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Cassandra Oil AB (publ) 

 

DELÅRSRAPPORT 
JANUARI – JUNI 2017 

 
ANDRA KVARTALET, 1 APRIL - 30 JUNI 2017  
 

• Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för andra kvartalet var –3,9 (-3,0) MSEK. 

• Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 393,9 (365,2) MSEK eller 6,03 
SEK per aktie. (10,78)  

• Moderbolagets soliditet var vid periodens utgång 93,94 procent. (92,51)  

• Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till - (-) MSEK.  

• Nettoresultatet uppgick till –54,1 (-7,7) MSEK eller -0,87 (-0,25) SEK per aktie. Resultatet 
påverkades negativt med -43,7 MSEK som följd av nedskrivningar av varulager och inventarier 
efter brand i bolagets lokaler. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var –10,1 (-9,0) MSEK eller -0,16 (-0,27) SEK per 
aktie. 

• Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,6 (0,4) MSEK. 

• FÖRSTA SEX MÅNADERNA, 1 JANUARI – 30 JUNI 2017  

• Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för perioden var –6,8 (-5,5) MSEK. 

• Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 393,9 (365,2) MSEK eller 6,03 
SEK per aktie.  

• Koncernens omsättning under perioden uppgick till - (-) MSEK.  

• Nettoresultatet uppgick till –62,4 (-14,9) MSEK eller -1,02 (-0,49) SEK per aktie. Resultatet 
påverkades negativt med -43,7 MSEK som följd av nedskrivningar av varulager och inventarier 
efter brand i bolagets lokaler. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var –15,7 (-14,3) MSEK eller -0,25 (-0,42) SEK per 
aktie. 

• Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,6 (0,4) MSEK. 
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

Årsstämma 
Vid den ordinarie årsstämman den 23 maj 2017 beslutades bland annat att: 

• ändra bolagets bolagsordning innebärandes att ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal 
aktier i Bolaget. De skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000. 

• bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfallen under tiden fram till nästkommande årsstämma 
besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot 
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas 
med eller utan företrädesrätt for aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella 
ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut 
med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier. 

 
 
Brand 28 maj 
Söndagen den 28 maj drabbades Cassandras verkstadslokaler av en brand vilken förstört huvuddelen 
av bolagets Västeråsbaserade reaktor. Avsikten har tidigare varit att montera ned reaktorn och bygga 
upp den i Danmark. Cassandra behöver nu beställa nya delar för att genomföra det projektet. Bolagets 
kontor är intakt med avtal och dokumentation avseende teknologi och projekt.  

Bolaget har verksamhets- och ansvarsförsäkringar. Bolagets jurister bedömer att försäkringsersättning 
kommer att utgå. Vid utgivandet av denna delårsrapport har försäkringsersättningen ännu ej fastställts 
och någon försäkringsersättning redovisas därför inte i bolagets räkenskaper. Försäkringsersättningen 
redovisas så snart den slutliga ersättningen är fastställd. 

Som följd av att bolagets Västeråsbaserade reaktorer samt vissa inventarier förstörts i samband med 
branden har nedskrivningar av reaktorerna CASO 003 och CASO 004 gjorts med hela det bokförda 
värdet om 43 500 000 kronor. Vidare har det bokförda värdet på förstörda inventarier och maskiner 
skrivits ner med hela det bokförda värdet 167 000 kronor.  

Samarbete i Danmark 
Cassandra Oil AB har avtalat om att bilda ett bolag tillsammans med Reaktor APS. Bolaget kommer att 
ägas till lika delar av parterna. Reaktor APS tillhör en familjeföretags grupp som i generationer varit 
aktiva i den danska skrot- och återvinningsbranschen. Det nya bolaget kommer att processa plast och 
däck, inte bara från Danmark, utan även från flera närliggande länder som har stora däcks-problem. 
Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca 12 000 ton däck kommer att placeras i 
Frederiksværk-anläggningen vid Reaktor APS på Själland eller i ny anläggning på Lolland. Båda ligger 
i anslutning till djuphamnar och vid internationellt trafikerade sjöfartsleder, vilket underlättar och 
förbilligar transporter, men framförallt möjliggörs rationell hantering av material vid ytterligare utbyggnad. 

Reaktor APS har tillgång till stort lager av kasserade däck och ytterligare insamling i Danmark påbörjas. 

