Delårsrapport januari – september 2013
Petrogrand AB (publ)
1 november 2013

Tredje kvartalet 2013
•

Under tredje kvartalet hade Bolaget inga rörelseintäkter (-). Rörelseresultatet för det
tredje kvartalet uppgick till TSEK -144 803 (-6 175) varav TSEK -138 608 är nedskrivning
av immateriella tillgångar.

•

Totalt uppgick finansnettot under årets tredje kvartal till TSEK -2 560 (1 072), vilket
inkluderar förändringen i verkligt värde på tillgångar under diskretionär förvaltning om
TSEK 746 (1 614).

•

Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till TSEK -147 364 (-5 102).

•

Resultat per aktie under tredje kvartalet uppgick till SEK -3,66 (-0,13).

Januari – September 2013
•

Under årets första nio månader hade bolaget inga rörelseintäkter (-). Rörelseresultatet
för perioden uppgick till TSEK -160 985 (-21 321) varav TSEK - 138 608 är nedskrivning
av immateriella tillgångar.

•

Förändringen i verkligt värde på tillgångar under diskretionär förvaltning uppgick under
perioden till TSEK 2 811 (11 123). Totalt uppgick finansnettot under årets första nio
månader till TSEK -1 462 (8 517), vilket inkluderar valutaeffekter om TSEK -2 366
(-5 785).

•

Resultat efter skatt för perioden uppgick till TSEK -162 447 (-12 805).

•

Resultat per aktie under perioden uppgick till SEK -4,03 (-0,32).

Talet inom parantes avser motsvarande period 2012
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VD-kommentar

Bäste aktieägare,
Tredje kvartalet var mycket händelserikt för Petrogrands styrelse och ledning. Ett avtal blev klart med
Shelton Petroleum AB och på extra bolagsstämmor godkändes utställandet och tecknandet av två
konvertibler.
Den första konvertibeln på MSEK 30 var ämnad för Sheltons fortsatta expansion på oljefältet i
Bashkirien, Ryssland. De goda resultaten från borrningar och tester har Shelton informerat om i två
pressreleaser.
Detta har återspeglats i Sheltons aktiekurs, men även i Petrogrands.
Konvertibel 1 är idag konverterad till 1.5 miljoner Shelton aktier. Arbete pågår inom ramen för
konvertibel 2 och information beräknas lämnas före årsskiftet.
Samtidigt avslutades arbete med sammanställning av borrdata och seismik för Nizhnepaninsky
licensområde. Intern och extern expertis har lämnat rekommendation för borrning av en ny brunn på
en av strukturerna och att genomföra fracking på brunn Zapadno-Ambarskaya nr 6, vilken borrades
2012. Förhandlingar pågår med intressenter om kostnadsdelning för sådana åtgärder och därmed
vinstdelning vid framtida värden men inga bindande avtal har ingåtts per dagens datum. Av
försiktighetsskäl skriver då bolaget ned hela det bokförda värdet av licenserna i denna rapport.
Eftersom bolaget har fullföljt sina åtaganden enligt licensavtalen och har inget borrprogram för vintern
2013-2014, är det beslutat att minska personalen, främst på kontoret i Tomsk.
Med vänliga hälsningar,
Maks Grinfeld
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Kommentarer på koncernens resultat och ställning per 30 september 2013
Omsättning och resultat
Bolaget hade inga rörelseintäkter under årets första tre kvartal (-) och inte heller några
produktionsrelaterade rörelsekostnader (-).
Under perioden fanns inga försäljnings- och distributionskostnader (-). Administrationskostnaderna
uppgick till TSEK -22 378 (-21 321), under tredje kvartalet har Bolaget gjort nedskrivning av
immateriella tillgångar med TSEK -138 608.
Rörelseresultatet för kvartalen blev därmed TSEK -160 985 (-21 321).
De finansiella intäkterna uppgick till TSEK 2 329 (3 184). Resultat från finansiella investeringar
uppgick till TSEK -1 462 (8 517) vilket inkluderar valutaeffekter om TSEK -2 366 (-5 785) vilka främst
består av omvärderingseffekter av placeringen i RUB på balansdagen. Finansnettot inkluderar även
resultateffekter av förändringen i verkligt värde på placeringen av bolagets överskottslikviditet, se
nedan under Finansiering och lik viditet.
Resultatet före skatt uppgick till TSEK -162 447 (-12 805). För perioden redovisas ingen skattepost (-).
Resultat per aktie för januari-september 2013 uppgick till SEK -4,03 (-0,32).
Investeringar
Investeringarna i immateriella anläggningstillgångar under perioden januari-september 2013 uppgick i
koncernen till TSEK 662 (98 451), samtidigt gjordes det en reservering för nedskrivning av
immateriella tillgångar. Därför redovisas inga immateriella tillgångar på koncernens balansräkning.
Investeringarna i immateriella anläggningstillgångar för kvartalet avser utgifter och reservering för
återställning av licensområdena Nizhnepaninsky samt Muromsky-2.
Finansiering och likviditet
Resultatet från kapitalförvaltningen och placeringen i Sverige redovisas i de finansiella rapporterna
som en förändring i verk ligt värde av finansiella tillgångar under disk retionär förvaltning uppgående till
TSEK 2 811 (11 123).
Medlen placerade i kapitalförvaltningen i Sverige (SEK) uppgick till ett värde av TSEK 100 996 (-). Per
den 30 september uppgick likvida medel placerade i Ryssland till TSEK 9 514(-) och i Sverige till
TSEK 38 246 (143 434). Därmed totala tillgängliga medel vid tredje kvartalets slut uppgick till TSEK
148 756 (392 009).
Per den 30 september 2013 har Petrogrand tecknat två konvertibla skuldebrev uppgående till TSEK
215 249, emitterade av Shelton Petroleum AB (”Shelton”). Skuldebreven redovisas under Kortfristiga
k onvertibla fordringar. Konvertibel 1 om TSEK 30 000 kan konverteras på begäran av Shelton eller
Petrogrand. Konvertibel 2 uppgår till TSEK 185 249. Medlen är placerade på Sheltons konto hos
Swedbank och pantsatta till säkerhet för Petrogrands fordran på Shelton, konverteras på begäran av
Petrogrand.
Totala likvidamedel och konvertibla fordringar uppgick den 30 sep 2013 till TSEK 364 005 (392 009).

