Bokslutskommuniké januari-december 2015
Petrogrand AB (publ)
11 mars 2016

Fjärde kvartalet 2015
•

Under fjärde kvartalet hade Bolaget inga rörelseintäkter (-). Rörelseresultatet för det
fjärde kvartalet uppgick till TSEK -3 964 (-6 589).

•

Totalt uppgick finansnettot under fjärde kvartalet till TSEK -143 841 (13 848), vilket
inkluderar resultat från avyttring av dotterbolag (Sonoyta) om TSEK -84 979 samt
förändring i realiserat värde av aktier i Petrosibir (tidigare Shelton Petroleum AB) om
TSEK -69 985. Valutaeffekter uppgick till TSEK 197 (15 953) under det fjärde kvartalet
2015.

•

Resultat efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till TSEK -147 804 (7 259).

•

Resultat per aktie för fjärde kvartalet uppgick till SEK -3,67 (0,18).

Januari – december 2015
•

Under 2015 hade Bolaget inga rörelseintäkter (-). Rörelseresultatet uppgick till TSEK -23
638 (-33 531).

•

Totalt uppgick finansnettot till TSEK -214 739 (20 542), vilket inkluderar resultat från
avyttring av dotterbolag (Sonoyta) om -179 003, förändring i realiserat värde av aktier i
Petrosibir uppgick till TSEK -7 187. Valutaeffekter uppgick till TSEK 23 125 (20 792)
under 2015.

•

Resultat efter skatt för året uppgick till TSEK -238 376 (-12 989).

•

22 december 2016 har Bolaget distribuerat 22 200 000 aktier i Petrosibir AB (publ) som
utdelning till sina aktieägare. Efter utdelningen har aktieägarna i Petrogrand erhållit ca
53 % av kapitalet i Petrosibir. Petrosibirs tillgångar inkluderar bland annat tillgångarna
avyttrade av Petrogrand under december 2015.

•

Resultat per aktie under 2015 uppgick till SEK -5,92 (-0,32).