Intäkterna för det gemensamma bolaget blir dels, 

• Direkt kopplade till mängden processade däck, då det utgår en statlig ersättning på upptill DKK 
2,1 per kg däck som återvinns. 

• Försäljning av olja, där 48% av Cassandras produktion från däck är klassad som fossilfri olja. 
• Försäljning av stålskrot och kolpulver 

Sammantaget innebär detta att bolaget får högre inkomster från statliga ersättningar och försäljning av 
stål- och kolpulver än från oljeförsäljning.  Bolaget blir därför mindre känsligt för fluktuerande oljepriser. 
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Samarbete i Spanien 
Cassandra har i sitt samarbete med Valoriza en processanläggning i Spanien. Denna kommer att tas i 
produktion efter det att miljö-, produktions- och övriga tillstånd slutgiltigt godkänts. Bolaget har 
informerats om att ett godkännande kan föreligga i senare delen av augusti – september. 

Nytt samarbete i Spanien 
Efter en tids förhandlingar i Spanien har Cassandra ingått en överenskommelse om samarbete med 
ytterligare ett spanskt bolag. Samarbetet möjliggör för den spanska partnern att förbättra återvinningen 
av olja från plast i de egna anläggningarna. Dessutom skapar det förutsättningar för finansiering av 
pågående projekt i Spanien. Detta samarbete konkurrerar inte med samarbetet med Valoriza.   

Överenskommelsen syftar till att tillsammans söka nå en årlig produktionsnivå om 100 000 ton olja i 
Spanien.  
 
Riktad emission 
Ett konsortium med säte i London och Dubai avser att investera ca 3 mkr per månad genom löpande 
emissioner. Preliminär finansieringsram är en investering i 22,5 millioner nyemitterade aktier till en kurs 
av SEK 1,60 under en 12 månaders period. I och med detta kommer det sammanlagda antalet aktier i 
Cassandra Oil AB vara 85 156 501 och de nyemitterade aktierna att motsvara 26,4% av det totala 
antalet. Cassandra kommer att tillföras ytterligare kapital på 36 mkr.  Investeringen kan komma att ökas 
eller minskas beroende på hur samarbetet utvecklas. Styrelsen beslutade den 30 januari 2017 att 
genomföra denna emission under styrelsebemyndigande från årsstämman 25 april 2016. 

Den 16 maj 2017 registrerades 2 713 188 aktier på Bolagsverket, efter att bolaget tillförts 4 341 101 
SEK. Bolaget har tillförts ytterligare 2 771 697 SEK och kommer ge ut ytterligare 1 732 311 aktier till en 
kurs av 1,60 SEK per aktie.  Dessa utgör en del i den pågående riktade emissionen.  

REACH-registrering 
Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA registrerade i maj 2017 Cassandras olja återvunnen från 
däck i REACH-registret. Det innebär att oljan inte bedöms som en restprodukt utan fritt kan konkurrera 
med andra oljor, ex. med den dieselolja som säljs som drivmedel. Cassandras bedömning är oljan kan 
nå ett premium-pris eftersom den är återvunnen och får anses vara mer samhällsnyttig. Bolaget har 
långt framskridna samarbetsförhandlingar med distributörer som tror att efterfrågan kommer att 
intensifieras i samband med kommande EU-direktiv. 
 
Cleantech-Hubs 28 juni 
Cassandra Oil är ett av 9 företag som valts ut till Cleantech Hubs- Innovations by Sweden. 
Programmet syftar till att genom ett långsiktigt främjandearbete, sprida ett antal världsledande svenska 
innovationer som kan skapa förnybar energi eller energieffektivisera på den globala marknaden och 
därmed bidra till en hållbar energiomställning. 
 

Patent 
Cassandra Oil Technology AB har under perioden och därefter fått ytterligare patent beviljade: 

• I Nigeria beviljades den 4 mars patent avseende ”Reactor comprising a rotor” 

• I Australien beviljades den 17 mars patent avseende ”Reactor comprising a rotor” 

• I Singapore beviljades den 6 april patent avseende ”Reactor, Method of decreasing the 
amount of solid particles in a gas stream from a reactor and use of the reactor” 

• I Singapore beviljades den 30 maj patent avseende “Reactor, method of increasing the 
efficiency in a reactor and the use of the reactor” 
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VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

Extra bolagsstämma 7 juli 
Cassandra Oil AB (publ) höll extra bolagsstämma den 7 juli 2017 varvid i huvudsak följande beslut 
fattades. 

