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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2011
PETROGRAND AB (publ)

Fjärde kvartalet 2011


Under fjärde kvartalet hade bolaget inga rörelseintäkter (-). Rörelseresultatet för
det fjärde kvartalet uppgick till -5 786 TSEK (-13 205).



Förändringen i verkligt värde på tillgångar under diskretionär förvaltning
uppgick under kvartalet till 8 587 TSEK (7 223). Totalt uppgick det finansiella
resultatet under fjärde kvartalet till 13 852 TSEK (11 444), vilket även inkluderar
valutaeffekter om 4 009 TSEK (-522).



Resultat efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 8 064 TSEK (-1 758).

Januari – December 2011


Under perioden januari - december hade bolaget inga rörelseintäkter
(26 521 TSEK). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -29 820 TSEK
(-22 879).



Det finansiella resultatet för perioden uppgick till 12 140 TSEK (-33 812),
inklusive valutaeffekter om -8 288 TSEK (-58 603) och förändring i verkligt
värde på tillgångar under diskretionär förvaltning om 6 346 TSEK (12 400).



Resultat efter skatt för perioden uppgick till -17 680 TSEK (-56 790).



Resultat per aktie under perioden uppgick till -0,44 SEK (-1,41).

Siffran inom parantes avser motsvarande period 2010 för koncernen
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VD-kommentar
Bästa Aktieägare,
Ryssland går mot spännande tider. Den fjärde mars kommer valet av ny president att hållas.
Detta kommer att tydliggöra landets politik där bland annat inställningen till utländska
investeringar kommer att beröras. I och med att valet är avklarat bedömer vi att landet
kommer få förstärkt stabilitet med fortsatt mer klara spelregler vilket vi ser som något positivt.
På lokalnivå i Tomsk, regionen för våra licensområden, har Sergei A. Zhvachkin valts till ny
guvernör. Han ersätter Viktor M. Kress som under de senaste 20 åren varit guvernör i Tomsk.
Zhvachkin kommer närmast från Gazprom och han har tidigare varit verksam som
företagsledare inom gas- och oljeindustrin i Tomsk. Vi ser framemot att samarbeta med den
nya lokala administrationen.
Verksamheten
Under det andra halvåret 2011 har mycket arbete lagts ned på den omfattande
dokumentering som krävs för att söka och erhålla alla nödvändiga tillstånd för det
prospekteringsarbete vi nu genomför. Samtidigt har vi förhandlat med underleverantörer där
vi kunna sluta konkurrenskraftiga kontrakt.
Resursuppdateringarna som vi lämnade in i slutet av 2011 blev i början av detta år godkända
av Tomsknedra. Nizhnepaninsky licensområde har nu 54,8 miljoner ton (411 mmbbl) fördelat
över fyra prospekt och Muromsky-2 har 20,5 miljoner ton (154 mmbbl) C3-resurser fördelat
över två prospekt.
Trots relativt milt väder i Tomskområdet som orsakat viss försening vid byggandet av
vintervägar har arbetet i stort gått enligt plan och vi har lyckats hålla den tidtabell vi satt upp
och samtliga borrningar har nu påbörjats eller kommer att påbörjas inom kort.
Finansiell ställning och resultat
Vår finansiella styrka är fortsatt mycket god där vårt egna kapital uppgår till 604 MSEK (SEK
14,99/aktie) varav 516 MSEK (SEK 12,82/aktie) består av omsättningstillgångar.
Nettoresultatet för 2011 uppgick till -18 MSEK (SEK -0,44/aktie).
Under fjärde kvartalet har vi märkt av mer gynnsamma marknadsförutsättningar vilket ökat
värdet på våra placeringar där både aktiedelen samt obligationsdelen utvecklats positivt. Vi
fortsätter arbetet med att optimera obligationsportföljen för att möta det kommande
kapitalbehovet i form av utgifter för borrprogram samt seismikarbete. Vi har fortsatt vår
medvetna strategi att minska vår exponering mot aktiemarknaden.
Nizhnepaninsky
Vi påbörjade borrningen av vår brunn i Yuzhno-Nazinskaya, N-232, den 17:e februari.
Planerat djup är 2 800 meter där fyra olika djup är av intresse; Krita, Jura, vittrad berggrund
samt Paleozoikum. Vi planerar att löpande ta tester under tiden vi borrar och uppskattad
borrtid är ca 60-70 dagar exklusive testning.
Jag ser med intresse fram emot resultatet av denna brunn då den är belägen i närheten av en
gammal brunn som borrats under Sovjettiden där man vid det tidigare borrtillfället påträffade
kolväten.
Borrstart för den andra brunnen, Zapadno-Ambarskaya 6, kommer att ske inom snar framtid.
Platsen för denna är belägen mer söderut än N-232. Planerat borrdjup för denna brunn är
3 050 meter och våra mål är Krita, Jura, vittrad berggrund och Paleozoikum.
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Muromsky-2
Inom detta licensområde påbörjas borrningen på Ragozinskaya strukturen inom kort. Denna
brunn är inte lika djup som de övriga två, måldjupet ligger på 2 600 meter. Vi har samma mål
här som i de två övriga brunnarna; Krita, Jura, vittrad berggrund samt Paleozoikum.
Vi har även påbörjat insamling av kompletterande 2D-seismik, uppgående till 350
löpkilometer som kommer att hjälpa oss i det fortsatta prospekteringsarbetet på
licensområdet.
I takt med att arbetet intensifieras har vi stärkt vår organisation i Ryssland inom den operativa
ledningen samt inom geologi och upphandling genom anställandet av Igor G. Solyarskiy,
Sergey E. Chigay och Alexander Y. Baranov. Dessa tre har stor erfarenhet både inom
oljeindustrin och ryskt affärsliv. Vi har flyttat den administrativa ledningen till Moskva och låter
den tekniska ledningen ligga i Tomsk. Då Elena Alatarceva ej såg det möjligt att flytta till
Moskva, valde hon att satsa på nya utmaningar i Tomsk.
Jag är övertygad om att detta kommer att vara till nytta för bolaget och dess utveckling
framöver.

