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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer,
mineraler och hydrokarboner. Bolaget ska därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn
samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast
och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Prospektering för att definiera objekt som kan utvecklas till ekonomiska mineralförekomster bedrivs.
Prospekteringen är fokuserad på guld.
Bolagets affärskoncept är att identifiera objekt som kan utvecklas till ekonomiska mineralförekomster och vid en
kommersiellt lämplig tidpunkt under utvecklingen sälja dessa eller ingå avtal med partners som gruvbolag eller större
finansiella institutioner.
Bolagets säte är Göteborg.
Flerårsjämförelse*

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Avkastning på totalt kapital (%)

2019
0
-131 918
958 182
97,96
-13,13
-11,29

2018
0
-205 414
1 373 364
77,61
-22,09
-18,86

2016/2017
0
-25 856
799 144
98,74
-4,01
-3,98

2015/2016
0
0
500 000
100,00
0,00
0,00

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Ägarförhållanden
Anders West, 300 000 A-aktier samt 2 940 411 B-aktier
Archelon AB (publ), 350 000 A-aktier samt 2 697 295 B-aktier
Patric Sjölund, 175 000 A-aktier samt 1 650 000 B-aktier
BGL Management AB, 175 000 A-aktier samt 1 700 087 B-aktier
Övriga, 1 235 748 B-aktier
Totalt finns 1 000 000 A-aktier och 10 223 541 B-aktier i bolaget per 191231.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Studier av tillgänglig information vid SGUs kontor och kärnarkiv i Malå och geologisk rekognosering resulterade i ett flertal
ansökningar om undersökningstillstånd under fjolåret. Samarbetet med SGUs kontor i Malå har fortsatt även under 2019.
De arbeten som kunnat finansieras, dvs geologisk kartering och inledande provtagning har under årets lopp utförts i bolagets
undersökningstillstånd. Tyvärr har mer omfattande prospekteringsverksamhet inte kunnat finansieras.
Större prospekteringsbolag är intresserade i större tillståndsområden än de flesta av bolagets tillstånd. Därför sökte bolaget
över ett större guldanomalt område i Västerbottens län i slutet av 2019. Undersökningstillståndet ”Vittanträsket 1” över
området beviljades 191220.
181109 beslutade styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagstämman 180828 att emittera högst 3 000 000 B-aktier till
en teckningskurs om 0,90kr per aktie. 773 541 B-aktier emitterades i emissionen som avslutades 181214. Emissionen
registrerades hos Bolagsverket 190123, under innevarande räkenskapsår.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Verksamheten är säsongsbetonad. Efter 191231 utförs enbart tolkning av resultat, planering inför fältarbeten 2020, samt
diskussioner med potentiella partners. Undersökningstillstånd som ej kunnat finansierats och som har gått ut har sönats efter
räkenskapsårets slut. Det enda av bolagets undersökningstillstånd som tilldragit sig intresse är Vittanträsket 1. Diskussioner
om detta tillstånd har förts med internationella gruvbolag och ett intentionsavtal med det nystartade bolaget Horizon Gold
Ltd ingicks 200327. Avtalet innebär att bolaget ges en intäkt på upp till USD4miljoner i tillfälle en eventuell förekomst tas i
produktion.
Under den pågående corona-krisen görs ansökningar om undersökningstillstånd över områden som tilldrar sig intresse från
större investerare. Målet är att bolaget ges en god start när krisen är över.
Bolagets undersökningstillstånd per 191231 visas i nedanstående tabell:
Benämning
Jakobsgroven 1
Jakobsgroven 2
Hällorna 1
Tarsmyran 3
Jan-Persmyran 1
Lycksa 1
Lycksa 2
Lycksa 3
Kalvträsk 1
Åsele 1
Haukijääinkkä 1
Andersberg 1
Långmyran 2
Lycksa 4
Haukijäänkkä 2
Vittanträsket 1

Län
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Norrbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Norrbotten
Västerbotten

Kommun
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Storuman
Lycksele
Lycksele
Lycksele
Vindeln
Åsele
Haparanda
Skellefteå
Skellefteå
Lycksele
Haparanda
Lycksele

Mineral
Au, Ag
Au, Ag
Au, Ag
Au, Ag
Au, Ag
Au, Ag
Au, Ag
Au, Ag
Ni, Co, Pt
Ni, Co, Pt
Diamant
Au, Ag
Au, Ag
Au, Ag
Diamant
Au, AG

