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

långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål är att inom 3 år ha öppnat minst en gruva i 

Nord-Norge. 

 
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  JANUARI - DECEMBER 2008 FÖR GEXCO 

(NGM:GXCO)  

 

Gexco har under 2008 uppnått goda resultat genom prospektering både i Mo i Rana och i Bindal. 

Svårigheter att finansiera verksamheten medför att aktivitetsnivån dras ner till ett minimum och Gexco 

lägger allt fokus på att säkra finansieringen av en fortsatt utveckling av guldtillgångarna i Bindal.  

 

Gexcos mål är att genomföra en större provdrift i guldfyndigheten i Bindal på 10 000 ton under 2009. En 

provdrift under 2009 förutsätter att finansieringen är löst. För 2010 är målsättningen att fortsätta 

guldproduktion i provdriftsskala och efter att miljötillstånd och koncession har beviljats övergå i reguljär 

produktion med det befintliga anrikningsverket.  Verket bör med små investeringar kunna byggas ut till 

en kapacitet på över 8 ton per timme.  

 

Gexco bedömer att det finns goda förutsättningar att lösa finansieringsfrågan under våren 2009 och 

arbetar främst mot norska investerare och mot olika norska statliga former av villkorslån och bidrag. 

Den positiva utvecklingen av guldpriset ökar möjligheterna till finansiering. Gexcos huvudägare har givit 

bolaget en låneram på 2 miljoner SEK för att säkra finansieringsbehovet på kort sikt.  

 

Den svaga utvecklingen av priserna på basmetaller under 2008 medför att fyndigheterna i Mo i Rana i 

dagsläget bedöms som olönsamma att driva. Svag lönsamhet i kombination med svårigheter att hitta 

finansiering medför att värdet av Gexcos immateriella rättigheter (aktiverade kostnader för 

prospektering) i Mo i Rana skrivs ned i sin helhet.  Nedskrivningen speglar Gexcos nuvarande plan för 

utvecklingen av tillgångarna. Marknadsvärdet på tillgångarna i Mo i Rana kan skilja sig betydligt från 

det bokförda värdet. 

 

 Använda medel under januari - december 2008 uppgår till 39 497 kSEK varav 20 914 kSEK använts till 

prospektering och utrustning. I kvartal 4 har prospekteringskostnaderna avseende Mo i Rana, 3 748 kSEK, 

kostnadsförts i sin helhet. 

 För perioden januari - december 2008 var koncernens nettoomsättning 3 342 kSEK, resultat före skatt             

-131 817 kSEK och resultatet per aktie –14,72 SEK.  Omsättningen är hänförligt till försäljning av maskiner 

och utrustning och till försäljning av metallkoncentrat. Resultatet är belastat med nedskrivningar av de 

immateriella tillgångarna i Mo i Rana av engångskaraktär på 108 316 kSEK. 

 Likvida medel uppgår per 2008-12-31 till 4 928 (43 032) kSEK. 

 Gexco har fått goda resultat från prospekteringen under 2008. 

 Bearbetningstillstånd (utmål) har beviljats för guldfyndigheterna i Kolsvik i Bindal Kommun. 

 Sammanläggning av aktier 1:100 innebärande att ett hundra gamla aktier sammanläggs till en ny aktie. 

Antalet utestående aktier uppgår till 8 953 955 efter sammanläggningen.  

 Gexco fortsätter att noteras på den reglerade marknaden NGM Equity eftersom NGM återfått sitt tillstånd att 

bedriva börsverksamhet. 
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Resultatet för koncernen 

Resultatet för koncernen under januari - december 2008 uppgår före skatt till -131 817 ( -23 901) kSEK, varav 

Gexco Norge AS -33 686 ( -11 094) kSEK.  Resultatet i koncernen är belastat med planenliga avskrivningar på 

utrustningen i Gexco Norge AS med 5 055 (3 663) kSEK och med extraordinära nedskrivningar av 

mineraltillgångarna i Mo i Rana med 108 316 (0) kSEK. De extraordinära nedskrivningarna skall ses mot 

bakgrund av det kraftiga prisfallet på basmetaller under 2008.  

 

 

Resultat för moderbolaget 

Resultatet för moderbolaget under januari - december uppgår före skatt till –103 040 (-5 081) kSEK. Resultatet 

är belastat med extraordinära nedskrivningar av värdet på aktier i dotterföretaget Gexco Norge AS med             

94 400 kSEK. 