Talet inom parantes avser motsvarande period 2014
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VD-ord
Bästa aktieägare,
Som ni känner till godkände 9 november 2015 den extra bolagsstämman i Petrogrand AB
(Petrogrand) styrelsens förslag om att ingå en affärsöverenskommelse med Petrosibir AB (tidigare
Shelton Petroleum AB) (Petrosibir), och 16 december 2015 slutfördes affären. Det innebar slutet på
det långtgående korsägandet mellan Petrogrand och Petrosibir och möjliggjorde framförallt att
aktieägarna i Petrogrand blev en del av ett större företag med betydande produktion i Komi samt en
fördelaktig uppsida i Basjkirien. Som ett resultat av transaktionen erhöll Petrogrands aktieägare
22 200 000 aktier av serie B i Petrosibir och 53 % av det nya företaget.
Jag anser att Petrosibir har mycket bra potential till värdetillväxt för aktieägarna, inklusive de av
Petrogrand, och jag önskar ledningen i det nya bolaget lycka till.
Beklagligtvis, trots att Petrogrand åtgärdat de brister som framförts av Disciplinnämnden vid NASDAQ
Stockholm tog Disciplinnämnden beslutet att avlista bolagets aktier från First North. Avlistningen
skedde 4 februari 2016. Det var speciellt beklagligt eftersom beslutet var relaterat till tidigare
händelser som till stor del ägde rum under 2013 och 2014, detta var innan den nya styrelsen och
ledningen tillträdde bolaget. Vi anser att disciplinnämnden borde vägt in i sin bedömning att
överträdelserna ägde rum för länge sedan, att styrelsen och ledningen arbetat hårt med att följa
regelverket för First North samt att en sådan avlistning varken skulle gynna börsen eller Petrogrands
aktieägare. Tyvärr är beslutet taget och jag tillsammans med styrelsen ser aktivt över alternativa
handelslösningar som skulle gynna samtliga aktieägare i Petrogrand.
Den nya styrelsen, vald av extra bolagsstämman 15 februari 2016 och jag själv, utsedd till VD 26
februari 2016, utvärderar nu alla möjliga alternativ för fortsatt utveckling av Petrogrand. Den nya
strategin tillsammans med en rigorös affärsplan planeras kunna presenteras i samband med
årsstämman i bolaget, tilltänkt att hållas i maj-juni 2016. Vi välkomnar samtliga aktieägare i bolaget att
dela med sig av egna visioner och idéer för Petrogrands framtid. Till dess, kommer vi fortsätta
implementera kostnadsbesparingar i Petrogrand.
Jag uppskattar ert tålamod och stöd under denna period och ser fram emot att träffa er vid
årsstämman så att vi kan diskutera hur vi skall få aktieägarvärdet att växa.
Pavel Tetyakov
Verkställande direktör
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Kommentarer på koncernens resultat och ställning per 31 december
2015
Omsättning och resultat
Koncernen hade inga rörelseintäkter under perioden januari – december 2015 (-) och inte heller några
produktionsrelaterade rörelsekostnader (-).
Under året uppkom inga försäljnings- och distributionskostnader (-). Administrationskostnaderna
uppgick till TSEK -23 638 (-33 531) och utgörs av personalkostnader, konsulttjänster och operativa
avgifter.
De finansiella intäkterna uppgick till TSEK 2 964 (3 412). Den 12 december 2015 erhöll Petrogrand 25
% av aktierna i Zhoda Petroleum till ett värde av TSEK 10 786, vilket rapporteras som utdelning från
intressebolag. Eftersom Petrogrand är bundna vid avtal att sälja eller dela ut aktierna rapporteras
innehavet som ”tillgångar för avyttring” i koncernens ”balansräkning i sammandrag”
Finansnettot uppgick under rapportperioden till TSEK -214 739 (20 542), vilket inkluderar effekter från
försäljningen av dotterbolaget Sonoyta Ltd mot vederlaget på 17 500 000 aktier i Petrosibir AB (publ)
(”Petrosibir” fd Shelton Petroleum AB (publ)). Aktierna är värderade per 16 december 2015 till 2,26
SEK per aktie. Det totala resultatet från försäljningen uppgick till TSEK -179 003 och rapporteras som
”Nettoresultat från försäljning av dotterbolag” i koncernens resultaträkning.
Koncernen har dessutom realiserat en förlust kopplat till innehavet av aktier i Petrosibir. Den 22
december 2015 distribuerades samtliga innehavda 22 200 000 aktier i Petrosibir ut som utdelning till
Petrogrands aktieägare. På koncernnivå uppgår den totala realiserade förlusten till TSEK -71 875.
Priset per aktie uppgick vid dagen för utdelning till 2,6 SEK. Denna effekt rapporteras som ”resultat
från finansiella tillgångar som kan säljas”. Eftersom TSEK 33 954 av orealiserad förändring i värde
tillkommer uppgår den totala effekten på det egna kapitalet, kopplat till innehavet i Petrosibir under
2015, till TSEK -37 921. Vänligen se ”Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat”.
Per 22 december 2015 uppgick det totala värdet på utdelningen till TSEK -59 940. Efter utdelningen
har aktieägarna i Petrogrand erhållit ca 53 % av kapitalet i Petrosibir. Petrosibirs tillgångar inkluderar
tillgångarna avyttrade av Petrogrand under december 2015.
Valutaeffekter för koncernen uppgick till TSEK 23 125 (20 792) för januari-december 2015.
Resultatet före skatt uppgick till TSEK -238 376 (-12 989). För perioden redovisas ingen skattepost (-).
Totalt resultat under perioden januari-december 2015 till TSEK -238 376 (-12 989).
Resultat per aktie för januari-december 2015 uppgick till SEK -5,92 (-0,32).
Investering i Ripiano Holdings Ltd
I april 2015 förvärvade Petrogrand en andel om 49 % i det cypriotiska bolaget Ripiano Holdings Ltd.
Förvärvspriset uppgick till MUSD 21.5 och slutgiltig betalning genomfördes 9 april 2015. Petrogrands
innehav i Ripiano förvaltades genom det till Petrogrand helägda cypriotiska dotterbolaget Sonoyta Ltd.
Ripiano Holdings äger genom dotterbolag tre oljeproducerande fält i Ryssland.
Innehavet hölls under perioden 9 april 2015 – 16 december 2015 och konsoliderades ej med
Petrogrand koncernen.
Under en extra bolagsstämma 9 november 2015 godkände aktieägarna avtalet med Petrosibir. Avtalet
innebar att innehavet i Ripiano Holdings avyttrades till Petrosibir.