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning innebärande 
ändring av gränserna för aktiekapitalet.  

Bolagsstämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag om minskning av bolagets aktiekapital. 
Minskningen av aktiekapitalet skedde genom att bolagets kvotvärde minskades till 0,5 kronor per aktie, 
innebärande en nedsättning av aktiekapitalet med 32 684 844,50 kronor (motsvarande 50 procent av 
aktiekapitalet). 

Syftet med den beslutade nedsättningen är att möjliggöra för en eventuell företrädesemission där 
Cassandra Oil AB har erbjudits och accepterat fullständiga garantier. 

För närvarande är planen att ge möjlighet för nuvarande aktieägare att deltaga i den eventuellt 
kommande företrädesemission där de får teckna nya aktier för 90 öre (0,90 kr/aktie). De externa 
parterna har garanterat en emission på upp till 24 mkr. Om den genomförs, innebär det en 
utspädningseffekt på upp till cirka 36 procent. Närmare detaljer kommer att offentliggöras i samband 
med ett eventuellt kommande emissions beslut, vilket ännu inte fattats. 

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet av bolagsstämman. 

FINANSIELL RAPPORT  

Omsättning, resultat och kassaflöde april-juni 2017 

• Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.  
• Nettoresultatet uppgick till –54,1 (-7,7) MSEK eller -0,87 (-0,25) SEK per aktie. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,1 (-9,0) MSEK eller -0,16 (-0,27) SEK per 

aktie. 

Omsättning, resultat och kassaflöde januari-juni 2017 

• Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.  
• Nettoresultatet uppgick till –62,4 (-14,9) MSEK eller -1,02 (-0,49) SEK per aktie. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -15,7 (-14,3) MSEK eller -0,25 (-0,42) SEK per 

aktie. 

Finansiell ställning: Likviditet, eget kapital och soliditet 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,6 (0,4) MSEK. 

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 0,8 (61,5) MSEK eller 0,01 (1,81) SEK per aktie.  

Koncernens soliditet var vid periodens utgång 1,6 (43,2) procent. 

Cassandra Oil har före emissionen totalt 65 369 689 utestående aktier med ett kvotvärde om 1 krona.  

Personal 
Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång uppgick till 13 (14). Genomsnittligt antal anställda 
under kvartalet uppgick till 13 (14).  
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MODERBOLAGET 
Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för andra kvartalet var –3,9 (-3,0) MSEK. 

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 393,9 (365,2) MSEK eller 6,03 SEK per 
aktie. (10,78 )  

Moderbolagets soliditet var vid periodens utgång 95,06 procent. (92,51)  

AKTIEKAPITALET 

Aktiekapitalet i Cassandra Oil AB uppgick vid periodens slut till 65 369 689 SEK fördelat på 65369 689 
aktier.  

Cassandra Oil har 2 142 858 utestående teckningsoptioner av serie TO4.  Varje teckningsoption av 
serie TO4 ger rätt att senast den 30 april 2018 teckna en ny aktie för 70 SEK. 

AKTIEN 
Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North med ticker CASO.  

Remium Nordic AB är Certified Adviser.  

Antalet aktieägare i Cassandra Oil uppgick till 7 394 per den 30 juni 2017. 

KOMMANDE INFORMATION 
• Delårsrapport januari – september 2017:  26 oktober 2017 
• Delårsrapport 4:e kvartalet och Bokslutskommuniké 2017:  22 februari 2018 
• Årsredovisning 2017:    29 mars 2018 
• Årsstämma 2018:    26 april 2018 

 
Västerås den 27 juli 2017 
Cassandra Oil AB (publ) 
Anders Olsson 
Verkställande direktör 
 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Olsson, Tel: 076-16 32 100 

 
 
 

 

OM CASSANDRA OIL AB  

Cassandra Oil AB (publ) (org nr 556526–6516) är ett svenskt miljö företag som med hjälp av ny 
teknik ska producera olja och gas ur kolvätehaltigt material, t ex uttjänta bildäck, plastavfall, 
”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. 
 
