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KVARTALSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET 2020 

 

 

FÖRSTA KVARTALET 2020 

• Intäkterna uppgick till 91 MSEK (0) 

• EBITDA uppgick till 8 MSEK (-11) 

• Rörelseresultatet uppgick till -11 MSEK (-14) 

• Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,12) 

• Likvida medel uppgick till 10 MSEK (33) 

• Investeringar uppgick till 9 MSEK (88) 

• Produktionen uppgick till ca. 391 000 uns silver, 998 uns guld, 462 ton bly och 

958 ton zink, i koncentrat 

• Anrikade ton uppgick till ca. 129 000 och den ingående silverhalten uppgick till 110 

g/ton 

• LTIFR avseende arbetsplatsolyckor uppgick till 10 

• Det omförhandlade säkrade obligationslånet om 13,2 MEUR stärkte Bolagets likviditet 

på kort sikt 
    

 

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år. 
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VD PAUL JOHNSSON  

Slutet av kvartal ett markerar ett år i produktion för Sotkamo Silver, men det har också varit 

ett kvartal som har förändrat världen med effekterna av COVID-19. Sotkamo Silvers 

verksamhet har inte drabbats på samma vis som många andra branscher. Vår personal har 

hittills hållit sig frisk och produktion och leveranser har pågått som planerat. Vi bearbetade 

129 000 ton malm och producerade cirka 391 000 Oz silver. 

Silverpriset har dock sjunkit från nivåer över 17 USD / uns till så låga 12 USD / uns och i 

slutet av rapporteringsperioden stabiliserades cirka 15 USD / uns, vilket direkt påverkar våra 

intäkter. Alla marknader har varit instabila och det har blivit tydligt att framtiden är svår att 

förutsäga. Sotkamo Silver kommer att fortsätta arbetet som började i slutet av 2019; att 

optimera produktionsflödena och söka kostnadsbesparingar för att vara lönsam i en värld 

med volatila priser. Vi har en positiv EBITDA-nivå men måste arbeta hårdare för att få en 

positiv EBIT också. 

Företrädesemissionen som inleddes under det första kvartalet var en framgång och 

övertecknades när den slutfördes i maj. De medel som samlas in från emissionen kommer 

att vara välkomna som likviditetsreserv i dessa instabila tider och kommer att ge en grund för 

att förlänga gruvans livstid. 

 

VERKSAMHETEN 

Sotkamo Silver äger, direkt och genom dotterbolaget Sotkamo Silver Oy, mineralfyndigheter 

som innehåller silver, guld, zink och bly. Bolagets huvudprojekt är Silvergruvan i Sotkamo, 

där produktionen startade första kvartalet 2019 och var i full drift i slutet av augusti. 

 

Nyckeltal  Q1 2020 Q1 2019 FY 2019  

Försäljning MSEK 91 0 197  

EBITDA MSEK 8 -11 8  

Rörelseresultat (EBIT) MSEK -11 -14 -75  

Soliditet (%) 31 42 31  

Resultat per aktie SEK 0.03 -0.12 -0,75  

Kassalikviditet (%) 31 70 35  

Personal vid slutet av perioden 44 38 47  

Anrikade ton ca. 129 000 - 343 000  

Ingående silverhalt i verket 110 - 107  

 

Metallpriserna fluktuerade under det första kvartalet. Särskilt silverpriset var volatilt, 

vilket påverkade försäljningen och lönsamheten negativt. Den höga variationen i 

ingående metallhalter och gruvkostnader påverkade också företagets kassaflöden. 

Sotkamo Silver har investerat 9 MSEK (88) under första kvartalet 2020 i 

underjordsgruvan, i anrikningsverket och i utveckling av malmsortering. 
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Finansiella intäkter inkluderar 27,7 MSEK i omvärdering av koncernlåns. Det är en 

värderingspost som inte är kontant och har ingen kassaflödeseffekt. 