Maks Grinfeld
Verkställande Direktör, Petrogrand AB
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Kommentarer på koncernens resultat och ställning per 31 december 2011
Omsättning och resultat
I början av februari 2010 registrerades överlåtelsen av dotterbolaget STS-Service till
Gazprom Neft Vostok. Petrogrand upprättade därför sina finansiella rapporter under 2010 i
enlighet med IFRS 5, Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade
verksamheter. I koncernens resultaträkning för 2010 separerades därför kvarvarande och
avvecklad verksamhet.
Av jämförelsetalen inom parentes för motsvarande period 2010 avser den första siffran den
kvarvarande verksamheten och den andra siffran den avvecklade verksamheten.
Bolaget hade inga rörelseintäkter under året ( 14 022 / 12 499 TSEK) och inte heller några
produktionsrelaterade rörelsekostnader ( - / -9 778 TSEK).
Under perioden fanns inga försäljnings- och distributionskostnader (-/ -96 TSEK).
Administrationskostnaderna uppgick till -27 890 TSEK (-23 470 / -2 441) och övriga
rörelsekostnader uppgick till -1 930 TSEK ( -4 416 / -9 199).
Rörelseresultatet för året blev -29 820 TSEK (-13 864 / -9 015).
De finansiella intäkterna under året uppgick till 4 572 TSEK ( 5 575 / - ). Netto finansiella
poster uppgick under samma period till 12 140 TSEK (-33 731 / -82) vilket inkluderar
valutaeffekter om -8 288 TSEK (-58 603 /-). Finansnettot inkluderar resultateffekter från
placeringen av bolagets överskottslikviditet, se nedan under Finansiering och likviditet.
Resultatet före skatt uppgick till -17 680 TSEK (-47 595 / -9 097). För perioden redovisas
ingen skattepost ( - / -98 TSEK). Resultat per aktie för helåret uppgick till -0,44 SEK
(-1,18 / -0,23).
Investeringar
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under perioden januari –
december 2011 uppgick i koncernen till 58 645 TSEK (46 550), varav investeringarna i
immateriella anläggningstillgångar var 57 462 TSEK (45 140). Investeringarna i immateriella
anläggningstillgångar under fjärde kvartalet avser i huvudsak förberedelser inför borrning av
prospekteringsbrunnarna i licensområdet Nizhnepaninsky samt Muromsky-2.
Finansiering och likviditet
Huvuddelen av bolagets överskottslikviditet är fortsatt placerat i RUB i den ledande ryska
banken Sberbank. Fastränteplaceringen i Renaissance Capital löpte ut under det tredje
kvartalet. Placeringen hade under året genererat ränteintäkter om TSEK 9 514 (7 552).
Investerande medel samt räntebehållning från denna flyttades vid förfall till
kapitalförvaltningen i Sberbank.
Resultatet från kapitalförvaltningen i Sberbank redovisas i de finansiella rapporterna som en
förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning uppgående till
6 346 TSEK (12 400) för helåret 2011. Vi har under årets sista kvartal sett en stark
återhämtning av portföljvärdet och lyckats vända det negativa ackumulerade resultatet vi
redovisade vi utgången av årets tredje kvartal. Portföljens förändring i verkligt värde för det
fjärde kvartalet uppgår till 8 587 TSEK (7 223).
Likvida medel i SEK i koncernen uppgick till 158 795 TSEK (178 410) per 31 december 2011.
Därutöver uppgick medlen placerade i RUB i kapitalförvaltningen till ett värde av
340 347 TSEK (278 155). Totalt tillgängliga medel uppgick därmed till 499 142 TSEK per 31
december 2011 (597 156).
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Anställda
Antalet anställda var per den 31 december i koncernbolagen 34 (28) personer, varav 16 (16)
kvinnor och 18 (12) män.
Kommentarer Moderbolaget
I balansräkningen redovisas som Finansiella anläggningstillgångar, lån givna till de ryska
dotterbolagen för täckande av investeringarna avseende förvärv och utveckling av bolagets
oljelicenser.
Närståendetransaktioner
Inga närståendetransaktioner finns att redovisa helåret 2011.