Cassandra Oil har sitt huvudkontor i Västerås. Adress Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås.  
Tel 021-49 53 220. Styrelsen har sitt säte i Västerås. 
 
Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North med kortnamn CASO. Remium 
Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 7 500.  
 
För ytterligare information, se Cassandra Oils hemsida www.cassandraoil.se. 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
      
 2017 2016 2017 2016 2016 
KSEK Q2 Q2 halvår halvår helår 
Rörelseintäkter      
Nettoomsättning - - - - - 
Övriga intäkter - - 957 - - 

      
Summa intäkter för perioden 0 0 957 0 0 

      
Förändring produkter i arbete -43 500 1 664 -43 500 3 815 7 344 

      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter -636 -610 -1 872 -1 589 -4 065 
Övriga externa kostnader -5 553 -4 683 -9 121 -9 205 -18 531 
Personalkostnader -3 004 -2 870 -6 125 -5 523 -11 219 
Avskrivningar och nedskrivningar -1 436 -1 215 -2 711 -2 430 -4 998 
Summa rörelsekostnader för perioden -10 629 -9 378 -19 829 -18 747 -38 813 

      
Rörelseresultat -54 129 -7 714 -62 372 -14 932 -31 469 

      
Finansiella intäkter och liknande resultatposter - - - - 142 
Finansiella kostnader och liknande resultatposter -1 311 -807 -2 042 -1 601 -4 100 
Resultat från finansiella poster -1 311 -807 -2 042 -1 601 -3 958 

      
Resultat före skatt  -55 440 -8 521 -64 414 -16 533 -35 427 

      
Skatt - -   - 
RESULTAT  -55 440 -8 521 -64 414 -16 533 -35 427 

      
Övrigt totalresultat       
Poster som senare kan återföras till resultaträkningen:     
Omräkningsdifferenser 10 - 10 - 162 
TOTALRESULTAT -55 430 -8 521 -64 404 -16 533 -35 265 

      
Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare -55 430 -8 521 -64 404 -16 533 -35 265 

      
      

Resultat per aktie, SEK -0,87 -0,25 -1,02 -0,49 -0,77 
      

 2017 2016 2017 2016 2016 
NYCKELTAL Q2 Q2 halvår halvår helår 
Omsättning per anställd, MSEK - - - - - 
Genomsnittligt antal aktier under perioden, tusental 63 611 33 872 63 136 33 872 45 505 
Antal aktier vid periodens utgång, tusental 65 369 33 872 65 369 33 872 62 656 
Rörelsemarginal neg neg neg neg neg 

      
För definitioner av nyckeltal, se sidan 15      
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KONCERNENS BALANSRÄKNING   
 2017 2016 2016 

KSEK 30 juni 30 juni 31 dec 
    

TILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20 307 23 556 21 931 
Patent Sverige 9 516 8 533 10 225 
Patent Internationellt 1 642 1 875 1 759 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 2 - 
Summa immateriella anläggningstillgångar 31 465 33 966 33 915 

    
Materiella anläggningstillgångar 120 495 382 
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 93 - 
Summa materiella anläggningstillgångar 120 588 382 

    
Summa anläggningstillgångar 31 585 34 554 34 297 

    
Omsättningstillgångar    
Produkter i arbete 16 566 56 537 60 066 
Övriga fordringar 2 974 3 359 2 533 
Likvida medel 624 441 364 
Summa omsättningstillgångar 20 164 60 337 62 963 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 51 749 94 891 97 260 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    811 41 020 61 485 
Kortfristiga skulder 50 938 53 871 35 775 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 749 94 891 97 260 

    
    
    
NYCKELTAL 2017 2016 2016 

 Q2 Q2 Helår 
Soliditet 1,6% 43,2% 63,2% 
Genomsnittligt antal aktier, tusental 63 136 33 872 45 405 
Antal aktier vid periodens utgång, tusental 65 369 33 872 62 656 
Likvida medel per aktie, SEK 0,01 0,01 0,01 
Eget kapital per aktie, SEK 0,01 1,21 0,98 
Börskurs vid periodens slut, SEK/aktie 0,98 1,81 1,48 
Börskurs vid periodens slut, SEK - totalt 64 062 61 308 92 731 

    
För definitioner av nyckeltal, se sidan 15    
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FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET 
KAPITAL    
      