 

 

Verksamheten 

Gexco har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Skandinavien. 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. Totalt består Gexcos projektportfölj av 130 identifierade 

målområden. Omfattningen av verksamheten påverkas av utvecklingen på den finansiella marknaden. 

 

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.  

 

Gexco har huvudkontor i Stockholm och bas för den operativa verksamheten med geologiska undersökningar i 

Mo i Rana. 

 

 

Goda resultat från prospekteringen under 2008 

I Bindal har kärnborrningar bekräftat fyra guldmineraliserade huvudzoner i Bindal med en vertikal utsträckning 

på över 200 meter. Zonerna har en utsträckning i längdriktningen på över 300 meter för Oppgangen, över 300 

meter för Klondike, 50 meter för Sigma och över 100 meter för Val d´Or. Ingen av zonerna är avgränsade i 

längdriktningen eller mot djupet. 

I Mo i Rana har det i samarbete med NGU genomförts ett projekt om malmpotentialen i Mo i Rana.  

I Mo i Rana har kärnborrningen i Hellerfjellet visat en skärning med intressanta halter och en utsträckning mot 

djupet på cirka 250 meter. Även ytprovtagning i Hellerfjellet bekräftar mineraliseringen. Geofysiska mätningar 

indikerar en mineralisering med en längd på cirka två kilometer. 

Nära Narvik har ytprovtagning i Rombak-vinduet visat lovande guldhalter. Bästa ytprov gav 3,9 gram per ton 

(ppm) i ett prov på 11,2 kg och 1,97 gram per ton i prov på 5,43 kg. Enligt geologer på NGU (Norges 

Geologiska Undersökningar) kan man anta att strukturen har en betydande utsträckning. 

 

 

Bearbetningstillstånd i Bindal 

Den norska Bergmästaren har beviljat bearbetningstillstånd (utmål) för guldfyndigheterna i Kolsvik i Bindal 

Kommun. I enlighet med norsk lag ”Når utmålet er gitt, …. kan gruvedrift settes i gang.” För att kunna ansöka 

om utmål krävs att man kan dokumentera att en fyndighet kan antas att vara drivvärdig, eller inom rimlig tid 

kommer att bli drivvärdig. Gexco fortsätter arbetet med ansökan om koncession och miljötillstånd som är en 

förutsättning för gruvdrift i större skala. 

 

 

NGM återfår sitt tillstånd 

I och med att NGM, efter ägarbyte av börsverksamheten, har återfått sitt tillstånd att bedriva börs kommer Gexco 

att fortsatt vara listad på NGM Equity.  
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Nedskrivning av tillgångarna i Mo i Rana 

Mineraltillgångarna innehållande zink, bly och koppar i och kring Mo i Rana drabbas hårt av fallande priser på 

basmetaller. När tillgångarna förvärvades var värdet på exempelvis zink ca 4 000 USD per ton och i dag handlas 

zink kring 1 200 USD per ton. En grov lönsamhetskalkyl visar att det är svårt att få lönsamhet på tillgångarna i 

Mo i  Rana vid zinkpriser under 2 000 USD per ton. 

 

Vid utgången av kvartal 3 2008 var de bokförda värdena för Gexcos immateriella tillgångar drygt 148 MSEK. 

Av dessa avsåg ca 108 MSEK tillgångarna i Mo i Rana och speglar de faktiska kostnaderna som Gexco har 

investerat i prospektering och den betalning i aktier som skedde vid förvärvet av tillgångarna under 2007. Gexco 

väljer att per balansdagen helt skriva ned värdet av tillgångarna i Mo i Rana. 

 

Nedskrivningen av tillgångarna speglar Gexcos nuvarande plan för utvecklingen av tillgångarna men behöver 

inte spegla ett marknadsvärde på tillgångarna i Mo i Rana. Marknadsvärdet på tillgångarna kan ändras drastiskt 

om metallpriserna stiger i framtiden. 

 

 

Finansiell ställning 

Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 4 928 kSEK. Soliditeten uppgick till 93,1 %. 

Koncernens egna kapital uppgick till 48 773 kSEK, vilket motsvarade 5,45 SEK per aktie. 

