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DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010
PETROGRAND AB (publ)

•

Petrogrand AB är ett oberoende svenskt oljebolag inom prospektering och
produktion som via dotterbolaget STS-Service tidigare producerade olja i
Tomsk-regionen i västra Sibirien i Ryssland. Den 5 februari 2010 registrerades
överlåtelsen av dotterbolaget STS-Service till Gazprom Neft Vostok av ryska
myndigheter. Bolaget hade inte någon oljeproduktion under resten av perioden.

•

Intäkterna för kvartal 3 uppgick till 14 022 TSEK (37 716 TSEK) varav 0 TSEK
(37 716 TSEK) hänför sig till den avvecklade verksamheten.

•

Eftersom en betydande del av bolagets överskottslikviditet hålls i rubel, och
bolagets rapportvaluta är SEK, uppkom till följd av kronans kraftiga
förstärkning gentemot rubeln under kvartal 3 en ej realiserad valutakursförlust
på kapitalplaceringar uppgånde till sammanlagt -58 081 TSEK.

•

Resultat efter skatt för kvartal 3 uppgick till -39 702 TSEK (-62 982 TSEK) varav
-842 TSEK (-61 286 TSEK) hänför sig till den avvecklade verksamheten.

•

Petrogrands produktion av olja och gaskondensat för perioden januariseptember 2010 uppgick till 63 998 fat. Denna produktion skedde under januari
månad. Intäkterna under perioden januari-september uppgick till 26 521 TSEK
(97 730 TSEK) varav 12 499 TSEK (97 730 TSEK) hänför sig till den avvecklade
verksamheten.

•

Resultat efter skatt för perioden januari-september uppgick till -55 029 TSEK
(-450 023 TSEK) varav -6 230 TSEK (-439 370 TSEK) hänför sig till den
avvecklade verksamheten.

•

Resultatet per aktie för perioden januari-september uppgick till -0,0161 SEK
(-0,18 SEK) varav -0,0018 SEK (-0,18 SEK) hänför sig till den avvecklade
verksamheten. Resultat per aktie är beräknat på genomsnittligt antal utgivna
aktier under respektive period.
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VD-kommentar
Bästa Aktieägare,
Ännu ett kvartal av detta år har gått och jag vet att de flesta av Er väntar otåligt på nyheter om
förvärv. Arbetet med att genomföra affärsplanen har fortsatt oförtrutet, vi har granskat och
utvärderat ett stort antal företag och licensområden. Det har visat sig att utvärderingarna av
de olika möjligheterna tagit väsentligt längre tid och blivit mer omfattande än vad vi från
början antagit. Min uppfattning är att det är väl värt den tid och de resurser som behövs för att
penetrera de olika affärsförslagen så att de projekt vi slutligen väljer att investera i är riktigt
bra projekt med en stor potential. Som en del av det arbetet har jag spenderat mer tid på vårt
kontor i Moskva än på hemmaplan.
Under juni månad fattades beslutet att växla huvuddelen av vår överskottslikviditet till ryska
rubel. Beslutet baserades på att vår faktiska verksamhet ska ske i rubel. Växlingen gjordes
för att vi med kort varsel ska kunna genomföra förvärv och löpande investeringar i framtida
förvärvade bolag. I och med att den svenska kronan stärktes kraftigt under det tredje kvartalet
redovisar vi en icke realiserad valutaförlust. Å andra sidan blev avkastningen i rubel ca 40
miljoner (ca 8,8 miljoner SEK) under tredje kvartalet vilket täcker de löpande utgifterna för de
ryska enheterna som uppgår till 5-6 miljoner rubel (ca 1,2 miljoner SEK) per månad.
Dessutom ger det ett överskott på ca 20 miljoner rubel (ca 4,4 miljoner SEK) per kvartal som
täcker våra kostnader i Sverige.
Gazprom Neft Vostok (GPN) har mottagit flera krav från tidigare underleverantörer till STSService. Beslutet har fattats om en gemensam arbetsgrupp med jurister och ekonomer från
både LLC Petrogrand och GPN som ska granska samtliga krav riktade mot GPN. Vi bedömer
att risken finns att GPN kan komma att behöva träffa uppgörelser kring en del av dessa krav.
I och med detta bedömer vi också att eventuella utgifter som kan drabba GPN även kan
komma att falla under garantiåtagandena. Därför har vi av försiktighetsskäl reserverat 35
miljoner rubel (ca 7,7 miljoner SEK) för att täcka eventuellt ansvar under dessa
garantiåtaganden.
Samtidigt kan vi konstatera att tvisten mellan oss och Tardan Gold har löst sig på ett för alla
parter tillfredsställande sätt. Vi har mottagit samtliga betalningar vilka uppgick till drygt 16
miljoner SEK inklusive ränta på den utestående växelfordran. Eftersom vi i vårt bokslut gjorde
en reservering för detta belopp har vårt resultat påverkats positivt vid upplösningen av denna
tvist.
Det stora arbete som bedrivs just nu av mig och våra team i Moskva, Tomsk och Stockholm
kommer att fortsätta intensivt. Vi står fast vid vår prognos att första affären skall presenteras
runt årsskiftet och så fort den första affären är undertecknad kommer vi att komma till Er med
information.
God jul och gott nytt år!