Giltig t o m
2020-02-17
2020-12-20
2020-12-20
2021-02-14
2020-02-21
2020-10-25
2020-10-25
2020-10-25
2020-10-18
2020-10-18
2020-02-17
2021-03-01
2021-03-05
2021-04-17
2021-06-14
2022-12-20

Areal (ha)
156
44
142
225
214
273
308
241
100
290
750
540
204
103
320
3 724
7 184

Framtida utveckling
Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Parallellt med
verksamheten sker kontinuerligt diskussioner med potentiella partners.
De samlade effekterna av prospektering och ingående av avtal över specifika objekt förväntas skapa god värdetillväxt för
bolaget och aktieägarna.
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Miljöpåverkan
Goldores verksamhet faller under ett flertal lagar och förordningar. Bland dessa kan nämnas Minerallagen (1991:45), som
reglerar undersökning och bearbetning av fyndigheter på egen och eller annans mark av i lagen särskilt angivna mineraliska
ämnen, definierat som "koncessionsmineral".
Undersökning får utföras endast av den som har undersökningstillstånd och bearbetning endast av den som har
bearbetningskoncession.
Utöver minerallagen regleras verksamheten av Mineralförordningen (1992:285), Plan- och bygglagen (1987:10) och
Miljöbalken (1998:808).
Bolaget kan komma att bedriva tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken avseende vissa undersökningsarbeten.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Goldores verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk. Riskerna kan generellt delas in i operationella risker
relaterade till affärsverksamheten och risker relaterade till finansverksamheten. Verksamheten måste dessutom utvärderas
mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som prospekteringsbolag ofta ställs inför.
De två största riskerna är enligt styrelsens bedömning finansieringsbehov och tillgång till kapital samt prospekteringsrisk.
Prospekteringsbranschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en gynnsam
utveckling av bolaget. Styrelsen och ledningen bedömer att likviditeten är tillräcklig för nästkommande 12 månader räknat
från balansdagen. Framtida finansieringsbehov kan dock inte uteslutas och styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera
olika alternativ till fortsatt finansiering.
Verksamhetsrisker
Prospektering
Riskerna i ett bolag som Goldore, där mineralprospektering är en viktig del i verksamheten, är främst kopplade till utfallet av
själva prospekteringen. Trots att insamlade data fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant, finns alltid risken att
positiva resultat uteblir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersökta områden
leder till utbyggnad av producerande gruvor och innebär därför en betydande ekonomisk risk.
Även om noggranna genomlysningar och bedömningar görs av definierade fyndigheter kan inte bolaget garantera att
kommersiella halter föreligger eller att andra hinder uppkommer. Det gäller också där indikationer på förekomster av olika
metaller finns, men där den kommersiella potentialen ännu inte gått att fastställa.
Även tillståndsfrågor avseende undersökning samt erhållandet av nödvändiga tillstånd och rättigheter kan innebära en risk.
Miljö
Verksamheten måste ta största hänsyn till miljöpåverkan. Detta innebär att vissa fyndigheter eventuellt, helt eller delvis, inte
kan exploateras. En tänkbar konsekvens blir att möjligheten att avyttra dessa minskar.
Personal
Goldore är beroende av både intern och extern kvalificerad kompetens. Bolagets organisation är för närvarande begränsad.
Förmågan att behålla fast eller inhyrd personal liksom möjligheten att rekrytera ny sådan är avgörande för den framtida
utvecklingen. Styrelse och ledning utvärderar fortlöpande alternativa lösningar för att driva verksamheten optimalt.
Konkurrenter
Prospekteringsbolag kan i vissa fall konkurrera om samma objekt eller område. Områden runt befintliga malmfält och gruvor
är oftast hårdast konkurrensutsatta. Om Goldore på grund av konkurrens inte lyckas finna nya fyndigheter eller
mineraliseringar kan detta få negativ inverkan på bolagets position på prospekteringsmarknaden.
Legala krav
Gruvverksamhet regleras av lagar och förordningar och är noggrant kontrollerad av olika myndigheter. En särskilt
långtgående reglering av verksamheten finns inom miljöområdet. Tillstånd krävs för en stor del av verksamheten.
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Myndigheter, organisationer, mark- och sakägare kan därigenom försena eller stoppa ett projekt genom lång
handläggningstid, överklaganden eller att inte bevilja ansökningar om undersökningstillstånd. Även lagändringar kan vara
till nackdel för verksamheten.
Finansiella risker
Likviditet
Likviditetsrisk innebär att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet.
Råvarupriser
En prisnedgång på metaller kan i olika grad påverka värdet på mineraltillgångar och potentiella reserver. Bas- och
ädelmetaller är globala råvaror. Världsmarknadspriset på dessa uppvisar historiskt stora fluktuationer.
Prisutvecklingen på metallmarknaden påverkas av många faktorer utanför bolagets kontroll, bland annat utbud och
efterfrågan, växelkurser, inflation, förändringar i den globala ekonomin, samt politiska faktorer. Fallande eller låga
metallpriser kan få negativ påverkan på värdet av Goldores olika projekt.
Konjunkturutveckling
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader,
världsmarknadspriser på metaller och aktievärdering. Framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa
faktorer, vilka står utom bolagets kontroll.