PRODUKTION OCH VÄGLEDNING 

Under det första kvartalet anrikades 129 000 ton malm. Under det första kvartalet 

producerade företaget cirka 391 000 uns silver, 998 uns guld, 462 ton bly och 958 ton 

zink. 

Bolaget vidhåller den årliga produktionsvägledningen från den 13 mars 2020. Därmed 

räknar vi med att anrika 480 - 540 kt malm. På motsvarande sätt beräknas 

silverproduktionen 2020 vara 1,4 - 1,7 miljoner uns. Produktionsmålet är villkorat av ett 

uppdaterat miljötillstånd. 

 

FINANSIELL STÄLLNING  

• Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick till 21 inkluderande 

bankbehållningar om 10 MSEK (123) och en checkräkningskredit om 11,1 

MSEK (0) 

• Soliditeten uppgick till 31 % (42) 

• Koncernens eget kapital uppgick per 31 mars 2020 till 223 MSEK (290), vilket 

motsvarar 1,65 SEK (2,22) per aktie. 

Företagets finansiella ställning kommer att förbättras avsevärt efter avslutandet av 

företrädesemissionen i juni 2020. Det omförhandlade säkerställda obligationen på 13,2 MEUR 

stärkte företagets kortsiktiga likviditet och förbättrade företagets likviditet. 

Antagandet av IFRS 16 och avsättningen för återställningsreserven (ARO) påverkade 

soliditeten negativt med 4 procentenheter. 

 

SÄKERHET OCH MILJÖ 

The lost time injury frequency rate (LTIFR) eller antalet sjukdagar på grund av 

arbetsplatsolyckor per miljoner arbetstimmar uppgick till 10 i slutet av mars, inkluderat 

entreprenörer. Sedan mitten av augusti håller ett nytt säkerhetsarbete på att implementera. 

Bolagets långsiktiga mål är en LTIFR om noll.  

 

Silvergruvan har ansökt om ett uppdaterat tillstånd som skulle möjliggöra ökad gruvmängd 

och utsläppsnivåer jämfört med det nuvarande tillståndet. 

 

PERSONAL 

Koncerns anställda uppgick till 43 (38) i slutet av mars och 77 anställda entreprenörer i gruva 

och laboratorium.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  Sida 4 av 14 

BOLAGSSTÄMMA 

Följande huvudsakliga beslut fattades vid stämman: 

Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019 

fastställdes av stämman. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för år 

2019. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019. 

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Jarmo 

Vesanto, Ilkka Tuokko, Eeva-Liisa Virkkunen och Maria Neovius omvaldes till 

styrelseledamöter samt valdes Sixten Sunabacka och Karri Alameri till 

styrelseledamöter. Eeva-Liisa Virkkunen valdes till styrelsens ordförande.   

Stämman beslutade att omvälja revisorsbolaget PWC som bolagets revisor intill slutet 

av årsstämman 2021 med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig 

tills vidare. 

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjer för 

valberedningens utseende fastställdes enligt styrelsens förslag. 

Stämman fastställde valberedningens förslag om styrelsens arvoden. 

Stämman godkände styrelsens beslut av den 27 februari 2020 om företrädesemission 

av aktier med följande huvudsakliga villkor: 

Aktieägare i Sotkamo Silver har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie på tre (3) 

befintliga aktier av samma aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om 1:3. 

Teckningskursen är fastställd till 1,38 kronor per ny aktie. Förutsatt att 

Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 62 miljoner kronor i 

emissionslikvid före avdrag för emissionskostnader. 

Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 14 april 2020 och 

teckningsperioden löper från och med den 16 april 2020 till och med den 5 maj 2020. 

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera 

tillfällen, emittera nya aktier eller andra finansiella instrument. Bemyndigandet är 

begränsat till att högst motsvara en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det 

första emissionsbeslutet, enligt bemyndigandet, motsvarar 20 procent av det totala 

antalet utestående aktier i bolaget. 