Anställda
Antalet anställda var per den 30 september 2013 i koncernbolagen 22 (35) personer, varav kvinnor 10
(15) och män 12 (20).
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. Moderbolaget har gjort en reservering för nedskrivning av lån till dotterbolag på
TSEK 204 121 under perioden.
Närståendetransaktioner
Inga närståendetransaktioner finns att redovisa för första tre kvartal 2013.
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Viktiga händelser under tredje kvartalet 2013
Extra bolagsstämma
På extrabolagsstämman den 11 september 2013 beslutades att i enlighet med styrelsens förslag
teckna två konvertibla skuldebrev emitterade av Shelton Petroleum AB. Konvertibel 1 är o TSEK
30 000 med en konverteringskurs på SEK 20 per aktie, vilket innebär rätt att teckna 1 500 000 aktier i
Shelton. Konvertibel 1 löper räntefritt fram till 31 december 2013. Petrogrand och Shelton kan var för
sig begära konverteringen.
Konvertibel 2 om TSEK 185 249 löper med marknadsränta och kan konverteras på Petrogrands
begäran till och med 31 december 2013. Om sådan begäran inte lämnas förfaller Konvertibel 2 till
återbetalning senast 31 januari 2014. Konverteringskurs är SEK 20 per aktie, och vid full konvertering
skall 9 262 464 nya B-aktier i Shelton emitteras. Betalning för Konvertibel 2 är insatt på Sheltons konto
(Swedbank) och medlen är pantsatta som säkerhet för Petrogrands fordran på Shelton.
Vid extra bolagsstämma i Shelton den 22 augusti 2013 blev Maks Grinfeld, styrelseledamot och VD i
Petrogrand, samt Mats Jansson, styrelseledamot i Petrogrand, invalda i Sheltons styrelse.
Verksamheten
Petrogrand 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 var licensområdet Nizhnepaninsky i Tomskregionen. Licensområdet upptäcktes under 60-talet. Under 2013 har den statliga kommittén för
naturresurser registrerat resurser på 31,3 miljoner ton, enligt ryska klassificeringen C3(ca 235 mmbbl).
Under vintern och våren 2011 genomfördes seismiska arbeten på licensområdet och resultaten låg till
grund för prospekteringsborrningarna under 2012.
Den andra investeringen var licensområdet Muromsky-2, också detta i Tomsk-regionen. Efter
prospekteringsborrning och seismisk undersökning som genomfördes under 2012, uppskattas
licensområdets resurser uppgå till 20,5 miljoner ton enligt den ryska klassificeringen C3 (cirka 154
mmbbl).

Bolaget söker samarbetspartners
Bolaget har fortsatt att söka samarbete med ryska partners för att minska/begränsa bolagets egna
investeringar.

