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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  JANUARI - DECEMBER 2009 FÖR GEXCO 

(NGM:GXCO)  

 

 För perioden januari - december 2009 var koncernens nettoomsättning 3 520 kSEK,               

periodens resultat - 13 696 kSEK och resultatet per aktie - 1,47 SEK.  

 Likvida medel uppgår per 2009-12-31 till 1 859 (4 928) kSEK. 

 Använda medel under januari - december 2009 uppgår till 10 208 kSEK.  

 Under januari – december har aktiviteterna dragits ner till ett minimum.  

 Gexco har i december 2009 genomfört en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. 

 Aktien handlas sedan december 2009 med likviditetsgaranti 

 Bolagets löpande kostnader har sänkts genom bland annat avyttring av leasad utrustning och är för 

närvarande ca 400 kSEK per månad. 

 

Händelser efter periodens utgång 

 Gexco har ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i Silver Resources Oy i syfte att förvärva bolaget. 

Genom transaktionen tillförs Gexco ett väl utvecklat silverprojekt i Finland och Gexcos finansiella resurser 

ökar med ca 25 miljoner SEK.  

 

Resultatet för koncernen 
Resultatet för koncernen under januari - december 2009 uppgår före skatt till -13 696 ( - 131 817) kSEK, varav 

Gexco Norge AS -12 535  ( - 33 686) kSEK.  Resultatet i koncernen är belastat med planenliga avskrivningar på 

utrustningen i Gexco Norge AS med 3 797 (5 055) kSEK.  

 

 

Resultat för moderbolaget 

Resultatet för moderbolaget under januari – december 2009 uppgår före skatt till 2 623 (-103 040) kSEK. 

Moderbolagets positiva resultat under perioden beror på valutakursomräkning och ränteberäkning på 

koncerninterna fordringar. 

 

 

Verksamheten 

Gexco har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt 

tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco äger via dotterföretaget Gexco Norge AS mineralfyndigheter 

innehållande guld och basmetaller i Nord-Norge.  

 

I Bindal har det genomförts prospektering och provdrift med syfte att verifiera drivvärdigheten av fyndigheten i 

Kolsvik. I Mo i Rana och kringliggande områden har det genomförts omfattande geologiska undersökningar i 

syfte att komplettera de befintliga mineralresurserna i Mofjellet med en eller flera satellitfyndigheter.  

 

Det i februari 2010 föreslagna förvärvet medför att fokus flyttas från Norge till Finland och att Gexco utvärderar 

hur guldfyndigheterna i Bindal skall utvecklas på bästa sätt. 
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Aktiviteterna har dragits ner 

Kontoret och bemanningen i Mo i Rana har under första kvartalet 2009 avvecklats, vilket medfört en kraftig 

kostnadsbesparing. Borrkärnor och annan viktig information har lagrats och finns tillgängliga. 

 

Kontoret i Stockholm flyttades den 1 september 2009 till mindre lokaler på Holländargatan.  

 

Samtliga nyckeltillgångar i form av inmutningar och utmål (undersöknings- och bearbetningstillstånd) är intakta 

även om antalet mutningar har minskats för 2010. Gexco innehar från 2010, 265 undersökningsstillstånd och 

6 bearbetningstillstånd. Utöver innehaven i Nord-Norge äger Gexco bearbetningstillstånd (utmål) avseende 

Harnäsgruvan i Värmland.  

 

Gexco har i oktober 2009 lämnat ca 7 kg guldkoncentrat från provdriften i Bindal till smältning. Guldinnehållet 

var 1,1 kg som inbringade 253 kSEK under februari 2010. 

 

 

Aktien handlas med likviditetsgaranti 

Gexco har utsett Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant i bolagets aktie. Mangolds uppdrag 

startade den 30 november 2009 och består i likviditetsfrämjande åtgärder för att understödja och garantera 

likviditeten i bolagets aktie och med syfte att skapa en mer rättvisande värdering. 

