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Pressmeddelande

Stockholm den 16 februari 2017

Bokslutskommuniké för helåret 2016
Informationen är sådan som Arctic Gold AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16
februari 2017 .
Valutan kr, kkr, mkr är svenska kronor (SEK)

Andra halvåret (Juli – December 2016)


Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 0,0 (0,0) kkr



Resultatet efter skatt för andra halvåret uppgick till – 3,2 (-21, 1) mkr



Resultatet exkl. nedskrivning av en inmutning uppgick till -0,6 (-0,7) mkr



Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till -0,15 (-0,98) kr



Kostnadsminskningar har uppnåtts även detta halvår

Helår (Januari – December 2016)


Aktiverade prospekteringskostnader för helåret uppgick till 0 (0) kkr



Resultatet efter skatt för helåret uppgick till - 3, 7 (-21,7) mkr



Resultatet exkl. nedskrivning av en inmutning uppgick till -1,1(1,3)mkr



Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,17 (-1,01) kr



Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,39 (1,56) kr

Väsentliga händelser under andra halvåret


Den 5 juli startade vad vi kan bedöma en ”robothandel”. Den pågick under fyra dagar
och ca.30 miljoner aktier eller ca 1½ gång antalet utgivna aktier i bolaget omsattes med
en transaktionshastighet av en transaktion var 12:e sekund. I samband med den stora
förändringen har bolaget fått flera nya aktieägare, flera med större innehav. Styrelsen
avser att göra sitt yttersta för att deras investering ska komma att bli lönsam.



Bolagets ledning hade möte med Kommunal- och Moderniseringsdepartementet i Oslo
beträffande fråga om klassificering av mark i ”kommuneplan” för Nordreisa kommun i
Troms fylke samt bolagets situation i Kautokeino.
Under augusti månad sände bolaget en uppsummering av de punkter som i mars månad
diskuterades med statssekreterare från Näringsdepartementet och Kommunal- och
Moderniseringsdepartementet. Målet är att fortsätta dialogen både på statlig och
kommunal nivå.
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Styrelsen beslöt av likviditetsskäl att avstå från inmutningen Häbbersholm 3 i
Västerbotten. Detta har medfört en nedskrivning under perioden med 2,5 mkr.
Bolaget uppvaktas av många bolag, som vill gå samman eller samarbeta med oss för att
få utnyttja vår börsplats och våra förlustavdrag. Styrelsen analyserar erbjudanden men
har ännu inte funnit något som uppfyller våra krav.
I syfte att ha likviditet för ett år framåt har Bolaget upptagit ett ytterligare lån om 1mkr
från Novatelligence AB.
Styrelsen har tagit beslutet att aktivt analysera samarbetsalternativ under tiden
Kautokeino kommun avvaktar med ett godkännande av planprogrammet. Målet är att
finna intressanta partners att tillsammans utveckla vårt kunnande och kompetens till
nytta för aktieägarna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång


För att tydliggöra de brister som den norska lagstiftningen har rörande mineralprojekt
har styrelsen anlitat två framstående norska jurister att utreda de nuvarande
förhållandena inför det norska stortingsvalet i september 2017. Deras utredning och
förslag ska läggas fram under våren 2017.

Arctic Gold koncernen i korthet
Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har
hitintills haft två verksamhetsområden, dotterbolaget Arctic Gold Operations AB med fokus
på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Finnmark Nordnorge samt moderbolaget
Arctic Gold AB med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter
i Sverige. Koncernen har i Norge i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km² samt
5 utvinningsrätter om totalt 4,9 km2.
I Sverige har moderbolaget under hösten 2016 av likviditetsskäl återlämnat det
undersökningstillstånd om totalt 1,2 km², benämnt Häbbersholm 3 i Skelleftefältet.
Arctic Golds aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ARCT.
Certified Adviser är Partner Fondkommission AB. Mer information om bolaget finns på
www.arcticgold.se.