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN 

ÄNDRADE VILLKOR FÖR KONVERTIBLER 2019/2020 

Den 15 april 2020 har Bolaget och Formue Nord Markedsneutral A/S bland annat 

överenskommit att förfallotidpunkten för lånet och den period inom vilken konvertering kan 

ske senareläggs ett år. Den nya förfallotidpunkten för lånet är den 31 maj 2021 och den nya 

konverteringstiden löper från och med den 1 maj 2021 till och med den 31 december 2021. 

För förlängning av Bolagets konvertibler erhåller Formue Nord Markedsneutral A/S en 

kontant ersättning om 0,75 MSEK. 
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FÖRETRÄDESEMISSIONEN SLUTFÖRD MED TECKNINGSOPTIONER 

Den 11 maj 2020 var företrädesemissionen slutförd. I företrädesemissionen tecknades 

36 593 195 aktier, motsvarande cirka 81,3 procent av Företrädesemissionen, med stöd av 

teckningsrätter. Vidare tecknades 17 555 412 aktier, motsvarande cirka 39,0 procent av 

Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen tecknades 

således totalt till cirka 120,3 procent, vilket innebär att Sotkamo Silver tillförs cirka 62 MSEK 

före avdrag för emissionskostnader. Teckningen om 120,3 procent innebär att garantierna 

inte behöver utnyttjas. 

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 61 725 388,67 SEK från 185 

176 166,01 SEK till 246 901 554,68 SEK och antalet aktier ökar med 44 994 433 aktier från 

134 983 299 aktier till 179 977 732 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte 

deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till 25 procent. 

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de 

principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen 

och som offentliggjordes den 15 april 2020. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas 

kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare 

kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller 

tilldelning kommer att meddelas. Handel med BTA (betalda tecknade aktier) pågår på NGM 

Equity (SOSI BT) och Nasdaq 

Helsinki (SOSI1N0120) till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket i 

Sverige, vilket beräknas ske i maj, 2020. 

För fyra (4) tecknade och betalda aktier i nyemissionen av aktier med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption 2020/2021, innebärande att 

Bolaget kommer att överlåta  11 246 583 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer 

att levereras separat efter det att nyemissionen av aktier är registrerad i sin helhet av 

Bolagsverket. Observera att teckningsoptioner endast kommer att tilldelas dem vilka tecknat, 

betalat och erhållit aktier i Företrädesemissionen och således inte till dem vilka köpt BTA på 

andrahandsmarknaden. 

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Sotkamo Silver till en 

teckningskurs om 2 SEK per aktie. Slutlig teckningskurs i EUR för teckning av nya aktier 

kommer fastställas den 30 april 2021. Teckning och samtidig kontant betalning av nya aktier 

kan ske under tiden från och med den 1 maj 2021 till och med den 28 maj 2021. 

Under förutsättning att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer 

Bolaget att tillföras 22,5 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar Bolagets 

aktiekapital med 15 428 568,84 SEK från 246 901 554,68 SEK till  262 330 123,52 SEK och 

antalet aktier ökar med  11 246 583  aktier från 179 977 732 aktier till 191 224 315 aktier. 

Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av Teckningsoption 2020/2021 på NGM 

Equity och Nasdaq Helsinki. Handeln beräknas påbörjas i mitten av juni 2020. 
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AKTIER OCH AKTIEHANDEL 

Den 31 mars 2020 uppgick Sotkamo Silver AB:s aktiekapital till 185 176 166 SEK, 

antalet aktier uppgick till 134 983 299. 

Sotkamo Silver AB:s aktier handlas på NGM Equity i Stockholm och på Nasdaq Helsinki. 

Bolagets tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 På Nasdaq Helsinki. ISIN-nummer för 

Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910. Aktien finns även noterad på Börse Berlin, Open 

Market Där är Bolagets Code nummer A0MMF4 och ISIN-numret är detsamma som på NGM 

Equity i Stockholm; SE0001057910. 