Maks Grinfeld
Verkställande Direktör
Petrogrand AB
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Kommentarer på koncernens resultat och ställning
Omsättning och resultat
I början av februari 2010 registrerades överlåtelsen av dotterbolaget STS-Service till
Gazprom Neft Vostok. Till följd av detta separeras avvecklad och kvarvarande verksamhet i
koncernens resultaträkning och i Omsättning och resultat kommenteras därför kvarvarande
och avvecklad verksamhet var för sig.
Kvarvarande verksamhet under perioden juli-september 2010
Intäkterna uppgick under perioden till 14 022 TSEK (0 TSEK). Denna post motsvarar
betalningar som inkommit från Central Asia Gold AB’s ryska dotterbolag Tardan Gold för
täckande av en växelfordran för vilken gjordes en reservering i bokslutet för 2009.
Administrationskostnaderna uppgick under perioden till -5 984 TSEK (5 152 TSEK).
Rörelseresultatet för perioden blev 8 039 TSEK (-1 738 TSEK).
Netto finansiella poster uppgick till -46 898 TSEK (42 TSEK). I posten Finansiella intäkter
ingår en summa om 2 200 TSEK i erhållna räntor på växelbeloppet från Tardan Gold.
Finansnettot inkluderar resultateffekter från placering av bolagets överskottslikviditet, se
nedan under Finansiering och likviditet. Resultat efter finansiella poster blev -38 860 TSEK
(-1 696 TSEK).
Kvarvarande verksamhet under perioden januari-september 2010
Intäkterna uppgick under perioden till 14 022 TSEK (0 TSEK). Denna post motsvarar de
betalningar som inkommit från Central Asia Gold AB’s ryska dotterbolag Tardan Gold för
täckande av den växelfordran för vilken gjordes en reservering i bokslutet för 2009.
Administrationskostnaderna uppgick under perioden till -17 650 TSEK (-3 805 TSEK).
Rörelseresultatet för perioden blev -3 628 TSEK (-10 695 TSEK).
Netto finansiella poster uppgick till -45 171 TSEK (42 TSEK). I posten Finansiella intäkter
ingår en summa om 2 200 TSEK i erhållna räntor på växelbeloppet från Tardan Gold.
Finansnettot inkluderar resultateffekter från placering av bolagets överskottslikviditet, se
nedan under Finansiering och likviditet. Resultat efter finansiella poster blev -48 799 TSEK
(-10 653 TSEK).
Den kvarvarande verksamheten belastades inte av någon skatt under rapportperioden eller
motsvarande period föregående räkenskapsår varför nettoresultatet uppgick till -48 799 TSEK
(-10 653 TSEK).
Avvecklad verksamhet under perioden januari-september 2010
Intäkterna uppgick under perioden till 12 499 TSEK (97 730 TSEK), varav intäkter från
försäljning av olja svarade för 12 485 TSEK (97 370 TSEK). Produktionskostnaderna uppgick
under perioden till -9 602 TSEK (-84 452 TSEK). Såväl intäkter som kostnader speglar det
faktum att överlåtelsen av produktionsbolaget STS-Service skedde i början av februari
månad.
Bruttoresultatet uppgick till 2 721 TSEK (475 TSEK). Avskrivningar om -176 TSEK
(-12 803 TSEK) har belastat bruttoresultatet under perioden.
Försäljnings- och distributionskostnaderna uppgick till -96 TSEK (-2 986 TSEK).
Administrationskostnaderna uppgick till -4 329 TSEK (-24 861 TSEK). Övriga
rörelsekostnader redovisas till -4 342 TSEK (-55 189 TSEK). I övriga rörelsekostnader ingår
en reservering om 7 739 TSEK som gjorts av försiktighetsskäl för att täcka eventuella
kostnader för garantiåtaganden gentemot köparen av STS-Service, se vidare nedan under
Legala tvister.
Rörelseresultatet för perioden blev -6 046 TSEK (-82 561 TSEK).
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Netto finansiella poster uppgick till -84 TSEK (-335 926 TSEK). Resultat efter finansiella
poster blev -6 130 TSEK (-416 771 TSEK).
Skatteposten för perioden uppgick till -100 TSEK (-22 598 TSEK).
Nettoresultatet efter skatt för den avvecklade verksamheten för rapportperioden blev
-6 230 TSEK (-439 370 TSEK) motsvarande ett resultat per aktie om -0,0018 SEK (-0,18
SEK).
Koncernen totalt under perioden januari-september 2010
För perioden visar koncernen sammantaget ett nettoresultat efter skatt om -55 029 TSEK
(-450 023 TSEK) motsvarande ett resultat per aktie om -0,0161 SEK (-0,18 SEK).
Investeringar
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under perioden januari –
september 2010 uppgick i koncernen till 1 708 TSEK (24 363 TSEK). Av investeringarna
skedde 513 TSEK (0 TSEK) i den kvarvarande och 1 195 TSEK (24 363 TSEK) i den
avvecklade verksamheten.
Finansiering och likviditet
Likvida medel i SEK i koncernen totalt uppgick till 183 929 TSEK (3 779 TSEK) per 30
september 2010.
I avvaktan på beslut om framtida investeringar gjordes i början av kvartal 3 en omplacering av