 

 

Förvärv av Silver Resources Oy 

Gexco har i februari 2010 ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i Silver Resources Oy i syfte att förvärva 

bolaget. Silver Resources har som huvudsaklig tillgång silverfyndigheten Taivaljärvi Silver Mine i mellersta 

Finland. 

 

Genom transaktionen tillförs Gexco ett väl utvecklat silverprojekt i Finland och Gexcos finansiella resurser ökar 

med ca 25 miljoner SEK. Transaktionen villkoras bland annat av beslut på Gexcos årsstämma den 18 mars. 

Förvärvet stöds av ägargruppen Fagelfenix och andra större aktieägare, tillsammans representerande över 30 % 

av Gexco.  

 

Silver Resources äger silverfyndigheten Taivaljärvi Silver Mine i mellersta Finland. I hela fyndigheten har det 

borrats 46 000 meter kärnborrning som har bekräftat en mineralisering på drygt 13 miljoner ton vid en ”cut-off” 

på 30 gram silver per ton.  

 

Fyndighetens centrala delar har beräknats enligt NI 43 -101 med mineraltillgångar på drygt 1,8 miljoner ton vid 

en ”cut-off” på 50 gram silver per ton. Mineraltillgången i klassen känd och indikerad uppgår till 1 203 000 ton 

med en halt på 152 gram silver per ton, 0,9 % zink och 0,5 % bly. I klassen antagen uppgår mineraltillgången till 

617 000 ton med en halt på 130 g/ton silver, 0,8 % zink och 0,4 % bly. 

 

Nuvärdet av framtida kassaflöden från centrala delar av Taivaljärvi Silver Mine har av Silver Resources 

beräknats till över 250 miljoner SEK baserat på dagens metallpriser vid en planerad drift under minst 5 år och 

vid en diskonteringsränta på 10 %. 

 

Förutsatt en förväntad positiv lönsamhetsstudie kan produktion startas inom 3 år. 
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Finansiell ställning 

Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 1 859 kSEK. Soliditeten uppgick till 89,2 %. 

Koncernens egna kapital uppgick till 44 205 kSEK, vilket motsvarade 4,94 SEK per aktie. 

 

 

Anställda 

Under januari – mars hade Gexco 4 personer anställda eller inhyrda på konsultbasis och därefter 1 person inhyrd 

på konsultbasis. 

 

 

Investeringar 

Under januari - december 2009 har Gexco inte gjort några investeringar. 

 

Styrelsens arbete   

Gexcos styrelse består av fyra ledamöter, valda av bolagsstämman. Styrelsen har under januari – december 2009 

haft 12 styrelsemöten. Därutöver har styrelsen haft löpande kontakt om bolagets verksamhet och utveckling. 

 

       

Kommande finansiell information         
Gexco kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen: 

- Rapport för jan – mars 2010 den 20 maj 2010 

- Rapport för jan – juni 2010 den 26 augusti 2010 

- Rapport för jan – sep 2010 den 28 oktober 2010 

- Rapport för jan – dec 2010 den 17 februari 2011 

 

Företagets pressreleaser distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.gexco.se.   

 

Årsstämma i Gexco hålls den 18 mars 2010 i Stockholm. 

 

 

Riskfaktorer 

De risker och osäkerhetsfaktorer som gäller för Gexco finns beskrivna i Prospekt Gexco Nyemission 2009 

sidorna 6 och 7. Prospektet finns tillgängligt på www.gexco.se.   

 

Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring av dessa beskrivningar.  

 

 

http://www.gexco.se/
http://www.gexco.se/
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ÖVRIG INFORMATION 

 

Börsnotering på NGM Equity 

Gexco är noterad på NGM Equity. Gexcos tickerkod är GXCO, ISIN-nummer för Gexco-aktien är 

SE0001057910. En börspost uppgår till 1000 aktier. 