Antalet omsatta aktier på NGM Sverige och Nasdaq HEL Finland under januari-mars var 

49 190 209 (15 938 542). 

Aktiedata 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 

Aktiepris SEK 2,62 4,42 4,04 

Högsta aktiepris SEK, under 

perioden 
4,45 3,50 5,00 

Lägsta aktiepris SEK, under 

perioden 
1,60 4,90 3,31 

Kvotvärde SEK 1,37 1,37 1,37 

Market Cap. MSEK  354 566 545 

Antalet aktier 134 983 299 130 783 299 134 983 299 

Aktiekapital SEK 185 176 166 179 414 417 185 176 166 

 

RISKFAKTORER 

Finansiella och operationella risker har en påverkan på Bolagets verksamhet. Bolagets 

verksamhet måste vägas mot bakgrund av risker, komplikationer och tillkommande kostnader 

som gruvdrift och prospektering kan utsättas för. Bolaget kan kontrollera och agera mot dessa 

risker i varierande grad.  

Sedan förra kvartalet har COVID-19 lagts till som en riskfaktor i tillägg till riskfaktorerna som 

beskrivs i Årsredovisningen för 2019 sid. 26–27. 

COVID-19 

Utbrottet av COVID-19 förklarades som en pandemi av Världshälsoorganisationen den 11 

mars 2020 och har haft en betydande inverkan på samhällen, företag, tillverkning och 

finansmarknader över hela världen. Silver- och andra av Bolagets metallpriser har varit mycket 

volatila och förväntas fortsätta att vara volatila. Som en konsekvens av COVID-19 har guld- 

och silverpriser höga fluktuationer i priset. 

Vid tidpunkten för publicering har Sotkamo Silvers verksamhet inkluderande gruvbrytning, 

produktion och leveranser inte påverkats av COVID-19. Om spridningen av COVID-19 inte 

avstannar och om COVID-19 uppträder bland Bolagets eller någon partners personal i tillägg 

till världsekonomins påverkan och utvecklingen av silverpriset kan Bolaget få svårigheter att 

bemanna Silvergruvan, och i framtiden kommer Sotkamo Silver inte att kunna driva sin 

verksamhet så effektivt som tidigare och i förlängningen kan företaget tillfälligt behöva stänga 

delar av sin verksamhet. 

  



 

 

 

 

 

  

  Sida 7 av 14 

FINANSIELL KALENDER  

• Q2 publiceras den 5 augusti 2020 

• Q3 publiceras den 28 oktober 2020 

• Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 17 februari 2021 

 

 

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisorer. 

 

Stockholm den 29 maj 2020 

 

 

Styrelse och VD för Sotkamo Silver AB (publ.) 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG

2020 2019 2019

Belopp i MSEK Q1 Q1 FY

Nettoomsättning 90,6 0,0 197,1

Förändring av färdigvarulager -3,3 0,0 1,2

Övriga intäkter 0,1 0,1 0,8

Råvaror -56,5 0,0 -122,0

Övriga kostnader -12,9 -9,1 -45,3

Personalkostnader -9,6 -1,8 -24,0

EBITDA 8,4 -10,8 7,9

Avskrivningar och nedskrivningar -19,8 -3,4 -82,9

Rörelseresultat -11,5 -14,2 -75,0

Finansiella intäkter 27,7 6,1 4,1

Finansiella kostnader -11,9 -7,2 -30,2

Finansnetto 15,9 -1,1 -26,0

Resultat efter finansiella poster 4,4 -15,4 -101,1

Skatt 0,0 0,0 0,0

PERIODENS RESULTAT 4,4 -15,4 -101,1

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Totalresultat som kan återföras till periodens resultat:

Omräkningsdifferenser 0,3 0,5 3,2

Summa totalresultat 4,7 -14,8 -97,8

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 4,7 -14,8 -97,8

SUMMA 4,7 -14,8 -97,8

Resultat per aktie, vägt genomsnitt, SEK 0,03 -0,13 -0,75
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG  
 