huvuddelen av bolagets överskottslikviditet, 500 miljoner SEK, genom växling till 2 miljarder
rubel. Växlingen till rubel motiverades av att bolagets huvudsakliga verksamhet skall vara att
bedriva investeringar i oljerelaterade verksamheter i Ryssland.
En miljard rubel placerades som en fastränteplacering i en rysk bank och en miljard rubel
placerades i kapitalförvaltning hos en annan rysk bank. Bankens förvaltningsuppdrag
genomförs inom strikta ramar uppsatta av Petrogrands styrelse och placeringarna sker
huvudsakligen i obligationer.
Under kvartal 3 gav dessa placeringar en total avkastning om 40 miljoner rubel. Denna
avkastning täcker bolagets samtliga driftskostnader såväl för huvudkontoret som för
enheterna i Ryssland.
I bolagets rapportvaluta SEK blev resultatet av kapitalförvaltningen under kvartal 3 en
”Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar under extern förvaltning” uppgående till
5 177 TSEK. Fastränteplaceringen gav en ”Ränte- och valutakurseffekt på kort finansiell
lånefordran” uppgående till 4 146 TSEK uppdelad på en upplupen ränta om 4 404 TSEK och
en valutakurseffekt på denna ränta om -258 TSEK.
Till följd av den kraftiga förstärkningen av kronan gentemot rubeln under kvartal 3 uppkom en
ej realiserad valutakurseffekt på de placerade beloppen om sammanlagt -58 081 TSEK under
perioden. Denna valutakurseffekt redovisas på raden Valutakursdifferenser kapitalplaceringar
i resultaträkningen. Sedan slutet av kvartal 3 fram till tidpunkten för avgivande av denna
rapport har rubeln åter stärkts med cirka 1,5 procent gentemot SEK.
Legala tvister
Tardan Gold
Petrogrand var sedan slutet av 2009 involverat i en tvist med Central Asia Gold AB’s ryska
dotterbolag Tardan Gold avseende en växelfordran. Petrogrand AB gjorde i årsbokslutet för
2009 en reservering för denna fordran uppgående till 14 046 TSEK. Under andra kvartalet
2010 nåddes en överenskommelse om en avbetalningsplan med Tardan Gold. Per 30
september hade i enlighet med denna plan betalningar inkommit till Petrogrand AB
uppgående till 14 022 TSEK för täckande av växelfordran vilket därmed bidragit positivt till
koncernens resultat. Utöver återbetalningen av fordran erhöll Petrogrand räntor på beloppet
uppgående till 2 200 TSEK vilka ingår i posten Finansiella intäkter.
I och med att alla betalningar i enlighet med den överenskomna avbetalningsplanen
inkommit, föreligger vid tidpunkten för publiceringen av denna delårsrapport inte längre någon
tvist med Tardan Gold.
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Gazprom Neft Vostok
Bolaget mottog under augusti krav avseende påstådda garantibrott enligt avtalet rörande
försäljningen av STS-Service. Bolaget ansåg att kraven inte var berättigade och avvisade
kraven, varför ingen reservering gjordes i bolagets balansräkning.
Sedan dess har diskussioner inletts med Gazprom Neft Vostok i denna fråga. Vid tidpunkten
för denna rapports avgivande finns ingen överenskommelse med Gazprom Neft Vostok. Av
försiktighetsskäl har emellertid en reservering gjorts i bolagets balansräkning uppgående till
motvärdet i SEK av 35 miljoner rubel, innebärande 7 739 TSEK. Detta belopp finns därmed
också inkluderat med en negativ resultateffekt i bolagets resultaträkning.
Anställda
Antalet anställda var per rapportperiodens slut i koncernbolagen 28 (172) personer, varav 18
(39) kvinnor och 10 (133) män.
Kommentarer Moderbolaget
I resultaträkningsposten Övriga rörelseintäkter återfinns de erhållna betalningarna för den
tidigare kostnadsförda reserveringen för växelfordran på Tardan Gold. I posten Finansiella
intäkter ingår de erhållna räntorna från Tardan Gold.
I posten Övriga rörelsekostnader återfinns den reservering om 7 739 TSEK som av
försiktighetsskäl gjorts för eventuellt framtida garantikostnader till Gazprom Neft Vostok. I
balansräkningen finns detta belopp med som en del av Upplupna kostnader.
Moderbolagets resultat har belastats med nedskrivningar av lånefordran på det ryska
dotterbolaget ’STS-Management’ uppgående till 12 404 TSEK. Dessa lån har lämnats under
rapportperioden i syfte att täcka kostnaderna för dotterbolagets avveckling som fortfarande
inte är avslutad. Beloppet ingår i resultaträkningsposten Övriga finansiella kostnader..
Närståendetransaktioner
Bolaget utnyttjade under fjärde kvartalet 2009 ett löfte om en kortsiktig bryggfinansiering till
marknadsmässiga villkor från en av de större aktieägarna för att täcka likviditetsbehovet i
väntan på att försäljningslikvid från köparen av STS-Service skulle inkomma. I och med att
likvid erhölls i början av februari 2010 återbetalades det kortsiktiga lånet inklusive upplupen
ränta.