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
Överkursfond
årets förlust

-231 270
740 691
-131 918
377 503

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

377 503
377 503

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

-131 918
-131 918

-205 414
-205 414

Rörelseresultat

-131 918

-205 414

Resultat före skatt

-131 918

-205 414

0

0

-131 918

-205 414

Not
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Skatt på årets resultat

3

Årets resultat
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BALANSRÄKNING

2019-12-31

2018-12-31

844 529
844 529

616 426
616 426

844 529

616 426

1 754
1 754

745 395
745 395

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

111 899
111 899

17 543
17 543

Summa omsättningstillgångar

113 653

762 938

SUMMA TILLGÅNGAR

958 182

1 379 364

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter

Summa anläggningstillgångar

4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
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BALANSRÄKNING

2019-12-31

2018-12-31

561 177
0
561 177

522 500
38 677
561 177

740 691
-231 270
-131 918
377 503

740 691
-25 856
-205 414
509 421

938 680

1 070 598

0
0
0
19 502
19 502

118 085
150 000
23 427
17 254
308 766

958 182

1 379 364

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital

5

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till intresseföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Justerade belopp vid årets ingång
Registrering av nyemission
Disposition föregående års resultat
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
522 500
38 677

Övrigt bundet
eget kapital
38 677
-38 677

561 177
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0

Övrigt fritt
eget kapital
714 835

Årets
resultat
-205 414

-205 414

205 414
-131 918

Summa fritt
eget kapital
509 421
0
0
-131 918

509 421

-131 918

377 503
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KASSAFLÖDESANALYS

2019-12-31

2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-131 918

-205 414

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-131 918

-205 414

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

743 641
-289 264

-491 883
298 766

322 459

-398 698

-228 103

-358 698

-228 103

-358 698

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission

0

486 868

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

486 868

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

94 356
17 543

-270 361
287 904

Likvida medel vid årets slut

111 899

17 543

Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m.