3
Petrogrand AB Bokslutskommuniké januari-december 2015

Avyttringen av innehavet i Ripiano Holdings slutfördes 16 december 2015, därefter inkluderas inte
innehavet i Petrogrands rapport. Avyttringen skedde genom en försäljning av dotterbolaget Sonoyta
Ltd till Petrosibir AB. Vederlag för transaktionen bestod av 17 500 000 nyemitterade aktier i Petrosibir
AB. Teckningen av aktier skedde 16 december 2015.
Distribution av aktier i Petrosibir
Som en följd av avtalet med Petrosibir, inkluderat teckningen av de nyemitterande aktierna, ägde
Petrogrand 22 200 000 aktier av serie B i Petrosibir. Som en del av överenskommelsen delades
samtliga aktier i Petrosibir ut till Petrogrands aktieägare. Utdelningen skedde 22 december 2015.

Aktieägande i Zhoda Petroleum Ukraine AB
Den 11 december 2015 genomförde Petrosibir en utdelning av dotterbolaget Zhoda Petroleum
Ukraine AB till sina aktieägare, inkluderat Petrogrand. Vid tillfället för utdelningen uppgick Petrogrands
totala innehav av aktier i Petrosibir till 4 700 000 aktier av serie B. Efter utdelningens genomförande
erhöll Petrogrand motsvarande mängd (4 700 000) aktier i Zhoda Petroleum Ukraine AB. De akterna
redovisas till totalvärde av TSEK 10 786 som ”Tillgångar för avyttring” i Bolagates ”Konsoliderad
Balansräkning”, sida 9.
Avlistning från NASDAQ First North
Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har genom ett beslut som är dagtecknat den 4 december
2015 funnit att Petrogrands aktier ska avföras från handel på First North den 4 februari 2016.
Disciplinnämnden har också beslutat att Petrogrand ska betala en särskild avgift till börsen på 50 000
kronor för brott mot börsens takeover-regler.
Disciplinnämndens beslut rör händelser som i huvudsak inträffade under åren 2013 och 2014.
Nämnden anser att Petrogrand i de fall som börsen har anmält — med ett undantag — har brutit mot
informationsregler i First Norths regelverk och likaså mot börsens takeover-regler. Överträdelserna har
skett i samband med informationsgivning i anslutning till korsvisa takeover-bud mellan Petrogrand och
Shelton Petroleum AB.
Investeringar
Investeringar under perioden uppgick till 21 500 TUSD och består av den tidigare förvärvade
intresseandel i det cypriotiska bolaget Ripiano Holdings Ltd.
Finansiering och likviditet
Totala likvida medel uppgick per 31 december 2015 till 35 632 TSEK (158 708).
Verksamheten
Som beskrivits ovan under Investeringar, förvärvade Petrogrand i början av april 2015 en
intresseandel om 49 % i Ripiano Holdings Ltd. Den 16 december 2015 avyttrades innehavet formellt
och från och med den tidpunkten har Petrogrand ingen verksamhet kopplat till Ripiano Holdings Ltd.
Petrogrand har också haft två licenser i Tomskregionen i Ryssland. Det prospekteringsarbete som
skedde på dessa licenser under 2012 var inte framgångsrikt och en av licenserna, Muromsky- 2,
återlämnades i december 2015. Den andra licensen, Nizhnepaninsky, ligger ute till försäljning och har
erbjudits till potentiellt intresserade parter. Licensen kommer att säljas om en rimlig överenskommelse
är uppnådd, eller om så inte sker kommer även den andra licensen att återlämnas.
Organisation
Antalet anställda och konsulter var per den 31 december 2015 i koncernbolagen 11 (12) personer,
varav kvinnor 2 (6) och män 9 (6).
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En ny styrelse för Petrogrand valdes på den extra bolagsstämma som hölls den 10 april 2015. Cheddi
Liljeström, Dmitry Zubatyuk, Sven-Erik Zachrisson, Torbjörn Ranta och David Sturt valdes till
styrelseledamöter. Cheddi Liljeström valdes till styrelseordförande. Efter den extra bolagsstämman
fattade styrelsen beslut om att ersätta Maks Grinfeld med Dmitry Zubatyuk som ny verkställande
direktör och Sven-Erik Zachrisson som vice verkställande direktör.
Vid årsstämman som hölls den 23 juni 2015 omvaldes styrelsen. Vid årsstämman beviljades inte Maks
Grinfeld ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Maks Grinfeld var styrelseledamot och verkställande
direktör under 2014.
Under andra kvartalet 2015 har Pavel Tetyakov rekryterats som verkställande direktör för Petrogrands
ryska dotterbolag. Lars Vilhelmson rekryterades som t.f. CFO i maj 2015. Under tredje kvartalet 2015
anställdes Alexey Kuznetsov som vice CFO på konsultbasis.
Kommentarer moderbolaget
Moderbolagets resultaträkning inkluderar under året en nedskrivning av lån, motsvarande totalvärde
av TSEK -7 577, utgivna till dotterbolag för att täcka deras administrationskostnader. Tidigare lån
skrevs ned före inledningen av denna rapportperiod, varför värdet på lån till dotterbolag i
moderbolagets balansräkning uppgår till SEK 0.
Den 1 januari 2015 ägde Petrogrand AB 4 900 563 aktier i Petrosibir. Det totala värdet på aktierna var
vid det tillfället TSEK 60 277. Under 2015 avyttrades samt distribuerades aktierna (genom utdelning)
vilket genererat en total förändring i värde om TSEK -59 835, varav TSEK -33 954 är hänförligt till
2014.
Utdelningen till aktieägarna uppgår till TSEK -71 980, skillnaden från koncernens rapportering uppstår
på grund utav skillnader i bokföringen. Nettoeffekten är dock densamma för moderbolaget och
koncernen i helhet.
Närståendetransaktioner under rapportperioden
Petrogrand har haft ett konsultavtal med James Smith, som var styrelseledamot fram till 10 april 2015,
som avsåg geologiska tjänster. Avtalet har avslutats. Styrelseledamoten Sven-Erik Zachrisson hade
ett konsultavtal med bolaget avseende hans roll som vice verkställande direktör.
Tvister
Tvisten mellan Petrogrand och bolagets tidigare verkställande direktör om rätten till avgångsvederlag
har bilagts genom skiljedom. Kraven på Petrogrand gällande avgångsvederlag om 24 månader har
avvisats av skiljenämnden.
Aktiedata
Petrogrand AB:s aktiekapital per 31 december 2015 uppgår till SEK 40 265 898 fördelat på
40 265 898 utestående aktier, och kvotvärde är SEK 1 per aktie.