Viktiga händelser under rapportperioden
Ny Certified Adviser
Den 1 juli påbörjade Mangold Fondkommission sitt uppdrag som ny Certified Adviser för
Petrogrand AB.
Sammanläggning av aktier
Den 10 augusti beslutade styrelsen att avstämningsdag för den vid årsstämman beslutade
sammanläggningen av aktier skulle bli den 20 augusti. Sista dag för handel med bolagets
gamla aktier före sammanläggningen blev därmed den 17 augusti och första dag för handel
med de sammanlagda aktierna blev den 18 augusti. Genom sammanläggningen lades 100
gamla aktier samman till 1 ny aktie.
Utfall av incitamentsprogram
Den 11 augusti meddelade bolaget att 87 procent eller 113 miljoner av teckningsoptionerna
av serie A tecknats av anställda och styrelseledamöter. I enlighet med det av årsstämman
beslutade incitamentsprogrammet löpte anmälningsperioden avseende teckningsoptionerna
av serie A under perioden 23 juni t o m den 9 juli 2010.
Senare har en medarbetare som ursprungligen tecknat sig för 5 miljoner teckningsoptioner
slutat sin anställning i bolaget. Det innebär att det slutliga antalet tecknade optioner av serie A
uppgick till 108 miljoner.

5
Petrogrand AB Delårsrapport januari-september 2010

Verksamheten
Petrogrand AB är ett oberoende svenskt oljebolag inom prospektering och produktion som
via dotterbolaget STS-Service tidigare producerade olja i Tomsk-regionen i västra Sibirien i
Ryssland.
Den 5 februari 2010 registrerades överlåtelsen av dotterbolaget STS-Service till Gazprom
Neft Vostok av ryska myndigheter. Detta enligt beslutet att sälja STS-Service till Gazprom
Neft Vostok fattat av den Extra bolagsstämman den 17 december 2009.
Efter överlåtelsen av STS-Service arbetade styrelsen i Petrogrand med att ta fram en ny
affärsplan för den framtida verksamheten. Affärsplanen antogs av aktieägarna vid en extra
bolagsstämma den 27 april. Enligt den nya affärsplanen är Petrogrands övergripande
affärsidé att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser.
Petrogrand skall även förvalta och förädla samt avyttra ryska oljetillgångar. Målet är att
genom investeringar i den ryska oljesektorn bli ett av Sveriges ledande oljebolag på den
ryska marknaden.
Sedan affärsplanen antogs har Petrogrands organisation aktivt arbetat med att utvärdera ett
stort antal förslag på förvärv som kommit från potentiella samarbetsparter.

Rapportperiodens produktion
Petrogrands produktion av olja och gaskondensat för perioden januari-september 2010
uppgick till 63 998 fat. Hela denna produktion skedde under januari månad. I och med
överlåtelsen av STS-Service till Gazprom Neft Vostok i början av februari hade inte bolaget
någon oljeproduktion under resten av perioden fram till och med september 2010.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Aktiedata
Sedan nyemissionen och konverteringen av konvertibellån som genomfördes i april 2009
uppgick Petrogrand AB’s aktiekapital till 268 410 272 SEK fördelat på 4 026 589 880
utestående aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,0667 SEK.
Vid årsstämman som genomfördes den 21 juni fattades beslut om sammanläggning av aktier
1:100 varvid ett hundra (100) gamla aktier skulle sammanläggas till en (1) ny aktie. Bolagets
styrelse beslöt sedan den 10 augusti att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av
aktier till fredagen den 20 augusti 2010.
Genom den därmed genomförda sammanläggningen uppgår Petrogrand AB’s aktiekapital vid
tidpunkten för denna rapport till 268 410 272 SEK fördelat på 40 265 898 utestående aktier,
var och en med ett kvotvärde om 6,67 SEK.
Utöver detta finns en latent utspädning till följd av ett Incitamentsprogram 2010/2013 vilket
årsstämman den 21 juni fattade beslut om. Incitamentsprogrammet gäller för bolagets
anställda och styrelseledamöter. Inom ramen för programmet har totalt 211 miljoner
teckningsoptioner emiterats och av dessa har hittills 108 miljoner optioner tecknats och
förvärvats. Resterande optioner kan fram till och med årsstämman 2011 komma att erbjudas
befintliga och framtida anställda och styrelseledamöter.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst
14 065 144,22 SEK, motsvarande en utspädningseffekt av cirka 4,98 procent av
aktiekapitalet och rösterna i bolaget.
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Petrogrand AB (publ)
Org nr 556615-2350
KONCERNENS RESULTATRÄKNING - KVARTAL 3