Viktiga händelser under rapportperioden
Ansökan till Tomsknedra ökar C3-resurser ytterligare på Nizhnepaninsky licensområde
I slutet av november 2011 kunde Petrogrand meddela att ansökan till Tomsknedra om ökade
C3-resurser för Nizhnepaninsky licensområde lämnats in. Den slutgiltiga rapportens
uppskattade C3-resurser uppgår till 54,8 miljoner ton (411 mmbbl). Även en C3-uppdatering
på Muromsky-2 lämnades in vilken visade på värden om 20,5 miljoner ton (154 mmbbl) C3resurser.

Verksamheten
Petrogrand AB är ett oberoende svenskt oljebolag inom oljeprospektering och oljeproduktion
som tidigare varit verksamt uteslutande i Tomsk-regionen i västra Sibirien i Ryssland. Efter
överlåtelsen av produktionsdotterbolaget STS-Service i början av 2010 har en ny affärsplan
för den framtida verksamheten tagits fram. 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.
Den första investeringen i linje med den nya affärsplanen är licensområdet Nizhnepaninsky i
Tomsk-regionen. Licensområdet upptäcktes under 60-talet och den senaste (2012)
resursuppskattningen från den statliga kommittén för naturresurser har uppskattat att C3resurserna uppgår till 54,8 miljoner ton, enligt den ryska klassificeringen C3 (ca 411 mmbbl).
Under vintern och våren 2011 pågick seismiska arbeten på licensområdet och resultaten
ligger till grund för prospekteringsborrningarna under vintersäsongen 2011/12.
Den andra investeringen är licensområdet Muromsky-2, också detta i Tomsk-regionen.
Licensområdet har resurser som antas uppgå till 20,5 miljoner ton enligt den ryska
klassificeringen C3 (cirka 154 mmbbl). Prospekteringsborrning påbörjas under vintern 2012.

Produktionsstatus per den 31 december 2011
Petrogrand hade ingen oljeproduktion under det fjärde kvartalet 2011.
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Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Operationell uppdatering
I januari 2012 meddelade Petrogrand att konstruktionen av vintervägar till borrplatser gått
enligt plan samt att mobilisering av borrutrustning har påbörjats och viss utrustning har nått
borrplatsen. Bolaget kunde meddela att det ej fanns anledning att ändra de prognoser om
borrstart man tidigare lämnat. Den ungefärliga kostnaden för dessa tre brunnar beräknas
under 2012 uppgå till MRUB 500 (MSEK 115). De tre planerade prospekteringsbrunnarna
under året kommer väl att täckas av bolagets likviditet.
Vidare meddelades att bolaget tagit beslut om att skjuta kompletterande seismik på
Muromsky-2 under första halvåret 2012 vilka beräknas uppgå till omkring 350 linjekilometer
till ungefärlig kostnad om MRUB 65 (MSEK 15).
Petrogrand förstärker sin organisation i Ryssland
I mitten av februari meddelade Petrogrand att bolaget i takt med den ökande aktiviteten
förstärker sin organisation i Ryssland inom den operativa ledningen samt områdena geologi
och upphandling. Av de nyanställda kommer följande tre personer att arbeta inom ledande
befattningar i Moskva.
- Igor G. Solyarskiy har anställts som förste vice-VD för Petrogrand och kommer
närmast från statliga Transneft där han varit vice-VD under de 10 senaste åren.
- Sergey E. Chigay har senast arbetat på Gazprom Dobycha Shelf där han varit
ställföreträdande chef för geologi- och prospekteringsavdelningen. Hans
ansvarsområde blir utvärdering av nya projekt samt teknisk controller för den löpande
verksamheten.
- Alexander Y. Baranov arbetade senast på det statliga oljebolaget Rosneft. Hans
ansvarsområde kommer att bli upphandling samt förbereda en verksamhet
innefattande köp och försäljning av råolja
Borrstart i Yuzhno-Nazinskaya (Nizhnepaninsky, N-232)
Den 17e februari kunde Petrogrand meddela att bolaget påbörjat borrningen av brunn N-232
på licensområdet Nizhnepaninsky. Planerat borrdjup är 2 800 meter. Den borrigg som
kommer att användas är en Uralmash 3D-76 med kapacitet att borra ned till 5 000 meter.
Bolagets mål i denna borrning är Krita, Jura, vittrad berggrund och Paleozoikum. Petrogrand
planerar att utföra omfattande tester under och efter borrning och beräknar att tiden för
borrningen kommer att uppgå till 60-70 dagar exklusive testning.