Verksamhetens utveckling
Bidjovagge
Valutgången i kommunvalet i september 2015 innebar en storseger för Arbeiderpartiet som
från 2 mandat ökade med 3 mandat till 5 mandat, vilket enligt valanalyser berodde på att
många fastboende i Kautokeino röstade för fler arbetsplatser. Detta ledde dock inte till
omedelbara positiva effekter för Arctic Gold. Arbeiderpartiets ledare Johan Vasara med en
stark knytning till Sametinget ingick en koalition med flyttsamernas partiledare Anders S.
Buljo, som också fick 5 mandat. Koalitionen som då fick 10 mandat mot 9 för övriga fyra
partier tog som politisk program att Johan Vasara skulle väljas till ny ordförande i
Kommunstyret med Anders S. Buljo som vice ordförande. Flyttsamerna har i sitt
partiprogram att vara emot gruvverksamhet. Arbeiderpartiet fick därför gå med på att inte ge
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tillstånd till gruvverksamhet under valperioden samtidigt som Flyttsamerna fick gå med på
att inte omreglera gruvområdet i Bidjovagge i den nya ”kommuneplan”, som är under
utarbetande.
Vidare utveckling
Mineralforum i Finnmark i vars möten bolaget deltar har utarbetat en egen mineralstrategi
för fylket. I den är man mycket positiv till utveckling av mineralindustrin och arbetar för att
överbrygga de frågor, som skapar problem i relationen mellan samer och industrin.
Bolagets ledning och styrelse anser att Bidjovagge projektet har en stor potential och är
därför värt att fortsätta arbeta med.
Bolaget är medlem i den norska branchorganisationen Norsk Bergindustri, som på nationell
nivå arbetar för att förbättra lagstiftningsfrågor knutna till avsaknaden av regler för
förutsägbarhet och juridiskt skydd i Mineralloven.
Det bör observeras att utvecklingen av ett mineralområde och uppstarten av en gruva är en
lång och kostsam process som tar många år och mycket och engagerat arbete.
Projekt i Sverige
Arctic Gold har genomfört en granskning av projekten i Sverige och beslutat vilka
undersökningstillstånd som bör förlängas och vilka som kan lämnas. Hösten 2016 var endast
Häbbesholm 3 i Skelleftefältet i kraft. Detta har pga det dåliga prospekteringsklimatet och
likviditetssituationen också återlämnats, vilket medförde en nedskrivning i årets
resultaträkning om 2,5 mkr.
Nettoomsättning och resultat
Under perioden juli – december 2016 uppgick koncernens prospekteringskostnader till 0,0
(0,0) mkr och resultatet efter skatt till -3,2 (-21,1) mkr. Under helåret januari – december
2016 uppgick koncernens aktiverade prospekterings-kostnader till 0,0 (0,0) mkr och
resultatet efter skatt uppgick till – 3,7 (-21,7) mkr.
Orsaken till den större resultatminskningen under 2015 finner man i den nedskrivning av
goodwill som uppstod när man förvärvade fyndigheten i Norge år 2008. På grund av det
motstånd mot verksamheten som finns i Kautokeino har styrelsen ansett det motiverat med
denna nedskrivning. Den tillgång som nu finns redovisad i balansräkningen som
immateriella tillgångar består av faktiskt nedlagda kostnader för arbete och prospektering i
form av borrning mm i dotterbolaget Arctic Gold Operations AB. Styrelsen anser att det är
motiverat att behålla dessa tillgångar till bokförda värden så länge tillstånden är i kraft.
Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2016 till 29,9 (33,6) mkr. Det ger en
soliditet på 92,6 (95,8)%. Likvida medel uppgick vid samma tid till 1,5 (1,7) mkr.
Förändringen av likvida medel under året utgörs av upplåning 1,0 mkr samt kassaflöde från
den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital om -1,2 (-1,0) mkr.
Investeringar
Under året har inga investeringar gjorts.
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Finansiering
För att säkerställa likviditet för ett år framåt tog moderbolaget före årsskiftet upp ett
ytterligare lån om 1 mkr. Lånet lämnades av Novatelligence AB, ett bolag som är närstående
bolagets nuvarande VD Tord Cederlund. Räntan är satt till 6 %. Lånet skall återbetalas vid
anfordran. Kvarvarande medel vid årets slut uppgick därefter till 1,5 (1,7) mkr. Bolaget har
under rådande omständigheter reducerat verksamheten kraftigt i avvaktan på att
verksamheten i Kautokeino eller annan verksamhet skall kunna komma igång igen.