2010-07-01
- 2010-09-30
Kvarvarande
verksamhet

2010-07-01
2010-09-30
Avvecklad
verksamhet

2009-07-01
2009-09-30
Kvarvarande
verksamhet

2009-07-01
- 2009-09-30
Avvecklad
verksamhet

14 022

-

-

37 375
341

14 022

-

-

37 716

-

-

-

-33 416
-3 688

Bruttoresultat

14 022

-

-

612

Försäljnings- och distributionskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader

-5 984
-

164
-4 342

5 152
-6 891

-381
-14 019
-21 127

8 039

-4 178

-1 738

-34 915

(Alla belopp i TSEK)
Rörelsens intäkter
Försäljning av olja
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Produktionskostnader
Avskrivningar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar
under extern förvaltning
Ränte- och valutakurseffekt på kort finansiell lånefordran
Valutakursdifferenser kapitalplaceringar
Övriga finansiella kostnader

1 626

-

42

1 035

5 177
4 146
-58 081
234

3 335

-

-29 990

Resultat efter finansiella poster

-38 860

-843

-1 696

-63 869

-

1

-

2 584

Skatt på periodens resultat
Resultat från kvarvarande verksamhet
Resultat från avvecklad verksamhet

-38 860

-1 696

-842

-61 286

Periodens resultat

-39 702

-842

-62 982

-61 286

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

-39 702

-842

-62 982

-61 286

Resultat per aktie före utspädning, SEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK

-0,0176
-0,0172

-0,0004
-0,0004

-0,02
-0,02

-0,02
-0,02

40 265 898

40 265 898

4 026 589 880

4 026 589 880

Medelantal utgivna aktier
under perioden

2 250 075 932

2 250 075 932

4 026 589 880

4 026 589 880

Medelantal utgivna aktier under perioden
efter hänsyn till utspädningseffekt*) **)

2 310 426 801

2 310 426 801

4 026 589 880

4 026 589 880

-

-

6 000 000

6 000 000

211 000 000

211 000 000

-

-

Antal utgivna aktier
vid periodens utgång

Antal utstående optioner vid
periodens utgång, 1 option motsvarande 1 aktie*)
Antal utstående optioner vid
periodens utgång, 100 optioner motsvarande 1 aktie**)

*) Optionsprogrammet som antogs vid årsstämman 080611 blev aldrig allokerat och är därför ej med i utspädningseffekten.
**) Av optionsprogrammet som antogs vid årsstämman 100621 har 108 000 000 optioner tecknats vilka är med i utspädningseffekten
De ursprungliga villkoren där 1 option motsvarade 1 aktie ändrades till nuvarande villkor i samband med sammanläggningen av aktier
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Petrogrand AB (publ)
Org nr 556615-2350
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
KVARTAL 3
(Alla belopp i TSEK)

Resultat från kvarvarande verksamhet
Omräkningsdifferenser
Totalresultat från kvarvarande verksamhet
Resultat från avvecklad verksamhet
Omräkningsdifferenser
Totalresultat från avvecklad verksamhet
Periodens totalresultat

2010-07-01
- 2010-09-30
Kvarvarande
verksamhet

2010-07-01
- 2010-09-30
Avvecklad
verksamhet

-38 860
-38 860
-843
-3 863
-4 706

2009-07-01
- 2009-09-30
Kvarvarande
verksamhet

2009-07-01
- 2009-09-30
Avvecklad
verksamhet

-1 696
-1 696
-843
-3 863
-4 706

-43 566

-61 286
-35 283
-96 569

-61 286
-35 283
-96 569

-98 265

Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

-43 566
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-

-98 265

-

Petrogrand AB (publ)
Org nr 556615-2350
KONCERNENS RESULTATRÄKNING - KVARTAL 1-3
(Alla belopp i TSEK)
Rörelsens intäkter
Försäljning av olja
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Produktionskostnader
Avskrivningar
Bruttoresultat
Försäljnings- och distributionskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