4

Kassaflöde från investeringsverksamheten
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NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättat i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
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.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
10
Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som
uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att
färdigställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att använda
eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan
användas eller säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen
och för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att
generera framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga
till tillgången under dess utveckling.
I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med en
lämplig andel av relevanta omkostnader och lånekostnader.
Finansiella instrument
Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärden i enlighet med reglerna i kapitel
11 i BFNAR 2012:1. Finansiella instrument i balansräkningen inkluderar, kundfordringar och övriga fordringar,
leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgång 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.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas.
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Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en
tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga
till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för
återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras
inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första
redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar
skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Mineralintressen
Redovisningen av mineraltillgångar är föremål för redovisningsregler som är unika för prospekteringsindustrin.
De redovisningsprinciper och områden som kräver de mest väsentliga uppskattningarna och antaganden vid
upprättandet av årsredovisningen är de för redovisning av mineraltillgångar, inklusive uppskattning och antaganden
av reserverna. Värdering av mineraltillgångar baseras på uppskattningar och antaganden av både bevisade och
sannolika tillgångar vid tiden för förvärv av licenser och förväntad produktionsvolym på årsbasis.
Uppskattningar och antaganden av bevisade och sannolika tillgångar utförs med hjälp av tredjepartsvärderingar, och
baseras på årliga genomgångar av tillgångarna med hänsyn till genomförd prospektering inom licensen samt nya
fynd gjorda under året. En viss osäkerhet finns alltid beträffande utförda värderingar. Och om nya uppskattningar och
antaganden skulle göras som påvisar minskningar av tillgångarna, eller om produktionen inte träffar på ekonomiskt
lönsamma mängder mineraler, föreligger en betydande risk för att de redovisade tillgångarna för specifika projekt
måste skrivas ned. Detta utvärderas i nedskrivningsprövningarna.
Bolaget befinner sig i början av prospekteringscykeln och har inga formella malmreserver ännu.
Avsättning för återställningskostnader
Avsättning för återställning sker utifrån uppskattningar om beräknade framtida åtaganden och krav på nedmontering,
bortforslande, sanering och liknande åtgärder kring borrningsplatserna inom undersökningstillstånden.
Beräkningarna baseras på legala myndighetskrav och estimerade utgifter för nedläggning. På grund av förändringar i
dessa faktorer kan framtida verkliga kassautflöden avvika från de redovisade avsättningarna för återställning. För att
ta hänsyn till eventuella förändringar sker en regelbunden granskning av de redovisade värdena av avsättning för
återställning. Bolaget har inte inlett borrningsarbeten ännu.
Gruvdrift och mineralprospektering innefattar en hög grad av risk och det finns ingen garanti för att det planerade
prospekterings- och utvecklingsprogrammet kommer att leda till lönsamhet.
Även om Bolaget har vidtagit åtgärder för att säkerställa rätten till den egendom där det gör undersökningar och i
vilken det har förvärvat rättighet, i enlighet med branschens regler för aktuellt stadium av undersökning av sådan
egendom, utgör dessa rutiner ingen garanti för Bolagets äganderätt. Äganderätten kan vara beroende av oregistrerade
tidigare avtal, samernas rättigheter och eventuell överträdelse av regelverk. Bifogade finansiella rapporter har
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upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper som gäller för fortsatt drift, vilket bygger på att tillgångar
realiseras och skulder regleras i den normala verksamheten allteftersom de förfaller. Vid bedömningen huruvida
antagandet om fortsatt drift är relevant tar ledningen hänsyn till all tillgänglig information om framtiden, som är
minst men inte begränsad till tolv månader från rapportperiodens slut. Ledningen är medveten om att dess
bedömning är underkastad betydande osäkerhet relaterad till händelser och förhållanden som kan medföra tvivel på
Bolagets förmåga att fortsätta driften såsom beskrivs i följande stycke, och därmed det befogade i att använda de
redovisningsprinciper som ska tillämpas för fortsatt drift. Dessa finansiella rapporter återspeglar inte de justeringar
av bokförda värden på tillgångar och skulder, kostnader och balansräkningsklassificeringar som skulle bli
nödvändiga om antagandet om fortsatt drift inte är tillämpligt. Dessa justeringar skulle kunna bli betydande.
Utöver löpande rörelsekapitalbehov, måste Bolaget säkerställa tillräcklig finansiering för att uppfylla sina befintliga
åtaganden för undersöknings- och utvecklingsprojekt och betala allmänna och administrativa kostnader. Eventuell
bristande finansiering kan i framtiden hanteras på ett antal olika sätt inklusive men inte begränsat till emission av nya
skuldebrevs- eller egenkapitalinstrument, kostnadsminskningar och/eller nya joint venture-samarbeten och/eller
samgåenden. Om ledningen inte kan anskaffa ny finansiering kan det eventuellt bli omöjligt för Bolaget att fortsätta
sin verksamhet, och tillgångarnas återvinningsvärde kan vara lägre än de belopp som redovisas i denna
årsredovisning.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 3 Skatt på årets resultat

2019-12-31

2018-12-31

0
0

0
0

-131 918

-205 414

Skattekostnad 21,40% (22,00%)

28 230

45 191

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
I år uppkomna underskottsavdrag
Summa

0
-28 230
0

-3 890
-41 311
0

2019-12-31

2018-12-31

616 426
228 103
844 529
844 529

257 728
358 698
616 426
616 426

Antal aktier
10 450 000
773 541
11 223 541

Kvotvärde per
aktie
0,05
0,05
0,05

2019-12-31

2018-12-31

1 000 000
10 223 541
11 223 541

1 000 000
9 450 000
10 450 000

Aktuell skatt

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt

Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 5 Upplysningar om aktiekapital

Antal/värde vid årets ingång
Registrerad nyemission
Antal/värde vid årets utgång

Ovanstående aktieantal fördelar sig enligt följande
A-aktier
B-aktier
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Not 6 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av
genomsnittligt justerat eget kapital
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i
procent av genomsnittlig balansomslutning
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