Produktionsstatus per den 30 september 2013
Petrogrand hade ingen oljeproduktion under januari - september 2013.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Petrogrand har begärt konvertering av Konvertibel 1. Vid tidpunkten av denna rapports publicering
äger Petrogrand 1 500 000 B-aktier i Shelton, vilket motsvarar 12,36% av alla aktier i Shelton samt
10,97% av rösterna i bolaget.
Mot bakgrund av den reservering som nu gjorts ser Petrogrand över kostnaderna i Ryssland och
anpassar dessa till ett förväntat samarbete med ryska partners. Dessa kostnadsneddragningar
förväntas få effekt under första kvartalet 2014.
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Aktiedata
I enlighet med årstämmobeslut har Bolaget ansökt om minskning av aktiekapitalet samt nedskrivning
av reservfonden. Petrogrand ABs aktiekapital per 30 september uppgår till SEK 40 265 898 fördelat
på 40 265 898 utestående aktier, och det nya kvotvärde är SEK 1 per aktie.
Incitamentsprogram 2011/2014 gäller för bolagets anställda. Bolagets anställda har tecknat 473 000
optioner inom ramen för detta incitamentsprogram. 1 option ger rätt att teckna 1 aktie.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst
SEK 473 000, motsvarande en utspädningseffekt av cirka 1,17 procent av aktiekapitalet och rösterna i
bolaget.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
JANUARI-SEPTEMBER
(Alla belopp i TSEK)

jan-sep 2013

jan-sep 2012

Helår 2012

Rörelsens intäkter
Försäljning av olja

-

-

-

Öv riga rörelseintäkter

-

-

-

Summa rörelseintäkter

-

-

-

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader
Av skriv ningar

-

-

-

-

-

-

Bruttoresultat

-

-

-

Försäljnings- och distributionskostnader
Administrationskostnader
Öv riga rörelsekostnader
Nedskriv ning av Immateriella tillgångar

-22 378
-138 608

-21 321
-

-31 028
-49 519

Rörelseresultat

-160 985

-21 321

-80 547

2 329

3 184

4 167

2 811
-2 366
-4 236

11 123
-5 785
-6

14 755
-1 771
-28

-162 447

-12 805

-63 424

-

-

-830

Periodens resultat

-162 447

-12 805

-64 254

Varav hänf örligt till moderbolagets aktieägare

-162 447

-12 805

-64 254

-4,03

-0,32

-1,60

40 265 898

40 265 898

40 265 898

under perioden*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

Medelantal utgiv na aktier under perioden
ef ter hänsy n till utspädningsef f ekt*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

473 000

1 553 000

1 553 000

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Förändring i v erkligt v ärde av f inansiella
tillgångar under diskretionär f örv altning
Ränteef f ekt på kort f inansiell placering
Valutakursdif f erenser
Öv riga f inansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat

Resultat per aktie f öre utspädning, SEK

Antal utgiv na aktier
v id periodens utgång*)
Medelantal utgiv na aktier

Antal utstående optioner v id
periodens utgång, 1 option motsv arande 1 aktie*)**)

*)
** )

Inom optionsprogrammet som antogs v id årsstämman 2011-06-15 har 473 000 optioner tecknats
Inom optionsprogrammet som antogs v id årsstämman 2010-06-21 har 1 080 000 optioner tecknats.
Samtliga optioner har f örf allit 14 juni 2013.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT
JANUARI-SEPTEMBER
(Alla belopp i TSEK)

jan-sep 2013

Periodens resultat

jan-sep 2012

Helår 2012

-162 447

-12 805

-64 254

-13 217

-3 088

-102

Övrigt totalt resultat för perioden, netto efter skatt

-175 664

-15 893

-64 356

Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

-175 664

-15 893

-64 356

Poster som har eller kan omföras till periodens resultat
Omräkningsdif f erenser
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
KVARTAL 3
(Alla belopp i TSEK)

jul-sep 2013

jul-sep 2012

Helår 2012

Rörelsens intäkter
Försäljning av olja
Öv riga rörelseintäkter

-

-

-

Summa rörelseintäkter

-

-

-

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader
Av skriv ningar

-

-

-

Bruttoresultat

-

-

-

-6 195
-

-6 175
-

-31 028
-

Nedskriv ning av Immateriella tillgångar

-138 608

-

-49 519

Rörelseresultat

-144 803

-6 175

-80 547

887

935

4 167

746
-

1 614
-1 475

14 755
-1 771

-4 193

-1

-28

-147 364

-5 102

-63 424

-

-

-830

Periodens resultat

-147 364

-5 102

-64 254

Varav hänf örligt till moderbolagets aktieägare

-147 364

-5 102

-64 254

-3,66

-0,13

-1,60

Antal utgiv na aktier
v id periodens utgång*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