2010-01-01
- 2010-09-30
Kvarvarande
verksamhet

2010-01-01
- 2010-09-30
Avvecklad
verksamhet

2009-01-01
- 2009-09-30
Kvarvarande
verksamhet

2009-01-01
- 2009-09-30
Avvecklad
verksamhet

2009-01-01
- 2009-12-31
Kvarvarande
verksamhet

2009-01-01
- 2009-12-31
Avvecklad
verksamhet

14 022

12 485
14

-

97 370
360

-

136 052
525

14 022

12 499

-

97 730

-

136 577

-

-9 602
-176

-

-84 452
-12 803

-

-113 988
-17 616

14 022

2 721

-

475

-

4 973

-17 650
-

-96
-4 329
-4 342

-3 805
-6 891

-2 986
-24 861
-55 189

-4 925
-10 085

-3 481
-25 746
-120 846

-3 628

-6 046

-10 695

-82 561

-15 011

-145 100

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar
under extern förvaltning
Ränte- och valutakurseffekt på kort finansiell lånefordran
Valutakursdifferenser kapitalplaceringar
Övriga finansiella kostnader
Kostnad vid inlösen av konvertibellån

3 799

-

42

1 715

88

9 905

5 177
4 146
-58 081
-212
-

-84
-

-

-110 377
-225 549

-

-97 108
-225 549

Resultat efter finansiella poster

-48 799

-6 130

-10 653

-416 771

-14 922

-457 853

-

-

-

-

-

-342 609

-48 799

-6 130

-10 653

-416 771

-14 922

-800 462

-

-100

-

-22 598

-

34 681

Omvärdering till nettoförsäljningsvärde av
avyttringsgrupp
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Resultat från kvarvarande verksamhet
Resultat från avvecklad verksamhet

-48 799

-10 653

-14 922

-6 230

-439 370

-765 780

Periodens resultat

-55 029

-6 230

-450 023

-439 370

-780 703

-765 780

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

-55 029

-6 230

-450 023

-439 370

-780 703

-765 780

Resultat per aktie före utspädning, SEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK

-0,0161
-0,0159

-0,0018
-0,0018

-0,18
-0,18

-0,18
-0,18

-0,27
-0,27

-0,27
-0,27

Antal utgivna aktier
vid periodens utgång

40 265 898

40 265 898 4 026 589 880 4 026 589 880 4 026 589 880 4 026 589 880

Medelantal utgivna aktier
under perioden

3 427 911 187 3 427 911 187 2 444 699 720 2 444 699 720 2 843 422 719 2 843 422 719

Medelantal utgivna aktier under perioden
efter hänsyn till utspädningseffekt*) **)

3 452 205 253 3 452 205 253 2 444 699 720 2 444 699 720 2 843 422 719 2 843 422 719

Antal utstående optioner vid
periodens utgång, 1 option motsvarande 1 aktie*)
Antal utstående optioner vid
periodens utgång, 100 optioner motsvarande 1 aktie**)

-

-

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

211 000 000

211 000 000

-

-

-

-

*) Optionsprogrammet som antogs vid årsstämman 080611 blev aldrig allokerat och är därför ej med i utspädningseffekten.
**) Av optionsprogrammet som antogs vid årsstämman 100621 har 108 000 000 optioner tecknats vilka är med i utspädningseffekten
De ursprungliga villkoren där 1 option motsvarade 1 aktie ändrades till nuvarande villkor i samband med sammanläggningen av aktier
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Petrogrand AB (publ)
Org nr 556615-2350
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
KVARTAL 1-3
(Alla belopp i TSEK)

2010-01-01
- 2010-09-30
Kvarvarande
verksamhet

Resultat från kvarvarande verksamhet
Omräkningsdifferenser
Totalresultat från kvarvarande verksamhet

-48 799
-48 799

Resultat från avvecklad verksamhet
Omräkningsdifferenser
Totalresultat från avvecklad verksamhet

-6 230
-14 491
-20 721

Periodens totalresultat

-69 520

2010-01-01
- 2010-09-30
Avvecklad
verksamhet

2009-01-01
- 2009-09-30
Kvarvarande
verksamhet

2009-01-01
- 2009-09-30
Avvecklad
verksamhet

-10 653
-10 653
-6 230
-14 491
-20 721

-439 370
-93 292
-532 662

2009-01-01
2009-12-31
Kvarvarande
verksamhet

2009-01-01
2009-12-31
Avvecklad
verksamhet

-14 922
-14 922
-439 370
-93 292
-532 662

-543 315

-765 780
-81 583
-847 363

-765 780
-81 583
-847 363

-862 286

Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

-69 520

-

-543 315
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-

-862 286

-

Petrogrand AB (publ)
Org nr 556615-2350
KONCERNENS BALANSRÄKNING
(Alla belopp i TSEK)
TILLGÅNGAR

2010-09-30

2009-09-30

2009-12-31

60
464
524

82
82

73
73

225 266
3 028
226 275
183 771
638 341

-

3 173
2 508
5 680

801
2 683
3 484

189

1 265 491

920 615

639 054

1 271 254

924 172

626 462

1 095 485

776 514

-

-

-

Summa kortfristiga skulder

474
937
1 662
3 072

189
155
1 684
2 028

1 309
11 470
656
13 435

Skulder för avyttring

9 520

173 741

134 222

639 054

1 271 254

924 172

2010-09-30

2009-09-30

2009-12-31

189
189

1 190 952
74 539
1 265 491

866 410
54 205
920 615

9 520
9 520

74 382
99 359
173 741

9 216
125 006
134 222

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kort finansiell lånefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Finansiella tillgångar under extern förvaltning
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Tillgångar för avyttring
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
LÅNGFRISTIGA SKULDER
KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Specifikation Avyttringsgrupp
Tillgångar för avyttring
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Skulder för avyttring
Avsättningar
Kortfristiga skulder
Summa skulder
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Petrogrand AB (publ)
Org nr 556615-2350
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
2010-01-01
- 2010-09-30