 

Aktiedata 

Gexcoaktien betalades den 30 december 2009 till 0,50 SEK. Aktiekapitalet uppgick till 17 907 991 SEK. Antalet 

aktier registrerade av Bolagsverket är 8 953 995 aktier och antal utestående interimsaktier (Betalda Tecknade 

Aktier, BTA) är 8 953 995. Gexcos börsvärde med beaktande av BTA är på balansdagen 9,0 MSEK. 

 

Nyckeltal per den 31 december 2009 

Resultat per aktie: -1,47 SEK 

Eget kapital per aktie 4,94 SEK  

Soliditet: 89,2% 

Kassalikviditet: 80,4% 

 

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 2.2 

Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är 

oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning med den förändringen att koncernen tillämpar ny 

uppställningsform över resultatet i enlighet med förändringar av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. 

Införande av IFRS 8 Rörelsesegment har inte föranlett någon förändring i koncernens segmentsindelning. 

 

Valutakursen NOK/SEK har för sammanställningen av bolagets räkenskaper beräknats med följande värden: 

Balansdagens kurs 30/12 2009: 1,2430 . Geomsnittkurs januari-december 2009:1,2162 

 

 

 

 

 

 

Stockholm den 18 februari 2010  

 

Gexco AB 

 

 

Jon Fangel 

VD 

 

 

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. 

 

 

Frågor om denna delårsrapport kan ställas till VD Jon Fangel på telefon 0735 31 00 35. 

 

Informationen är sådan som Gexco ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller 

lagen om handel med finansiella instrument.  

 

Informationen lämnas för offentliggörande den 18 februari 2010 klockan 13.00. 
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Koncernens rapport över totalresultat 

kSEK 
2009 2009 2008 2008     

jan-dec okt-dec jan-dec okt-dec     

Nettoomsättning 3 520 3 213 3 342 2 082     

Övriga intäkter - - - -   -  

Rörelsens kostnader         

Prospekteringskostnader -4 354 -1 032 -3 748 -3 748   -3 748  

Handelsvaror/förändring varulager -3 119 -3 119 147 101   147  

Övriga externa kostnader -3 811 -1 122 -9 233 -1 597   -9 233  

Personalkostnader -2 043 -391 -9 350 -3 425   -9 350  

Av- och nedskrivningar -3 812 -552 -113 403 -109 591   -113 403  

Rörelseresultat -13 619 -3 003 -132 245 -116 178   -132 245  

         

Finansiella kostnader -79  2 -38 -13   -38  

Finansiella intäkter 2 26 466 91   466  

Finansiella poster netto -77 28 428 78   428  

Resultat efter finansiella poster -13 696 -2 975 -131 817 -116 100   -131 817  

PERIODENS RESULTAT -13 696 -2 975 -131 817 -116 100   -131 817  

 

Övrigt totalresultat 

 
Valutakursdifferenser 5 180 1 217 -3 834 -3 164   

Summa totalresultat för perioden -8 516 -1 758 -135 651 -119 264   

 
Totalresultat hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare -8 516 -1 758 -135 651 -119 264   

    

Periodens resultat per aktie före och 

efter utspädning, SEK -1,47 -0,29 -14,72 -12,97  

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
      

      

 

 

 

 



 
 

 Bokslutskommuniké Gexco helåret 2009                                                                                  Sida 6 av 8 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR 

kSEK 
2009 2009 2008 2008     

jan-dec okt-dec jan-dec okt-dec     

Nettoomsättning 158 21 - -     

Övriga intäkter - - - -     

         

Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader -2 245 -802 -5 011 -971     

Personalkostnader -1 170 -388 -1 545 -328     

Av- och nedskrivningar -15 -1 -33 -9     

         

Rörelseresultat -3 272 -1 170 -6 589 -1 308     

         

Resultat från finansiella investeringar         

Nedskrivning av aktier i dotterbolag - - -94 400 -94 400     

Finansiella kostnader -8 -1 -3 523 -3 170     

Finansiella intäkter 5 903 1 759 1 472 1 132     

Resultat efter finansiella poster 2 623 588 -103 040 -97 746     

PERIODENS RESULTAT 2 623 588 -103 040 -97 746     
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BALANSRÄKNINGAR 
 