Medelantal utgiv na aktier
under perioden*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

Medelantal utgiv na aktier under perioden
ef ter hänsy n till utspädningsef f ekt*)

40 265 898

40 265 898

40 265 898

473 000

1 553 000

1 553 000

Försäljnings- och distributionskostnader
Administrationskostnader
Öv riga rörelsekostnader

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Förändring i v erkligt v ärde av f inansiella
tillgångar under diskretionär f örv altning
Ränteef f ekt på kort f inansiell placering
Valutakursdif f erenser
Öv riga f inansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat

Resultat per aktie f öre utspädning, SEK

Antal utstående optioner v id
periodens utgång, 1 option motsv arande 1 aktie*)**)

*)
** )

Inom optionsprogrammet som antogs v id årsstämman 2011-06-15 har 473 000 optioner tecknats
Inom optionsprogrammet som antogs v id årsstämman 2010-06-21 har 1 080 000 optioner tecknats.
Samtliga optioner har f örf allit 14 juni 2013.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT
KVARTAL 3
(Alla belopp i TSEK)

jul-sep 2013

Periodens resultat

jul-sep 2012

Helår 2012

-147 364

-5 102

-64 254

-6 215

-904

-102

Övrigt totalt resultat för perioden, netto efter skatt

-153 579

-6 006

-64 356

Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

-153 579

-6 006

-64 356

Poster som har eller kan omföras till periodens resultat
Omräkningsdif f erenser
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
(Alla belopp i TSEK)

2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

-

189 062

Materiella anläggningstillgångar

778

1 301

152 132
1 134

Summa anläggningstillgångar

778

190 363

153 265

2 940

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager

2 255

3 125

215 249

-

-

3 909

14 541

7 042

100 996

248 575

52 409

47 760

143 434

332 939

Summa omsättningstillgångar

370 169

409 675

395 329

SUMMA TILLGÅNGAR

370 947

600 038

548 595

363 608

587 735

539 272

-

-

-

Lev erantörsskulder

1 093

8 577

943

Öv riga kortf ristiga skulder

4 012

2 652

2 559

Upplupna kostnader

2 233

1 074

5 822

Summa kortfristiga skulder

7 339

12 303

9 324

370 947

600 038

548 595

Kortf ristiga konv ertibla f ordringar
Öv riga kortf ristiga f ordringar
Finansiella tillgångar under diskretionär f örv altning
Likv ida medel

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

LÅNGFRISTIGA SKULDER
KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
(Alla belopp i TSEK)

jan-sep 2013

jan-sep 2012

Helår 2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-160 985

-21 321

-80 547

137 171

-7 061

52 973

1 906

17 577

3 783

Betalda räntor

-

-6

-26

Skatt

-

-

-

-21 908

-10 811

-23 817

Justeringar f ör poster som inte ingår i kassaf lödet
Erhållna räntor

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

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

685

3 176

3 361

Minskning(+)/ökning(-)av f ordringar

3 134

-3 742

3 757

-1 162

7 777

3 139

2 657

7 211

10 257

-19 251

-3 600

-13 560

-662

Minskning(-)/ökning(+)av skulder
Summa förändring rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Inv estering i immateriella anläggningstillgångar

-114 909

-117 035

Inv estering i materiella anläggningstillgångar

-

-113

-112

Förändring av immateriella tillgångar

-

11 445

-

-

-

Inv estering i Finansiella tillgångar under diskretionär f örv altning

-201 520

Förändring av kort f inansiell placering

-215 249

-

-

Förändringar av f inansiella tillgångar

152 933

91 772

302 009

-264 498

-11 805

184 862

Utdelning

-

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Minskning(-)/ökning(+)av likv ida medel

-283 749

-15 405

171 302

332 939

158 795

158 795

Kursdif f erens i likv ida medel

-1 429

44

2 842

Likvida medel vid periodens slut

47 760

143 434

332 939

Likv ida medel v id periodens början
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
I SAMMANDRAG
Hänförligt till moderbolagets aktieägare

