %

Data per aktie

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus
utgående eget kapital dividerat med två.

Antal aktier, st
Antal utestående aktier vid periodens slut.

Avkastning på totalt kapital, %

Genomsnittligt antal aktier, st

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
genomsnittligt
balansomslutning.
Genomsnittligt
balansomslutning har beräknats som ingående plus utgående
sysselsatt kapital dividerat med två.

Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie, kr
Kapitalstruktur

Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier
för perioden.

Eget kapital, tkr

Eget kapital per aktie, kr

Eget kapital vid periodens slut.

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid
periodens slut.

Soliditet, %
Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen.