Aktiedata
Petrogrand AB’s aktiekapital uppgår till 268 410 272 SEK fördelat på 40 265 898 utestående
aktier, var och en med ett kvotvärde om 6,67 SEK. Antalet aktier blev resultatet av en
sammanläggning av aktier 1:100 som genomfördes med avstämningsdag den 20 augusti
2010.
Utöver detta finns en latent utspädning till följd av ett Incitamentsprogram 2010/2013 vilket
årsstämman den 21 juni 2010 fattade beslut om. Incitamentsprogrammet gäller för bolagets
anställda och styrelseledamöter. Inom ramen för programmet har totalt 108 miljoner optioner
tecknats och förvärvats. 100 optioner ger rätt att teckna 1 aktie.
Årsstämman den 15 juni 2011 fattade beslut om ett nytt Incitamentsprogram 2011/2014 vilket
ska gälla för bolagets anställda. Inom ramen för programmet har totalt 1 030 000 optioner
emitterats. 1 option ger rätt att teckna 1 aktie. Optionerna kan fram till och med årsstämman
2012 erbjudas befintliga och framtida anställda. Hittills har bolagets anställda anmält sig för
att teckna 476 000 optioner inom ramen för incitamentsprogram 2011/2014.
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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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
KVARTAL 4
Okt-Dec 2011
(Alla belopp i TSEK)

Okt-Dec 2010

Okt-Dec 2010

Kvarvarande
verksamhet

Avvecklad
verksamhet

Rörelsens intäkter
Försäljning av olja
Övriga rörelseintäkter

-

-

-

Summa rörelseintäkter

-

-

-

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader
Avskrivningar

-

-

-

Bruttoresultat

-

-

-

Försäljnings- och distributionskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader

-5 103
-683

-5 820
-4 416

-2 969

Rörelseresultat

-5 786

-10 236

-2 969

1 256

1 776

-

8 587
4 009
0

7 223
3 406
-522
-442

3

8 066

1 206

-2 966

0

-

2

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar under diskretionär förvaltning
Ränteeffekt på kort finansiell placering
Valutakursdifferenser
Övriga finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat

1 206

Resultat från kvarvarande verksamhet

-2 964

Resultat från avvecklad verksamhet
Periodens resultat

8 064

-1 758

-2 964

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

8 064

-1 758

-2 964

0,20
0,20

-0,04
-0,04

-0,07
-0,07

Antal utgivna aktier
vid periodens utgång*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

Medelantal utgivna aktier
under perioden*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

Medelantal utgivna aktier under perioden
efter hänsyn till utspädningseffekt*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

2 110 000

2 110 000

2 110 000

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

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

Samtliga antal aktier och optioner är justerade för omvänd split 1:100 med avstämningsdatum 2010-08-20
Av optionsprogrammet som antogs vid årsstämman 2010-06-21 har 1 080 000 optioner tecknats.
Av optionsprogrammet om 1 030 000 optioner som antogs vid årsstämman 2011-06-15 har 0 optioner tecknats
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTAL RESULTATET I SAMMANDRAG
KVARTAL 4