KSEK Aktie- Övrigt Övriga  Balanserat Summa  

 kapital tillskjutet reserver resultat eget 
  kapital   kapital 
      

      
Ingående balans per 1 januari 2016 33 872 189 288 -52 -165 593 57 515 
Periodens resultat - - - -35 427 -35 427 
Omräkningsdifferenser - - 162 - 162 
Summa totalresultat - - 162 -35 427 -35 265 
Transaktioner med aktieägare      
Teckningsoption TO3  2   2 
Personaloptionsprogram:      
 - värde på anställdas tjänstgöring  - 54  -   -   -  
Emissioner 28 784 10 395  -   -  39 179 
Eget kapital per 31 december 2016 62 656 199 739 110 -201 020 61 485 

      
Ingående balans per 1 januari 2017 62 656 199 739 110 -201 020 61 485 
Periodens resultat - - - -64 414 -64 414 
Omräkningsdifferenser - - 10  10 
Summa totalresultat 0 0 10 -64 414 -64 404 
Transaktioner med aktieägare      
Personaloptionsprogram:      
 - värde på anställdas tjänstgöring - 69 - -  
Emissioner 2713 1017 - - 3730 
Eget kapital per 30 juni 2017 65 369  200 825  120  -265 434  811  
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KONCERNENS 
KASSAFLÖDESANALYS     

OCH TILLHÖRANDE NYCKELTAL     
  2017 2016 2017 2016 2016 
KSEK   Q2 Q2 halvår halvår helår 

       
Kassaflöde från den löpande verksamheten      
Rörelseresultat  -54 129 -7 714 -62 372 -14 932 -31 469 
Justering för:       
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 1 436 1 215 2 711 2 430 4 998 
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 43 500 - 43 500  - 
Betalda räntor  -34 -85 -45 -85 -3 012 

       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före      
förändring av rörelsekapital  -9 227 -6 584 -16 205 -12 586 -29 482 

       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Förändring pågående arbeten  - -1 664 - -3 815 -7 344 
Förändring kortfristiga fordringar  -1 271 516 1 003 2 000 
Förändring leverantörsskulder  -2 295 -519 1 884 1 684 222 
Förändring kortfristiga skulder  1 469 -483 -1 928 -614 -619 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 054 -8 979 -15 733 -14 328 -35 223 

       
       

Investeringsverksamheten       
Investeringar i materiella anläggningstillgångar - - - - -118 
Avyttringar materiella anläggningstillgångar - - - - 205 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 87 

       
Finansieringsverksamheten       
Emissioner- teckningsoptioner  3 730 236 3 730 236 24 507 
Brygglån  6 831 9 164 12 263 9 570 18 980 
Amortering av lån      -12 950 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 561 9 400 15 993 9 806 30 537 
Periodens kassaflöde  507 421 260 -4 522 -4 599 

       
Likvida medel vid periodens början 117 20 364 4 963 4 963 
Likvida medel vid periodens slut 624 441 624 441 364 

       
NYCKELTAL  2017 2016 2017 2016 2016 
    Q2 Q2 halvår halvår helår 
Genomsnittligt antal aktier, tusental 63 611 33 872 63 136 33 872 45 405 
Antal aktier vid periodens utgång, tusental 65 369 33 872 65 369 33 872 62 656 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per -0,16 -0,27 -0,25 -0,42 -0,78 
aktier, SEK       
För definitioner av nyckeltal, se sidan 15      
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT  
      
 2017 2016 2017 2016 2016 
KSEK Q2 Q2 halvår halvår helår 

      
Rörelseintäkter      
Nettoomsättning - - - - 600 
Summa intäkter för perioden - - - - 600 

      
Rörelsens kostnader      
Externa kostnader -3 212 -2 262 -4 740 -4 060 -7 268 
Personalkostnader -657 -696 -1 324 -1 424 -2 650 
Summa rörelsekostnader för perioden -3 869 -2 958 -6 064 -5 484 -9 918 

      
Rörelseresultat -3 869 -2 958 -6 064 -5 484 -9 318 

      
      

Finansiella kostnader och liknande resultatposter -1 280 -792 -2 004 -1 730 -4 084 
      