Antal utestående aktier
Antalet utestående aktier i bolaget vid periodens utgång var 21 557 972 ( 21 557 972) st.
Personal
I koncernen finns numera ingen anställd. VD och övrig personal är anlitad på konsultbasis.
Transaktioner med närstående
Under perioden januari-december 2016 har transaktioner med närstående skett enligt
följande:
Bolagets VD är delägare i Novatelligence AB, vilket bolag har erhållit konsultarvode om
480 tkr. Novatelligence AB har lämnat ett ytterligare lån till bolaget om 1 mkr med 6 %
ränta. Lånet skall återbetalas vid anfordran. Utöver ersättning för resekostnader och
styrelsearvoden har inga transaktioner med närstående förekommit. Överenskommelse med
närstående om tjänster i de fall de skulle förekomma sker på marknadsmässiga villkor.
Moderbolaget
Verksamheten i Arctic Gold AB är inriktad på prospektering efter guld och basmetaller i
Sverige samt koncernledningsfunktion. Verksamheten i Norge drivs i dotterbolaget Arctic
Gold Operations AB. För andra halvåret redovisas omsättning avseende fakturerade
kostnader på dotterbolaget om 0,0 (0,6) mkr, aktiverade prospekteringskostnader om 0,0
(0,0) mkr och resultatet efter skatt uppgick till 3,0 (- 27,3) mkr. För helåret januari-december
2016 redovisas omsättning avseende fakturerade kostnader på dotterbolag om 0,0 (0,6) mkr,
aktiverade prospekteringskostnader om 0,0 (0,0) (0,1) mkr och resultatet efter skatt uppgick
till 3,6 (-27,9) mkr. Moderbolaget har sedan den 16 maj 2014 ingen anställd. Nuvarande
personal är anlitad på konsultbasis.
Dotterbolaget Arctic Gold Operations AB
Styrelsen beslöt att i bokslutet 31.12 2015 skriva ner det upptagna värdet på aktier i
dotterbolaget Arctic Gold Operations AB, kronor 27 248 000 med kronor 27 117 000 till
kronor 131 000 motsvarande dotterbolagets nominella aktiekapital.
Därefter beslöts att teckna nytt aktiekapital om 21 426 972 kronor mot erhållande av lika
många aktier.
Betalning för detta erlades genom kvittning av den fordran man hade på dotterbolaget
uppgående till 28 941985 kronor. Den del som översteg det nytecknade aktiekapitalet kronor
7 515 013 skall tillfördes dotterbolagets överkursfond.
Antalet aktier i dotterbolaget kom efter ändringen av kvotvärdet att vara detsamma som i
moderbolaget 21 557 972 st.
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Löner och arvoden
Till Novatelligence AB utgår ett konsultarvode avseende arvode för VD-tjänsten om 40 kkr
per månad inkl. sociala kostnader. Detta är lika med föregående år. Styrelsearvoden för år
2016 har av bolagsstämman beslutats att utgå med 140 (180) kkr. Till ordföranden utgår 60
kkr samt till vardera av ledamöterna 40 kkr. Till VD utgår inget särskilt styrelsearvode.
Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas
koncernredovisning och årsredovisning med tillämpning av BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Risker
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat
av prospektering och fortsatt finansiering inom koncernen. I nuvarande läge har det även
blivit väldigt klart att den politiska behandlingen som sker enligt norska Plan- og
Bygningsloven är en av de större risker ett mineralärende i Norge står inför. Övriga
tillståndsfrågor behandlas på liknande sett som i Sverige och av tjänstemän på respektive
myndigheter, vilket anses betyda betydligt mindre risk för utebliven behandling av ansökan.
De olika risker som finns rörande koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt i
årsredovisningen för 2015 som finns att hämta på Bolagets hemsida.
Den politiska risken som vi sedan april 2012 och december 2013 blivit varse kan beskrivas
som en synnerligen besvärlig risk eftersom Plan- og Bygningsloven ger Kommunstyret
ensamrätt att efter remissrunda besluta om Planprogrammet och Reguleringsplan. Att
Kommunstyrets sammansättning kan skifta vart fjärde år efter kommunval är ytterligare en
faktor att bedöma. Enligt våra juridiska utredningar skall inte kommunstyret kunna avvisa en
ansökan om att fastlägga ett Planprogram. Men så har trots allt skett och det är numera inlagt
i Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven att så kan ske.
I prospekteringsverksamhet finns också risken att man inte hittar tillräckligt med malm för
att motivera att det öppnas en gruva. Nedlagt kapital kan därvid komma att bli utan värde.
I cykliska verksamheter varierar priser över tiden. Då malm är ett ekonomiskt begrepp kan
det vid låga priser uppstå en situation där en beskriven malm helt eller delvis upphör att vara
malm och helt eller delvis återgår till att vara en mineralisering.
Därutöver finns också den finansiella risken att tillfört kapital förbrukats och nytt kapital
inte går att uppbringa. Det sålunda redan investerade kapitalet kan därvid riskera att bli utan
värde
Kommande rapporttillfällen
Från och med räkenskapsåret 2013 rapporterar bolaget endast halv- och helår.
Årsstämman skall hållas tisdagen den 23 maj 2017. Årsredovisningen för år 2016 hålls inför
årsstämman tillgänglig på bolagets hemsida från tisdagen den 9 maj 2017.
Delårsrapport för perioden januari - juni 2017 lämnas torsdagen den 24 augusti 2017.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande
översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Stockholm, den 16 februari 2017