Händelser efter periodens slut
Avlistning från NASDAQ First North
Den 4 februari 2016 avlistades Petrogrands aktier från NASDAQ First North i enlighet med NASDAQ
OMX Stockholms Disciplinnämnds beslut. Utvärderingen av möjliga alternativ är en pågående process
och Petrogrand kommer informera aktieägarna så fort ny information finns tillgänglig.
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I samband med avlistningen har avtalet med bolagets Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB
avslutats. Att ha en Certified Advisor är ett krav endast för bolag listade på First North; följaktligen, är
avtalets avslutande kopplat till avlistningen.
Extra bolagsstämma i Petrogrand AB (publ)
På extrabolagstämman i Petrogrand AB (publ) (”Bolaget”) beslutades den 15 februari 2016 om
följande:
Stämman avslog styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende föremålet för bolagets
verksamhet.
Det beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie
styrelseledamöter. Det beslutades att årligt arvode ska utgå med 100 000 kronor till
styrelseordföranden, och med 80 000 kronor till envar av de övriga av extra bolagsstämman valda
styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget.
Till styrelseledamöter valdes Richard Cowie, Alexander Ulanovskiy och Timofey Kotenev.
Det beslutates om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalet. Aktiekapitalet utgörs lägst av
10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.
Bolagsstämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att genomföra nedskrivning av
aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag till 10 066 474,50 kronor.
Den tidigare styrelsen bestående av Cheddi Liljeström (styrelseordförande), Sven-Erik Zachrisson,
Torbjörn Ranta, Dmitry Zubatyuk samt David Sturt har som en följd av bolagsstämmans beslut
entledigats från sina styrelseuppdrag.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Oktober-December
(Alla belopp i TSEK)

Januari-December

2015

2014

2015

2014

Rörelsens intäkter
Försäljning av olja
Övriga rörelseintäkter

-

-

-

-

Summa rörelseintäkter

-

-

-

-

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader
Avskrivningar

-

-

-

-

Bruttoresultat

-

-

-

-

Försäljnings- och distributionskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader
Nedskrivning av Immateriella tillgångar