2009-01-01
- 2009-09-30

2010-07-01
- 2010-09-30

2009-07-01
- 2009-09-30

2009-01-01
- 2009-12-31

-9 675
7 913

-93 256
40 470

3 860
7 737

-36 653
33 986

-160 110
32 893

6 887
-294
-

1 757
-9 775
-

4 714
-10
-

1 446
-196
-

1 628
-10 268
-116

4 831

-60 804

16 301

-1 417

-135 973

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-)av varulager
Minskning(+)/ökning(-)av fordringar
Minskning(-)/ökning(+)av skulder
Summa förändring rörelsekapital

-2 226
-49 828
-52 054

11 797
65 746
-155 816
-78 273

94
-1 272
-9 319
-10 497

7 901
15 545
-15 321
8 125

18 106
99 542
-110 647
7 001

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-47 223

-139 077

5 804

6 708

-128 972

(Alla belopp i TSEK)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållna räntor
Betalda räntor
Betald inkomstkatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i Finansiella tillgångar under
extern förvaltning
Investering i Kort finansiell lånefordran
Minskning(+)/ökning(-)av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-56
-1 652

-24 086
-277

1 614
-1 596

-15 697
515

-31 318
-778

-250 000
-250 000
-501 708

-24 363

-250 000
-250 000
-499 982

-15 182

-32 096

Finansieringsverksamheten
Nyemission, justerat med emissionskostnader
Utdelning
Försäljning av dotterföretag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-80 531
806 000
725 469

125 542
125 542

0

995
995

125 542
125 542

Minskning(-)/ökning(+)av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel

176 538
6 075
1 316

-37 898
42 011
-334

-494 178
676 541
1 566

-7 479
11 266
-8

-35 526
42 011
-410

Likvida medel vid periodens slut

183 929

3 779

183 929

3 779

6 075

Kvarvarande
verksamhet

Avvecklad
verksamhet

2 683
1 316
-45 184
-500 513
725 469
183 771

3 392
-2 039
-1 195
158

Specifikation 2010-01-01 - 2010-09-30

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvida medel vid periodens slut
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Petrogrand AB (publ)
Org nr 556615-2350
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KONCERNEN)
Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Aktiekapital
167 756

(Alla belopp i TSEK)
Ingående balans 2009-01-01
Totalresultat för perioden
Nyemission
Emissionskostnader
Minskning av aktiekapital
Fondemission
Inlösen konvertibellån
Balans 2009-06-30
Totalresultat för perioden
Balans 2009-09-30
Totalresultat för perioden
Balans 2009-12-31
Totalresultat för perioden
Utdelning
Utgående balans 2010-06-30
Totalresultat för perioden
Utgående balans 2010-09-30

100 654

Övrigt
tillskjutet kapital
754 742

-150 981
67 081
83 900
268 410

40 552
-15 664
150 981
-67 081
568 583
1 432 114

268 410

1 432 114

268 410

1 432 114

268 410

1 432 114

268 410

1 432 114

Andra reserver
8 010
-58 009

-49 999
-35 283
-85 282
11 710
-73 573
-10 628
-84 201
-3 863
-88 064

Balanserat
resultat
-295 283
-387 041

Summa
eget kapital
635 225
-445 050
141 206
-15 664
0
0
878 033
1 193 750
-98 264
1 095 485
-318 971
776 514
-25 955
-80 532
670 027
-43 565
626 462

225 549
-456 775
-62 981
-519 756
-330 681
-850 436
-15 327
-80 532
-946 295
-39 702
-985 998

Petrogrand AB (publ)
Org nr 556615-2350
NYCKELTAL KONCERNEN
9 månader
2010-09-30

9 månader
2009-09-30

12 månader
2009-12-31

Koncernen
Totalt kapital, TSEK
Eget kapital, TSEK
Soliditet (%)
Räntebärande skulder, TSEK
Antal anställda vid periodslutet
Räntabilitet på eget kapital (%)

639 054
626 462
98,0%
28
-7,84%

1 271 254
1 095 485
86,2%
172
-52,00%

924 172
776 514
84,0%
10 113
170
-110,60%

Per aktie
Resultat per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK

-0,0161
15,56

-0,18
0,27

-0,27
0,19

Nyckeltalsdefinitioner
Totalt kapital, SEK
Eget kapital, SEK
Soliditet (%)
Räntebärande skulder, SEK
Resultat per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Räntabilitet på eget kapital (%)