     

  2019 2018 2019 2018 2018 

Belopp i kSEK Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 FY 

        

Nettoomsättning 81 686 0 111 355 0 0 

Förändring lager färdigvaror 2 522 0 2 522 0 0 

Övriga intäkter 418 0 601 54 119 

        

Råvaror -32 959 0 -67 270 0 0 

Övriga externa kostnader -13 133 -5 089 -30 662 -14 625 -22 987 

Personalkostnader -5 453 -4 154 -14 008 -7 207 -9 001 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-29 650 -54 -45 744 -132 -21 934 

Övriga rörelsekostnader 23 0 0 0 -132 

Rörelseresultat 3 454 -9 296 -43 207 -21 910 -53 935 

        

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 0,1 27,2 0,1

Materiella anläggningstillgångar 663,1 496,6 627,1

Finansiella anläggningstillgångar 7,5 16,3 20,0

Summa anläggningstillgångar 670,8 637,2 647,6

Omsättningstillgångar

Lager 2,8 2,5 5,9

Kundfordringar 12,7 0,0 14,7

Övriga omsättningstillgångar 17,3 11,5 10,5

Likvida medel 9,5 33,4 29,6

Summa omsättningstillgångar 42,3 47,4 60,7

Summa tillgångar 713,1 684,6 708,3

Eget kapital

Aktiekapital 185,2 179,4 185,2

Övrigt tillskjutet kapital 200,0 192,7 200,0

Balanserat resultat -166,3 -66,6 -65,5

Periodens resultat 4,4 -15,4 -101,1

Summa eget kapital 223,3 290,1 218,6

Skulder

Avsättningar 28,5 0,2 29,5

Långfristiga skulder 333,1 329,8 274,2

Kortfristiga skulder 128,1 64,4 185,9

Summa skulder 489,8 394,4 489,7

Summa eget kapital och skulder 713,1 684,6 708,3
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Finansiella intäkter 6 336 -3 223 15 140 9 856 9 206 

Finansiella kostnader -8 935 -4 665 -22 257 -9 098 -18 251 

Finansnetto -2 598 -7 888 -7 117 759 -9 045 

Resultat efter finansiella poster 855 -17 185 -50 324 -21 151 -62 980 

        

Skatt 0 0 0 0 0 

        

ÅRETS RESULTAT 855 -17 185 -50 324 -21 151 -62 980 

        

ÖVRIGT TOTALRESULTAT        

Totalresultat som kan återföras till årets resultat:        

Omräkningsdifferenser -7 281 -43 -5 804 538 634 

Summa totalresultat -6 426 -17 228 -56 128 -20 613 -62 346 

      

Hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare -6 426 -17 228 -56 128 -20 613 -62 346 

SUMMA -6 426 -17 228 -56 128 -20 613 -62 346 

     
 

Resultat per aktie, vägt genomsnitt, SEK 0,00 -0,13 -0,27 -0,14 -0,49 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

1.1.2020- 1.1.2019- 1.1.2019-

Belopp in MSEK 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019

Den löpande verksamheten

Periodens resultat 4,4 -15,4 -101,1

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -18,9 -11,4 88,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 

av rörelsekapital
-14,5 -26,8 -12,7

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av lager 3,1 -2,5 -5,9

Förändring av rörelsefordringar -4,8 13,5 1,6

Förändring av rörelseskulder -1,6 9,6 58,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17,8 -6,3 41,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8,5 -87,6 -185,5

Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten 5,7 5,1 47,5

Periodens kassaflöde -20,7 -88,8 -96,3

Likvida medel vid periodens början 29,6 122,7 122,7

Valutakursdifferens 0,5 -0,5 3,2

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 9,5 33,4 29,6
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KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK Aktie-

kapital

Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Omräkning

s-

differenser

Bal inkl. 