 

Under januari och februari 2009 har Gexcos löpande kostnader reducerats kraftigt som medför att Gexcos 

verksamhet kan drivas vidare, men på en kraftigt minskad aktivitetsnivå. Det bedöms som möjligt att hitta 

ytterligare finansiering under våren 2009.   

  

 

Övriga projekt i Gexco        

Utöver innehaven i Nord-Norge äger Gexco på balansdagen bearbetningstillstånd (utmål) avseende 

Harnäsgruvan i Värmland. Gexco har genomfört en genomgång av status och tidigare dokumentation i och kring 

Harnäs. Mot bakgrund av rådande guldpriser pågår en utvärdering av möjligheterna att i samarbete med andra 

utveckla fyndigheten i Harnäs.  

 

 

Anställda 

Medelantalet anställda under perioden var 20 personer på heltid. Antalet anställda har kraftigt minskats under 

januari och februari 2009.  

 

 

Investeringar 

Under januari - december 2008 har Gexco investerat 8 943 kSEK i prospektering och 336 kSEK i utrustning i för 

att utveckla fyndigheterna i Bindal. För Mo i Rana har tidigare aktiverade kostnader för prospektering under 

januari – september 7 887 kSEK, nu skrivits ned och inga aktiveringar har gjorts av kostnader under oktober – 

december. Dessa prospekteringskostnader på 3 748 kSEK har kostnadsförts.   

 

   

Styrelsens arbete         
Gexcos styrelse består av fyra ledamöter, valda av bolagsstämman. Styrelsen har under helåret 2008 haft sju 

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

 

       

Informationspolicy         
Gexco kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen: 

         

- Rapport för jan – mars 2009 den 14 maj 2009 

- Rapport för jan – juni 2009 den 25 augusti 2009 

- Rapport för jan – sep 2009 den 22 oktober 2009 

- Rapport för jan – dec 2009 den 18 februari 2010 

 

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

 

 

http://www.gexco.se/
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Årsstämma 

Årsstämma planeras till den 24 april 2009 i Stockholm. 

 

 

Riskfaktorer 

De risker och osäkerhetsfaktorer som gäller för Gexco finns beskrivna i Bokslutskommuniké för Gexco för 

januari - december 2007, sidorna 5 - 6. Kommunikén finns tillgänglig på www.gexco.se.   

 

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

beakta avsnitten om finansiella risker och omvärldsrisker mot bakgrund av den rådande finansiella oron. 

 

  

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 500 aktier. 

 

Aktiedata 

Gexcoaktien betalades den 31 december 2008 till 3,00 SEK. Detta ger ett börsvärde i Gexco på 26,9 MSEK. 

Aktiekapitalet uppgick till 17 907 991 SEK. Antalet aktier registrerade av Bolagsverket per balansdagen  är  

8 953 995 aktier.  

 

Nyckeltal per den 31 december 2008 

Resultat per aktie: -14,72 SEK 

Eget kapital per aktie: 5,45 SEK 

Soliditet: 93,1 % 

Kassalikviditet: 205,4 % 

 

Redovisningsprinciper  
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RR 31. Redovisningsprinciperna är oförändrade från 

årsbokslutet 2007 och baserade på International Financial Reporting Standards i den form de antagits av EU . 

Under året införda tillämpningar, uppdateringar och nya tolkningar av redovisningsstandarder har inte haft någon 

påverkan på koncernens resultat och ställning. Moderbolagets bokslut har upprättats i enlighet med RR 32.  

 

 

Stockholm den 19 februari 2009 

 

Gexco AB 

 

 

Jon Fangel 

VD 

 

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Gexcos revisor. 

 

Frågor om denna bokslutskommuniké 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 19 februari 2009 klockan 13.00. 