Okt-Dec 2011
(Alla belopp i TSEK)
Periodens resultat

Okt-Dec 2010
Kvarvarande
verksamhet

Okt-Dec 2010
Avvecklad
verksamhet

8 064

Omräkningsdifferenser

-84

Resultat från kvarvarande verksamhet

0

1 206

Omräkningsdifferenser
Totalresultat från kvarvarande verksamhet

0
0

1 206

Resultat från avvecklad verksamhet

0

-2 964

-2 964

Omräkningsdifferenser
Totalresultat från avvecklad verksamhet

0
0

647
-2 317

647
-2 317

7 980

-1 113

7 980

-1 113

Periodens totalresultat

Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
HELÅR
Helår 2011
(Alla belopp i TSEK)

Helår 2010

Helår 2010

Kvarvarande
verksamhet

Avvecklad
verksamhet

Rörelsens intäkter
Försäljning av olja
Övriga rörelseintäkter

-

14 022

12 485
14

Summa rörelseintäkter

-

14 022

12 499

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader
Avskrivningar

-

-

-9 602
-176

Bruttoresultat

-

14 022

2 721

Försäljnings- och distributionskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader

-27 890
-1 930

-23 470
-4 416

-96
-2 441
-9 199

Rörelseresultat

-29 820

-13 864

-9 015

4 572

5 575

-

6 346
9 514
-8 288
-4

12 400
7 552
-58 603
-654

-82

-17 680

-47 595
-

-9 097
-98

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar under diskretionär förvaltning
Ränteeffekt på kort finansiell placering
Valutakursdifferenser
Övriga finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat

-

-47 595

Resultat från kvarvarande verksamhet

-9 195

Resultat från avvecklad verksamhet
Periodens resultat

-17 680

-56 790

-9 195

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

-17 680

-56 790

-9 195

-0,44
-0,44

-1,41
-1,41

-0,23
-0,23

Antal utgivna aktier
vid periodens utgång*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

Medelantal utgivna aktier
under perioden*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

Medelantal utgivna aktier under perioden
efter hänsyn till utspädningseffekt*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

2 110 000

2 110 000

2 110 000

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

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

Samtliga antal aktier och optioner är justerade för omvänd split 1:100 med avstämningsdatum 2010-08-20
Av optionsprogrammet som antogs vid årsstämman 2010-06-21 har 1 080 000 optioner tecknats.
Av optionsprogrammet om 1 030 000 optioner som antogs vid årsstämman 2011-06-15 har 0 optioner tecknats

9
Petrogrand AB Bokslutskommuniké januari-december 2011

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTAL RESULTATET I SAMMANDRAG
HELÅR

Helår 2011
(Alla belopp i TSEK)
Periodens resultat

Helår 2010
Kvarvarande
verksamhet

-17 680

Omräkningsdifferenser

-4 041

Resultat från kvarvarande verksamhet

-47 595

Omräkningsdifferenser
Totalresultat från kvarvarande verksamhet

-47 595

Resultat från avvecklad verksamhet
Omräkningsdifferenser
Totalresultat från avvecklad verksamhet
Periodens totalresultat

Helår 2010
Avvecklad
verksamhet

-9 195

-9 195

-13 844
-23 039

-13 844
-23 039

-21 721

-70 634

-21 721

-70 634

Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(Alla belopp i TSEK)

2011-12-31

2010-12-31

90 441
1 470
91 912

41 695
788
42 483

6 301
10 799
340 347
158 795
516 242

140 591
1 530
278 155
178 410
598 687

-

-

608 154

641 170

603 628

625 349

-

-

443
1 637
2 445
4 526

1 091
733
2 065
3 890

-

11 932

608 154

641 170

2011-12-31

2010-12-31

Tillgångar för avyttring
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

-

-

Skulder för avyttring
Avsättningar
Kortfristiga skulder
Summa skulder

-

11 932
11 932

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Kort finansiell placering
Övriga kortfristiga fordringar
Finansiella tillgångar under diskretionär 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 kortfristiga skulder
Skulder för avyttring
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Specifikation Avyttringsgrupp
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(Alla belopp i TSEK)