Claes Levin

Hanne Markussen Eek

Ordförande

Vice ordförande

Krister Söderholm

Tord Cederlund

Ledamot

Ledamot och Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Tord Cederlund, VD, Arctic Gold AB
Telefon: 073-6200 997
E-post: tc@arcticgold.se
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Koncernresultaträkningar
Resultaträkning
(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Koncern
6 mån
2016-07-01
2016-12-31

Koncern

Koncern

Koncern

6 mån
12 mån
12 mån
2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01
2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

0
0
0
0

0
0
1
1

0
0
0
0

0
0
1
1

-588
0
-10

-653
-44
-16

-1 134
0
-10

-1 165
-110
-18

Av- och nedskrivningar materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-2 531

-20 406

-2 531

-20 406

Summa kostnader

-3 129

-21 119

-3 675

-21 699

Rörelseresultat

-3 129

-21 119

-3 675

-21 698

17
-61

-13
0

24
-61

1
-4

-3 173

-21 131

-3 712

-21 701

0

0

0

0

-3 173

-21 131

-3 712

-21 701

-0,15

-0,98

-0,17

-1,01

Genomsnittligt antal aktier, st

21 557 972

21 557 972

21 557 972

21 557 972

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st

21 557 972

21 557 972

21 557 972

21 557 972

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Prospekteringskostnader
Personalkostnader

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

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr

Koncernbalansräkningar
(Belopp i tkr)
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och Bank
Summa tillgångar

Koncern

Koncern

2016-12-31

2015-12-31

30 685
99
1 490

33 216
125
1 728

32 274

35 068

29 884

33 596

187
2 202

210
1 263

32 274

35 068

Inga
Inga

Inga
Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Förändring av eget kapital

(Belopp i tkr)
Ingående balans
Periodens resultat
Utgående balans

Kassaflödesanalys

(Belopp i tkr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter
förändringar i rörelsekapital
Kassaflödet från investeringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring i periodens kassaflöde

Koncern
6 mån
2016-07-01
2016-12-31
33 057
-3 173
29 884

Koncern
6 mån
2016-07-01
2016-12-31

Koncern

Koncern

Koncern

6 mån
12 mån
12 mån
2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01
2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
54 728
33 596
55 297
-21 132
-3 712
-21 701
33 596
29 884
33 596

Koncern

Koncern

Koncern

6 mån
12 mån
12 mån
2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01
2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