(Alla belopp i TSEK)
Ingående balans 2012-01-01

Totalresultat f ör perioden

Balanserat
resultat

1 432 114

-91 460

-1 005 436

-

-3 088

-12 805

-15 893

268 410

1 432 114

-94 548

-1 018 241

587 735

-

-

2 986

-51 450

-48 463

1 432 114

-91 562

-1 069 690

539 272

-228 144

-

-13 217

65 697

-175 664

40 266

1 432 114

-104 779

-1 003 993

363 608

KONCERNENS NYCKELTAL
9 månader

9 månader

12 månader

2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

Koncernen
Totalt kapital, TSEK

370 947

600 038

548 596

Eget kapital, TSEK

363 608

587 735

539 272

98,0%

97,9%

98,3%

-

-

-

Antal anställda v id periodslutet

22

35

33

Räntabilitet på eget kapital (%)

-32,72%

-2,12%

-11,24%

Räntebärande skulder, TSEK

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

603 628

268 410

Utgående balans 2013-09-30

Soliditet (%)

Summa
eget kapital

-

Totalresultat f ör perioden
Utgående balans 2012-12-31

Andra reserv er

268 410

Totalresultat f ör perioden
Utgående balans 2012-06-30

Öv rigt
tillskjutet kapital

Aktiekapital

-4,03

-0,32

-1,60

9,03

14,60

13,39

Nyckeltalsdefinitioner
Totalt kapital, SEK

Totalt kapital enligt balansräkningen v id periodslutet

Eget kapital, SEK

Totalt sy nligt eget kapital enligt balansräkningen v id
periodslutet

Soliditet (%)

Eget kapital enligt ov an div iderat med totalt kapital uttry ckt i %

Räntebärande skulder, SEK

Totala räntebärande skulder v id periodslutet

Resultat per aktie, SEK

Nettoresultatet ef ter skatt f ör perioden delat med
genomsnittligt utestående antal aktier under perioden f öre
utspädning

Eget kapital per aktie, SEK

Totalt eget kapital enligt ov an v id periodslutet delat med totalt
antal utestående aktier v id samma tidpunkt

Räntabilitet på eget kapital (%)

Periodens nettoresultat ef ter skatt delat med genomsnittligt
eget kapital under perioden
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
JANUARI-SEPTEMBER
(Alla belopp i TSEK)
Rörelsens intäkter
Öv riga rörelseintäkter

jan-sep 2013

jan-sep 2012

Helår 2012

-

-

-

Summa rörelseintäkter

-

-

-

Rörelsens kostnader

-

-

-

Bruttoresultat

-

-

-

Administrationskostnader
Öv riga rörelsekostnader

-8 314
-

-10 177
-

-14 409
-49 519

Rörelseresultat

-8 314

-10 177

-63 928

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Förändring i v erkligt v ärde av f inansiella
tillgångar under diskretionär f örv altning
Ränteef f ekt på kort f inansiell placering
Valutakursdif f erenser
Öv riga f inansiella kostnader

2 329

10 211

14 261

2 811
-2 366
-225 744

11 123
-10 795
-

14 755
-1 771
-828

Resultat före skatt

-231 283

362

-37 511

-

-

-

-231 283

362

-37 511

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
(Alla belopp i TSEK)
TILLGÅNGAR

2013-09-30

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2012-09-30

2012-12-31

72
585
657

10 424
112
233 980
244 515

101
214 090
214 191

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortf ristiga konv ertibla f ordringar
Öv riga kortf ristiga f ordringar
Finansiella tillgångar under diskretionär f örv altning
Likv ida medel
Summa omsättningstillgångar

215
2
100
47
366

249
398
996
468
110

634
248 575
142 479
391 688

1
52
331
385

SUMMA TILLGÅNGAR

366 767

636 204

599 975

363 608

632 765

594 892

-

-

-

290
2 124
745
3 159

87
2 045
1 307
3 439

104
2 484
2 495
5 083

366 767

636 204

599 975

431
409
944
784

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
LÅNGFRISTIGA SKULDER
KORTFRISTIGA SKULDER
Lev erantörsskulder
Öv riga kortf ristiga 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.
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 juridisk a
personer.
Kommande ekonomisk rapportering
Delårsrapport Q4 2013:
Publiceras 28 februari 2014.

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: +46 8 5000 7810. E-post : info@petrogrand.se
Web: www.petrogrand.se

Certified Adviser
Certified Adviser First North: Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 015 50,
Web: www.mangold.se
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Stockholm den 1 november 2013
Styrelsen för Petrogrand AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Maks Grinfeld, VD, tel: +46 8 5000 7810
Mikael Wallgren, styrelseordförande, tel: +46 8 5000 7810

För vidare information om Petrogrand AB hänvisas till www.petrogrand.se
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
RUB/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.
Denna rapport har upprättats både på svenska och engelska. I händelse av skillnader i innehållet i de här två versionerna skall
den svenska ha företräde.
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