Helår 2011

Helår 2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-29 820

-22 881

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

-2 379

-54 304

Erhållna räntor

28 223

12 476

Betalda räntor

-1

-283

-

-98

-3 977

-65 090

Skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-)av varulager

-6 301

-

Minskning(+)/ökning(-)av fordringar

-9 267

-731

Minskning(-)/ökning(+)av skulder

-11 295

-10 950

Summa förändring rörelsekapital

-26 863

-11 681

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-30 840

-76 771

-57 462

-45 140

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar

-1 183

-1 410

Investering i Finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning

-77 141

-278 155

Förändring av kort finansiell placering

148 112

-140 591

-

798 325

12 326

333 029

-80 531

Försäljning av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Utdelning

-

Försäljning av dotterföretag

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-80 531

Minskning(-)/ökning(+)av likvida medel

-18 514

175 727

Likvida medel vid periodens början

178 410

2 683

-1 100

-

158 795

178 410

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
I SAMMANDRAG
Hänförligt till moderbolagets aktieägare

(Alla belopp i TSEK)
Ingående balans 2010-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet kapital

268 410

1 432 114

Totalresultat för perioden

Andra reserver

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

-73 572

-850 438

776 514

-13 844

-56 787

-70 631

Utdelning
Utgående balans 2010-12-31

-80 532

-987 758

625 349

268 410

1 432 114

-87 417
-4 041

-17 680

-21 721

268 410

1 432 114

-91 457

-1 005 438

603 628

Totalresultat för perioden
Utgående balans 2011-12-31

-80 532

KONCERNENS NYCKELTAL
12 månader

12 månader

2011-12-31

2010-12-31

Totalt kapital, TSEK

608 154

641 170

Eget kapital, TSEK

603 628

625 349

99,3%

97,5%

Koncernen

Soliditet (%)
Räntebärande skulder, TSEK

-

-

Antal anställda vid periodslutet

36

28

Räntabilitet på eget kapital (%)

-2,86%

-7,68%

Per aktie
Resultat per aktie, SEK

-0,44

-1,41

Eget kapital per aktie, SEK

14,99

15,53

Nyckeltalsdefinitioner
Totalt kapital, SEK

Totalt kapital enligt balansräkningen vid periodslutet

Eget kapital, SEK

Totalt synligt eget kapital enligt balansräkningen vid
periodslutet

Soliditet (%)

Eget kapital enligt ovan dividerat med totalt kapital uttryckt i %

Räntebärande skulder, SEK

Totala räntebärande skulder vid periodslutet

Resultat per aktie, SEK

Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med
genomsnittligt utestående antal aktier under perioden före
utspädning

Eget kapital per aktie, SEK

Totalt eget kapital enligt ovan vid periodslutet delat med totalt
antal utestående aktier vid samma tidpunkt

Räntabilitet på eget kapital (%)

Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt
eget kapital under perioden
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
HELÅR
(Alla belopp i TSEK)
Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter

Helår 2011

Helår 2010

-

14 022

Summa rörelseintäkter

-

14 022

Rörelsens kostnader

-

-

Bruttoresultat

-

14 022

Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader

-13 114
-693

-13 457
-16 123

Rörelseresultat

-13 807

-15 557

9 135

6 166

6 346
9 514
-12 280
0

12 400
7 552
-58 603
-14 446

-1 092

-62 488

-

-

-1 092

-62 488

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar under diskretionär förvaltning
Ränteeffekt på kort finansiell placering
Valutakursdifferenser
Övriga finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
(Alla belopp i TSEK)
TILLGÅNGAR

2011-12-31

2010-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

5 178
136
132 651
137 965

37
52 837
52 874

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kort finansiell placering
Övriga kortfristiga fordringar
Finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

747
340 347
157 927
499 021

140 591
566
278 155
176 501
595 812

SUMMA TILLGÅNGAR

636 986

648 687

632 403

633 495

-

-

311
1 976
2 297
4 584

991
204
13 997
15 192

636 986

648 687

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 är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS) sådana de antagits av EU och Årsredovisningslagen.
Delårsrapporten är förkortad och innehåller inte all information och upplysningar som
återfinns i årsredovisningen.
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 sina rapporter för 2010 i enlighet med IFRS 5, Anläggningstillgångar som
innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. För jämförelseperioden för 2010 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
Redovisning för juridiska personer.

Kommande ekonomisk rapportering
Delårsrapport Q1 2012:
Halvårsrapport Q2 2012:
Delårsrapport Q3 2012:

Publiceras 4 maj 2012
Publiceras 22 augusti 2012
Publiceras 31 oktober 2012

Petrogrands årsstämma 2012 kommer att äga rum den 10 maj i Stockholm.

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 AB

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Stockholm den 29 februari 2012
Styrelsen för Petrogrand AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Maks Grinfeld, VD, tel: +46 8 5000 7810
Sven-Erik Zachrisson, styrelseordförande, tel: +46 8 5000 7810

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.
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