-425
0
1 000

-349
0
1 000

-1 238
0
1 000

-1 185
0
1 000

575

651

-238

-185

915
1 490

1 077
1 728

1 728
1 490

1 913
1 728

575

651

-238

-185

Verksamhetsgrenar
Arctic Gold är för närvarande verksam inom området prospektering och gruvutveckling i två
länder. Nettoomsättning är 0 (0) tkr i båda länderna. I tabellen visas aktiverat arbete i de
länder koncernen har sin verksamhet.
Koncern

Aktiverat arbete, (tkr)
Norge
Sverige
Summa

6 mån
2016-07-01
2016-12-31
0
0
0

Resultat, (tkr)
Norge
Sverige
Summa

2016-07-01
2016-12-31
-126
-3 047
-3 173

Koncern

Nyckeltal

Koncern
6 mån
2016-07-01
2016-12-31

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

0
neg
neg

Koncern

Koncern

Koncern

6 mån
12 mån
12 mån
2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01
2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Koncern

Koncern

Koncern

2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01
2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
-20 915
-128
-20 917
-217
-3 585
-784
-21 131
-3 712
-21 701

Koncern

Koncern

Koncern

6 mån
12 mån
12 mån
2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01
2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
1
neg
neg

0
neg
neg

1
neg
neg
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Koncern

Räntabilitet
Avkastning på totalt kapital %
Avkastning på eget kapital %

Kapitalstruktur
Eget Kapital, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %

6 mån
2016-07-01
2016-12-31

Koncern

Koncern

Koncern

6 mån
12 mån
12 mån
2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01
2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

-9,36%
-10,08%

-46,99%
-47,85%

-10,84%
-11,70%

-47,79%
-48,82%

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

6 mån
2016-07-01
2016-12-31
29 884
32 274
92,6%

6 mån
12 mån
12 mån
2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01
2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
33 596
29 884
33 596
35 068
32 274
35 068
95,8%
92,6%
95,8%

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr

0

0

0

0

Medarbetare
Antal anställda vid periodens slut, st

0

0

0

0

21 557 972
21 557 972
-0,15
1,39
1,11
23 983 244

21 557 972
21 557 972
-0,98
1,56
1,11
23 983 244

21 557 972
21 557 972
-0,17
1,39
1,11
23 983 244

21 557 972
21 557 972
-1,01
1,56
1,11
23 983 244

6 mån
2016-07-01
2016-12-31

6 mån
12 mån
12 mån
2015-07-01 2016-01-01 2015-01-01
2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

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

Resultaträkningar - moderbolag
(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

0
0
0
0

549
0
1
549

0
0
0
0

549
0
1
549

-462
0
-10

-653
-44
-16

-1 007
0
-10

-1 164
-110
-18

Av- och nedskrivningar materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa kostnader

-2 531
-3 003

-39
-753

-2 531
-3 548

-39
-1 331

Rörelseresultat

-3 003

-204

-3 548

-782

0
17
-61

-27 117
-13
0

0
24
-61

-27 117
1
-4

-3 047

-27 334

-3 585

-27 901

0

0

0

0

-3 047

-27 334

-3 585

-27 901

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Prospekteringskostnader
Personalkostnader

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat
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Balansräkningar - moderbolag
(Belopp i tkr)
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Fordringar koncernbolag
Kortfristiga fordringar
Kassa och Bank

2016-12-31

2015-12-31

0
29 073
111
98
1 490

2 531
29 073
0
108
1 727

Summa tillgångar

30 772

33 439

Eget kapital och skulder
Eget kapital

28 382

31 967

187
0
2 202

210
0
1 263

30 772

33 439

Inga
Inga

Inga
Inga

Leverantörsskulder
Skuld koncernbolag
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Definitioner nyckeltal för koncernen
Marginaler

Investeringar

Rörelsemarginal, %

Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillg. tkr

Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Periodens investeringar i immateriella 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.

Kapitalstruktur

Resultat per aktie, kr

Eget kapital, tkr

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

Eget kapital vid periodens slut.

Soliditet, %

Eget kapital per aktie, kr

Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen.

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