-3 964
-

-6 589
-

-23 638
-

-33 531
-

Rörelseresultat

-3 964

-6 589

-23 638

-33 531

59
10 786

1 476
-

2 964
10 786

3 412
-

-69 985

-

-71 875

-

-84 979
197
81

-3 187
15 952
-395

-527
-179 003
23 125
-209

-3 197
20 792
-465

-147 804

7 259

-238 376

-12 989

-

-

-

-

Periodens totala nettoresultat

-147 804

7 259

-238 376

-12 989

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

-147 804

7 259

-238 376

-12 989

-3,67
-3,67

0,18
0,18

-5,92
-5,92

-0,32
-0,32

Antal utgivna aktier
vid periodens utgång

40 265 898

40 265 898

40 265 898

40 265 898

Medelantal utgivna aktier
under perioden

40 265 898

40 265 898

40 265 898

40 265 898

Kvarvarande verksamhet

Finansiellt resultat
Finansiella intäkter
Utdelning från intressebolag
Resultat från försäljning av finansiella tillgångar
som kan säljas
Förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar som redovisas via resultaträkningen
Nettoresultat från försäljning av dotterbolag
Valutakursdifferenser
Övriga finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat

Resultat per aktie, SEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Oktober-December
(Alla belopp i TSEK)
Periodens resultat

Januari-December

2015

2014

2015

2014

-147 804

7 259

-238 376

-12 989

Poster som har eller kan omföras till periodens resultat
Valutaomräkningsdifferenser
Värdeförändring av finansiella tillgångar som kan säljas
Övrigt totalt resultat för perioden, netto efter skatt

3 443

-771

-720

2 286

59 569

-28 828

33 954

-39 954

-84 792

-22 341

-205 142

-50 657

-84 792

-22 341

-205 142

-50 657

Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
(Alla belopp i TSEK)

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Investeringar i intresseföretag

-

-

Finansiella tillgångar som kan säljas

-

60 277

Materiella anläggningstillgångar

17

326

Summa anläggningstillgångar

17

60 603

Varulager

801

1 440

Övriga kortfristiga fordringar

942

1 965

-

91 794

Likvida medel

35 632

158 708

Summa omsättningstillgångar

37 375

253 907

Tillgångar för avyttring

10 786

-

SUMMA TILLGÅNGAR

48 178

314 510

45 848

310 930

226

1 253

524

224

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
LÅNGFRISTIGA SKULDER
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

24

40

Upplupna kostnader

1 558

2 064

Summa kortfristiga skulder

2 105

2 328

48 178

314 510

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Helår
2015

Helår
2014

-23 638

-33 531

29

2 662

Erhållna räntor

2 963

3 412

Betalda räntor

-

-2

-20 645

-27 459

(Alla belopp i TSEK)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

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

639

798

Minskning(+)/ökning(-)av fordringar

92 741

51 371

Minskning(-)/ökning(+)av skulder

-1 250

-3 094

Summa förändring rörelsekapital

92 130

49 075

Kassaflöde från den löpande verksamheten

71 485

21 616

-218 553

-

Investeringsverksamheten
Investering i intresseföretag
Utdelning från intresseföretag

10 786

-

-

185 811

Förändring av kort finansiell placering
Förändringar av finansiella tillgångar

60 586

-157 361

-147 181

28 450

Utdelning

-59 940

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-59 940

-

-135 636

50 066

158 708

93 034

Kursdifferens i likvida medel

12 561

15 608

Likvida medel vid periodens slut

35 632

158 708

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Minskning(-)/ökning(+)av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
I SAMMANDRAG
Hänförligt till moderbolagets aktieägare

(Alla belopp i TSEK)

Övrigt
tillskjutet kapital

Aktiekapital

Ingående balans 2014-01-01

Andra reserver

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

40 266

1 432 114

-98 087

-1 012 706

-

-

-37 668

-12 990

-50 659

40 266

1 432 114

-135 755

-1 025 695

310 930

Totalresultat för perioden

-

-

33 234

-238 376

-205 142

Utdelning

-

-

-59 940

-59 940

40 266

1 432 114

-1 324 011

45 848

Totalresultat för perioden
Utgående balans 2014-12-31

Utgående balans 2015-12-31

-102 521

KONCERNENS NYCKELTAL
12 månader

12 månader

2015-12-31

2014-12-31

Totalt kapital, TSEK

48 178

314 510

Eget kapital, TSEK

45 848

310 930

Soliditet (%)