Totalt kapital enligt balansräkningen vid periodslutet
Totalt synligt eget kapital
enligt balansräkningen vid periodslutet
Eget kapital enligt ovan dividerat med totalt kapital uttryckt i %
Totala räntebärande skulder vid periodslutet
Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt
utestående antal aktier under perioden före utspädning
Totalt eget kapital enligt ovan vid periodslutet delat med totalt
antal utestående aktier vid samma tidpunkt
Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt
eget kapital under perioden
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Petrogrand AB (publ)
Org nr 556615-2350
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
(Alla belopp i TSEK)
Rörelsens intäkter
Försäljning av olja
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Produktionskostnader
Avskrivningar
Bruttoresultat
Försäljnings- och distributionskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

2010-01-01

2009-01-01

2009-01-01

- 2010-09-30

- 2009-09-30

- 2009-12-31

14 022

-

-

14 022

-

-

-

-

-

14 022

-

-

-12 802
-7 739

-3 805
-35 722

-4 925
-72 524

-6 518

-39 527

-77 450

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar
under extern förvaltning
Ränte- och valutakurseffekt på kort finansiell lånefordran
Valutakursdifferenser kapitalplaceringar
Övriga finansiella kostnader
Kostnad vid inlösen av konvertibellån
Resultat från andelar i koncernföretag

4 066

40 634

56 326

5 177
4 146
-58 081
-13 083
-

-105 743
-225 549
-

-106 979
-225 549
-674 824

Resultat före skatt

-64 295

-330 185

-1 028 476

-

-

-

-64 295

-330 185

-1 028 476

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
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Petrogrand AB (publ)
Org nr 556615-2350
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
(Alla belopp i TSEK)
TILLGÅNGAR

2010-09-30

2009-09-30

2009-12-31

46
7 109
7 156

82
1 471 071
1 471 153

73
820 000
820 073

Kort finansiell lånefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Finansiella tillgångar under extern förvaltning
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

225 266
652
226 275
183 460
635 653

3 173
2 508
5 680

801
2 683
3 484

SUMMA TILLGÅNGAR

642 809

1 476 833

823 557

631 688

1 474 806

776 514

-

-

-

410
101
10 610
11 121

189
155
1 684
2 028

1 309
10 575
35 159
47 043

642 809

1 476 833

823 557

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
LÅNGFRISTIGA SKULDER
KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Redovisningsprinciper
Grund för upprättande av delårsrapporten
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS) sådana de antagits av EU och Årsredovisningslagen.
Avvecklad verksamhet
I december 2009 undertecknade Petrogrand AB och Gazprom Neft Vostok ett
överlåtelseavtal avseende överlåtelsen av Petrogrands dotterbolag STS Service. Petrogrand
har därför upprättat delårsrapporten i enlighet med IFRS 5, Anläggningstillgångar som
innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. I koncernens resultaträkning separeras
därför kvarvarande och avvecklad verksamhet och i balansräkningen lyfts tillgångar och
skulder som innehas till försäljning ut och redovisas på egna rader. I resultaträkningen för
avvecklad verksamhet ingår samtliga intäkter och kostnader, inklusive finansiella poster,
direkt hänförliga till det avyttrade dotterbolaget.
Moderbolaget
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2.3
Redovisning för juridiska personer.

Kommande ekonomisk rapportering:
Bokslutskommuniké 2010: Publiceras 28 februari 2011
Årsredovisning 2010: Publiceras i april/maj 2011
Delårsrapport januari-mars 2011: Publiceras 31 maj 2011
Årsstämma 2011: Avhålles i juni 2011
Delårsrapport januari-juni 2011. Publiceras 31 augusti 2011
Delårsrapport januari-september 2011: Publiceras 30 november 2011

Företagsinformation
Moderbolagets fullständiga namn är Petrogrand AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag med
säte i Stockholm med organisationsnummer 556615-2350. Moderbolagets adress är Birger
Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm. Telefonnummer är +46 8 5000 7810 och fax
+46 8 5000 7815. Hemsida på Internet: www.petrogrand.se

Certified Adviser
Certified Adviser First North: Mangold Fondkommission

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Stockholm den 30 november 2010
Styrelsen för Petrogrand AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Maks Grinfeld, VD, tel: +46 768 077 614
Sven-Erik Zachrisson, styrelseordförande, tel: +46 8 41 05 45 96
För vidare information om Petrogrand AB hänvisas till www.petrogrand.se
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Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning
med avseende på Petrogrand ABs ("Petrogrand") nuvarande planer, prognoser, strategier,
tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s.k. "forward
looking statements" om Petrogrands framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden
inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser",
"planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck.
Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för Petrogrand förväntningar och
antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och
förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper
men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de
länder vari Petrogrand har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som
finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) Petrogrands förmåga att kontinuerligt
säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv)
framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint
ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
oljeprospekterings- och oljeproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida
utvecklingen för Petrogrand komma att väsentligt avvika från den i bolagets
informationsgivning förväntade. Petrogrand påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att
omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.
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