Resultat från finansiella poster -1 280 -792 -2 004 -1 730 -4 084 
      

Resultat före skatt i perioden -5 149 -3 750 -8 068 -7 214 -13 402 
      

Skatt på årets resultat - - - - - 
Periodens resultat -5 149 -3 750 -8 068 -7 214 -13 402 
TOTALRESULTAT -5 149 -3 750 -8 068 -7 214 -13 402 

 
 
I moderbolaget finns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat 
varför summa totalresultat överensstämmer med resultat efter skatt.   
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING   
    
 2017 2016 2016 
KSEK 30 juni 30 juni 31 dec 

    
TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 352 029 352 029 352 029 
Summa anläggningstillgångar 352 029 352 029 352 029 

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar hos koncernföretag 66 422 42 603 56 565 
Kortfristiga fordringar 235 107 85 
Likvida medel 586 50 266 
Summa omsättningstillgångar 67 243 42 760 56 916 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 419 272 394 789 408 945 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    393 947 365 236 398 271 
Kortfristiga skulder 25 325 29 553 10 674 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 419 272 394 789 408 945 
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FÖRÄNDRING I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL   

      
 Bundet eget kapital Fritt eget kapital  
KSEK Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat Summa  

 kapital fond fond resultat eget kapital 
      

Ingående balans per 1 januari 2016 33 872 7 260 862 355 -531 047 372 440 
Årets resultat  -   -   -  -13 402 -13 402 
Transaktioner med aktieägare      
Personaloptionsprogram:      
 - värde på anställdas tjänstgöring - - -54 - -54 
Emissioner 28 784 - 10 503 - 39 287 
Eget kapital per 31 december 2016 62 656  7 260  872 804  -544 449  398 271  

      
      
Eget kapital per 1 januari 2017 62 656 7 260 872 804 -544 449 398 271 
Periodens resultat  -   -   -8 068 -8 068 
Transaktioner med aktieägare      
Personaloptionsprogram:      
 - värde på anställdas tjänstgöring - - 69 - 69 
Emissioner 2713 - 962 - 3675 
Eget kapital per 30 juni 2017 65 369  7 260  873 835  -552 517  393 947  
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NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 
 
Under perioden 1 januari 2017 – 30 juni 2017 har Cassandra Oil redovisat följande 
närståendetransaktioner. 

Ersättningar till närstående innefattar följande och har skett till marknadsmässiga villkor: 

Ersättning till Thomas Concrete Group, där Finn Johnsson är ordförande, för hyra och administration 
uppgående till 25 TSEK. 

Konsultarvode till Finn Johnsson 20 TSEK. 

Konsultarvode till AO Consulting, där Anders Olsson är ägare, för uppdrag som VD uppgående till 900 
TSEK. Per 30 juni 2017 har bolaget en utestående skuld till Anders Olsson uppgående till 715 TSEK.  

Konsultarvode för PeOl Consulting, där Per Olsson är ägare, för uppdrag som senior advisor, 
uppgående till 628 TSEK. Per 30 juni 2017 har bolaget en utestående skuld till PeOl Consulting 
uppgående till 653 TSEK. 
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DEFINITIONER AV NYCKELTAL 

Genomsnittligt antal aktier 
Det genomsnittliga antalet aktier i Cassandra Oil AB har beräknats enligt IAS33.  

Antal aktier vid periodens utgång 
Antal registrerade aktier per sista börsdag under perioden 

 
Omsättning per aktie, SEK  
Nettoomsättning dividerat med antal aktier vid periodens slut  

 
Nettoresultat per aktie 
Nettoresultat dividerat med antal aktier vid periodens slut 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 
Kassaflöde dividerat med antal aktier vid periodens slut 

 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i relation till nettoomsättningen 

 
Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutning 

 
Likvida medel per aktie 
Likvida medel dividerat med antal aktier vid periodens slut 

 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut 

 
Börskurs vid periodens slut 
Officiell börskurs per sista börsdag under perioden 

 
Kurs/eget kapital 
Totala börsvärdet i relation till eget kapital 

 
Börsvärde vid periodens slut 
Officiellt börsvärde per sista börsdag under perioden 

 
 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER  

Alla belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) om inte annat anges. Denna 
delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och 
Årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer 
tillämpats. De redovisningsprinciper som tillämpas är desamma som beskrivs i Cassandra Oil 
AB:s årsredovisning för 2016, not 2. 

 
 

 