95,2%

98,9%

Koncernen

Räntebärande skulder, TSEK
Räntabilitet på eget kapital (%)

-

-

-133,63%

-3,86%

-5,92

-0,32

1.14

7,72

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

11
Petrogrand AB Bokslutskommuniké januari-december 2015

361 589

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Helår
2015

Helår
2014

-

-

Summa rörelseintäkter

-

-

Rörelsens kostnader

-

-

Bruttoresultat

-

-

Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader

-17 482
-

-23 176
-

Rörelseresultat

-17 482

-23 176

2 964
10 786
-179 003
-59 835

3 411
-

-527
23 125
-8 517

-3 197
20 792
-10 615

-228 489

-12 785

-

-

-228 489

-12 785

(Alla belopp i TSEK)
Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter

Finansiellt resultat
Finansiella intäkter
Utdelning från intressebolag
Nettoresultat från försäljning av dotterbolag
Resultat av försäljning av tillgångar som kan säljas
Förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar som redovisas via resultaträkningen
Valutakursdifferenser
Övriga finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT
TOTALRESULTAT
(Alla belopp i TSEK)
Periodens resultat

Helår
2015

Helår
2014

-228 489

-12 785

33 954

-39 954

-194 535

-52 739

-194 535

-52 739

Poster som har eller kan omföras till periodens resultat
Valutaomräkningsdifferenser
Värdeförändring av finansiella tillgångar som kan säljas
Övrigt totalt resultat för perioden, netto efter skatt
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
(Alla belopp i TSEK)
TILLGÅNGAR

2015-12-31

2014-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier i dotterbolag
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas

8
585
-

26
585
60 277

Summa anläggningstillgångar

593

60 888

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Övriga kortfristiga fordringar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

740
34 257
34 996

1 294
91 794
158 219
251 307

Tillgångar för avyttring

10 786

-

SUMMA TILLGÅNGAR

46 376

312 195

42 337

308 852

-

-

473
2 008
1 558
4 038

177
2 083
1 083
3 343

46 376

312 195

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
LÅNGFRISTIGA SKULDER
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET
KAPITAL I SAMMANDRAG

(All belopp i TSEK)

Övrigt
tillskjutet
kapital

Aktiekapital

Ingående balans 1 januari 2014

Balanserat

Årets

Summa

resultat

resultat

eget kapital

40 266

1 343 165

-782 540

-239 299

361 592

Omdisposition

-

-

-239 299

239 299

-

Totalresultat för perioden
Orealiserad värdeförändring I tillgångar som kan
säljas

-

-

-

-12 785

-12 785

-

-

-

-39 954

-39 954

40 266

1 343 165

-1 021 839

-52 739

308 852

Totalresultat för perioden

-

-

-52 739

52 739

-

Periodens resultat
Orealiserad värdeförändring I tillgångar som kan
säljas

-

-

-

-228 489

-228 489

-

-

-

33 954

33 954

Utdelning

-

-

-71 980

-

-71 980

40 266

1 343 165

-1 146 558

-194 535

42 337

Utgående balans 31 december 2014

Utgående balans 31 december 2015
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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 juridiska
personer.
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
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Stockholm den 11 mars 2016,
Styrelsen i Petrogrand AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Pavel Tetyakov, VD,
Richard Cowie, styrelseordförande,
tel: +46 8 5000 7810
För vidare information om Petrogrand AB hänvisas till www.petrogrand.se
Finansiell Kalender
Kvartalsrapportering
Delårsrapport Q1 2016:
Halvårsrapport Q2 2016:
Delårsrapport Q3 2016:

Publiceras 13 maj 2016
Publiceras 26 augusti 2016
Publiceras 25 november 2016

Årsredovisning 2015 är planerad att publiceras 26 april 2016.
Petrogrands årsstämma 2016 är planerad att äga rum den 18 maj 2016 i Stockholm.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på
Petrogrand AB:s ("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.
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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.

15
Petrogrand AB Bokslutskommuniké januari-december 2015