 

 

 

http://www.gexco.se/
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KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR 

 

kSEK 
2008 2008 2007 2007  

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

Nettoomsättning 3 342 2 082 125 -  

Övriga intäkter - - - -  

Rörelsens kostnader      

Prospekteringskostnader -3 748 -3 748    

Handelsvaror/förändring varulager 147 101 423 -  

Övriga externa kostnader -9 233 -1 597 -8 551 -1 899  

Personalkostnader -9 350 -3 425 -13 006 -6 060  

Avskrivningar och nedskrivningar samt 

återföringar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -113 403 -109 591 -3 657 -1 467  

Rörelseresultat -132 245 -116 178 -24 666 -9 426  

Resultat från finansiella investeringar      

Finansiella kostnader -38 -13 -64 -37  

Finansiella intäkter 466 91 829 414  

Resultat efter finansiella poster -131 817 -116 100 -23 901 -9 049  

PERIODENS RESULTAT -131 817 -116 100 -23 901 -9 049  

 
Resultat per aktie före utspädning, SEK -14,72  -3,54   

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -14,72  -3,54   

 

 

   

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR 

 

kSEK 
2008 2008 2007 2007   

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

Nettoomsättning - - - -   

Övriga intäkter - - - -   

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader -5 011 -971 -4 857 -856   

Personalkostnader -1 545 -328 -1 586 -348   

Avskrivningar och nedskrivningar samt 

återföringar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -33 -9 -23 -10   

Rörelseresultat -6 589 -1 308 -6 466 -1 214   

Resultat från finansiella investeringar       

Nedskrivning av aktier i dotterbolag -94 400 -94 400     

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

Finansiella intäkter 1 472 1 132 1 388 973   

Resultat efter finansiella poster -103 040 -97 746 -5 081 -242   

PERIODENS RESULTAT -103 040 -97 746 -5 081 -242   
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BALANSRÄKNINGAR 

 

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 

 

 

kSEK  
KONCERNEN MODERBOLAGET 

08-12-31 07-12-31  08-12-31 07-12-31  

TILLGÅNGAR       

       

Immateriella anläggningstillgångar 38 069 132 785  - -  

Materiella anläggningstillgångar 6 620 11 918  437 456  

Finansiella anläggningstillgångar 260 256  28 288 24 016  

Aktier i dotterbolag - -  77 135 148 252  

       

Varulager 546 439  - -  

Övriga omsättningstillgångar 1 948 9 923  2 112 931  

Kassa & Bank 4 928 43 032  3 870 41 476  

       

SUMMA TILLGÅNGAR 52 371 198 353  111 842 215 131  

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital 48 773 184 620  110 888 214 124  

       

Långfristiga skulder 250 250  250 250  

Kortfristiga skulder 3 348 13 483  704 757  

       

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 52 371 198 353  111 842 215 131  

       

Ansvarsförbindelser 4 361 6 429  4 361 6 429  

Ställda säkerheter Inga Inga  Inga Inga  

 KONCERNEN MODERBOLAGET 

kSEK 
2008 2007  2008 2007  

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

Förändring i eget kapital       

Eget kapital vid periodens ingång 184 620 44 156  214 124 57 193  

Nyemission  - 171 406  - 171 406  

Emissionskostnader -196 -9 394  -196 -9 394  

Periodens resultat -131 817 -23 901  -103 040 -5 081  

Omräkningsdifferens -3 834  2 353  - -  

       

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

 

 

 

NYCKELTAL (KONCERNEN)  2008-12-31  

 

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital neg    

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital neg    

Soliditet (%) 93,1%   

Räntetäckningsgrad neg   

Resultat per aktie -14,72 SEK   

Eget kapital per aktie 5,45 SEK   

Kassalikviditet (%) 205,4%   

Antal aktier 8 953 995   

Vägt genomsnitt antal aktier 8 953 995   

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  

 2008 2007  2008 2007  

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

Periodens resultat  -131 817 -23 901  -103 040 -5 081  

Justeringar för poster som ej ingår i 

kassaflödet: 

 

113 130 3 195  94 433 23  

Kassaflöde från den löpande verksam-

heten före förändring av rörelsekapitalet 

 

-18 687 -20 706  -8 607 -5 058  

        

Förändring av rörelsefordringar  6 904 -7 010  -1 181 -159  

Förändring av rörelseskulder  -8 859 7 442  -53 -533  

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

 

-20 642 -20 274  -9 841 -5 750  

        

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -17 170 -26 479  -27 569 -39 988  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -196 67 612  -196 67 612  

Årets kassaflöde 
 

-38 008 20 859  -37 606 21 874  

        

Likvida medel vid periodens ingång  43 032 21 847  41 476 19 602  

Förvärvade likvida medel  - 158  - -  

Omräkning av likvida medel  -96 168  - -  

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