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 

 

 

 

  

     KONCERNEN     MODERBOLAGET 

09-12-31 08-12-31  09-12-31 08-12-31  

TILLGÅNGAR       

       

Immateriella anläggningstillgångar 42 881 38 069  - -  

Materiella anläggningstillgångar 1 872 6 620  348 437  

Finansiella anläggningstillgångar 260 260  34 932 28 288  

Aktier i dotterbolag - -  77 135 77 135  

       

Varulager 437 546  249 -  

Övriga omsättningstillgångar 2 214 1 948  5 421 2 112  

Kassa & Bank 1 859 4 928  1 815 3 870  

       

SUMMA TILLGÅNGAR 49 523 52 371  119 900 111 842  

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital 44 205 48 773  117 459 110 888  

       

Långfristiga skulder 250 250  250 250  

Kortfristiga skulder 5 068 3 348  2 191 704  

       

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 49 523 52 371  119 900 111 842  

       

       

       

 KONCERNEN MODERBOLAGET 

TKr 
2009 2008  2009 2008  

jan-dec jan-dec  jan-dec jan-dec  

Förändring i eget kapital       

Eget kapital vid periodens ingång 48 773 184 620  110 888 214 124  

Nyemission  4 477 -  4 477 -  

Nyemissionskostnader -529 -196  -529 -196  

Periodens resultat - -  2 623 -103 040  

Summa totalresultat för perioden -8 516 -135 651  - -135 651  

       

Eget kapital vid periodens utgång 44 205 48 773  117 459 110 888  
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KASSAFLÖDESANALYS 

 

 

NYCKELTAL (KONCERNEN)  2009-12-31  

 

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital neg    

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital neg    

Soliditet (%) 89,2%   

Räntetäckningsgrad neg   

Resultat per aktie (vägt genomsnitt) -1,47 SEK   

Eget kapital per aktie (vägt genomsnitt) 4,94 SEK 

Kassalikviditet (%) 80,4%   

Antal aktier 17 907 990 (efter nyemission i december)  

Vägt genomsnitt antal aktier 9 297 436   

Nyckeltalsdefinitioner 
Räntabilitet på totalt kapital:  Resultat efter finansiella poster och finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt 

kapital. 
Räntabilitet på eget kapital:  Resultat efter finansiella poster och finansiella kostnader i procent av genomsnittligt eget 

kapital. 

Soliditet:  Eget kapital i procent av balansomslutning. 

Räntetäckningsgrad:  Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader dividerat med räntekostnader. 

Resultat per aktie:  Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt antal aktier. 

Eget kapital per aktie:  Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen. 

Kassalikviditet:  Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder. 
 

 

kSEK 

                KONCERNEN                  MODERBOLAGET  

 

2009 2008  2009 2008  

  jan-dec jan-dec  jan-dec jan-dec  

Periodens resultat  -13 696 -131 817  2 623 -103 040  

Justeringar för poster som ej ingår i 

kassaflödet: 

 

3 930 113 127  -3 767 94 433  

Kassaflöde från den löpande verksam-

heten före förändring av rörelsekapitalet 

 

-9 766 -18 690  -1 144 -8 607  

        

Förändring varulager  93 -  -249 -  

Förändring av rörelsefordringar  -266 7 954  -3 309 -1 181  

Förändring av rörelseskulder  1 719 -9 909  1 488  -53  

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

 

-8 220 -20 645  -3 214 -9 841  

        

Kassaflöde från investeringsverksamheten  1 094 -17 167  -2 788 -27 569  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  3 948 -196  3 947 -196  

Årets kassaflöde 
 

-3 178 -38 008  -2 055 -37 606  

        

Likvida medel vid periodens ingång  4 928 43 032  3 870 41 476  

Valutakursdifferens i likvida medel  109 -96  - -  

Likvida medel vid periodens slut  1 859 4 928  1 815 3 870  