Årets 

resultat

Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 1.1.2019 179,4 192,4 0,3 -69,0 303,1

Resultat under perioden -101,1 -101,1

Resultat summa under perioden -101,1 -101,1

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens 3,2 3,2

Summa övrigt totalresultat 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Nyemission 5,8 9,4 15,1

Emissionskostnader -1,7 -1,7

Summa transaktioner med aktieägare 5,8 7,6 0,0 0,0 13,4

Utgående eget kapital 31.12.2019 185,2 200,0 3,5 -170,1 218,6

Resultat under perioden 4,4 4,4

Resultat summa under perioden 4,4 4,4

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens 0,3 0,3

Summa övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Nyemission

Emissionskostnader

Summa transaktioner med aktieägare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående eget kapital 31.3.2020 185,2 200,0 3,8 -165,7 223,3
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MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG

2020 2019 2019

Belopp i MSEK Q1 Q1 FY

Nettoomsättning 0,1 0,0 0,0

Övriga intäkter 4,1 0,0 17,6

Övriga kostnader -2,8 -1,2 -12,4

Personalkostnader -1,2 -1,2 -2,8

EBITDA 0,2 -2,4 2,3

Avskrivningar och nedskrivningar 0,0 0,0 -27,2

Rörelseresultat 0,2 -2,4 -24,9

Finansiella intäkter 36,9 10,7 29,6

Finansiella kostnader -4,8 0,0 -6,2

Finansnetto 32,1 10,7 23,3

Resultat efter finansiella poster 32,3 8,3 -1,6

Skatt 0,0 0,0 0,0

PERIODENS RESULTAT 32,3 8,3 -1,6

MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 0,0 27,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar 0,0 6,9 0,0

Aktier i dotterbolag 174,9 174,9 174,9

Finansiella anläggningstillgångar 429,3 354,4 402,3

Summa anläggningstillgångar 604,2 563,2 577,2

Omsättningstillgångar

Övriga omsättningstillgångar 34,5 6,5 23,3

Likvida medel 0,7 14,4 1,3

Summa omsättningstillgångar 35,2 20,9 24,5

Summa tillgångar 639,4 584,1 601,7

Eget kapital och skulder

Eget kapital 562,9 527,2 530,7

Långfristiga skulder 71,5 53,5 53,2

Kortfristiga skulder 4,9 3,4 17,8

Summa eget kapital och skulder 639,4 584,1 601,7
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VÄXELKURSER 

Till sammanställningen av Bolagets räkenskaper har följande växelkurser använts: 

 

 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 

Balansdagskurs SEK/EUR 11,0832 10,2931 10,4336 

Balansdagskurs SEK/USD 10,0771 8,3596 9,3171 

Genomsnittskurs SEK/EUR 10,6647  9,9938 10,5892  

ÖVRIG INFORMATION  

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk 

erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses 

rimliga underrådande förhållanden. 

 

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för 

redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 

motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en 

betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 

under nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan. 

Redovisningsprinciper  

Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, 

årsredovisningslagen samt lagen om värdepappersmarknaden. För moderbolaget har 

delårsrapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om 

värdepappersmarknaden vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning 

för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för 

rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning för 2019.  

 

DEFINITION AV NYCKELTAL 

EBITDA, Earnings Before Interest and depreciations, Rörelseresultatet med 

före avskrivningar och nedskrivningar 

EBIT, Earnings Before Interest är detsamma som Rörelseresultatet 

Soliditet (%), Det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna 

Resultat per aktie SEK, Resultatet dividerat med antalet aktier 

Kassalikviditet (%), Kortfristiga tillgångar minus lager i relation till de kortfristiga 

skulderna 

LTIFR, (Lost time injury frequency rate) med betydelsen sjukfrånvaro i dagar på 

grund av arbetsplatsolycka per miljoner arbetade timmar 

Uns, är troy uns, dvs 31,1035 gram 

En mer utförlig Nyckeltalstabell finns i Årsredovisning för 2019 s. 66-68 


