
Botnia Exploration Holding AB (publ)
Delårsrapport januari - september 2011

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige och Norden.Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag som tack vare goda resultat nu har ambitionen att starta gruvdrift.
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Perioden januari -- september 2011

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0  (0 ).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -4 391 (-4 734).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -4 274 (-4 586).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,186 (-0,011).

Kvartal juli -- september 2011

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0  (0).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 714 (-2 701).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 725 (-2 552).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,07 (-0,005).

Viktiga händelser under tredje kvartalet

● Fortsatt intensiv och framgångsrik blockletning och kompletterande geofysisk mätning har pågått  i 

Vindelgranseleområdet där intressanta fynd av hällar och block har gjorts. Tack vare de goda resultaten utvidgas nu

de tidigare aviserade planerna att ansöka om bearbetningskoncession av området Middagsberget till ett större område

alternativt flera mindre bearbetningskoncessioner. Storleken på koncessionerna är beroende av vad som kan

accepteras av Bergsstaten.

● Tidigare planer på att söka bearbetningskoncessioner av Purnu och Jorbojokki får tillfälligt stå tillbaka för 

Vindelgranseleområdet som nu helt klart framstår som bolagets högsta prioritetsområde.

● Fokus under tredje kvartalet har varit Vargbäckenprojektet där arbetet med förberedelser för provbrytningen drog

igång.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

● Styrelsen har beslutat att inlämna en miljöansökan till Länsstyrelsen/Miljödomstolen för fullskalig brytning av

Vargbäcken fyndigheten. En beräknad ansökningstid är enligt uppgift minst 18 månader.

● I pressmeddelande den 3 november lämnades en geologisk sammanfattning på intressanta objekt i

Vindelgranseleområdet.

● Provbrytning i Vargbäcken har påbörjats och den första officiella salvan sprängdes framgångsrikt den 3 november.

Landshövdingen för Västerbotten, Chris Heister invigde officiellt projektet. Närvarande var också kommunstyrelsens

ordförande i Lycksele kommun tillsammans med ett 70-tal intresserade ortsbor. ÅF utförde blockmodelleringen för de

första sprängningarna som totalt uppmätts till ca 14 000 ton av guldmineralisering. Dessa 14 000 ton kommer att

lakningsanrikas i Dragon Minings guldgruva i Svartliden, ca 135 km från Vargbäcken. Nästa steg av provbrytningen

påbörjas till våren, upp till 50 000 ton guldmineralisering vilket kommer att testas med flotationsanrikning.
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Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång (forts.)

● Styrelsen har beslutat att inleda ett långsiktigt arbete med att förbereda bolaget inför ett eventuellt listbyte från

AktieTorget till Nasdaq OMX Small Cap. Ambitionen är att ett sådant listbyte kan ske när bolaget är igång med

produktionen och genererar intäkter.

● Dragon Mining kommer att gå vidare till den första förvärvsfasen i vårt avtal gällande undersökningstillståndet

Harpsund. Detta projekt ingår i det samarbetsavtal som tecknats mellan Dragon Mining och Botnia Exploration

Holding AB. Tidigare resultat av analyser från borrhål publicerades i PM den 12 maj samt den 29 juli 2011.

● Botnia Exploration rapporterar ökning på 12 % i indikerad mineraltillgång i Vargbäckens guldfyndighet, se vidare

separat pressmeddelande den 15 november 2011.

Framtidsutsikter

Botnias övertagande av Hans. A. Resources Sweden AB kan nu efter drygt ett år uppfattas som lyckosamt.

Utvärderingen av de nya projekten har gjorts och handlingsplaner upprättats. Det är min och styrelsens uppfattning att

Botnias framtida målsättning och strategi nu kan formuleras med en klar och tydlig formulering väl förståelig för våra

aktieägare. Med de nya fynd och resultat under året, ser Botnia Exploration med stor tillförsikt fram emot de

kommande åren.

STRATEGI

Styrelsen för Botnia har beslutat att revidera Botnia huvudstrategi från att enbart vara verksamt inom prospektering till

att inkludera gruvbrytning i egen regi. Inriktningen skall förstärkas mot guld och vissa undersökningstillstånd

återlämnas till Bergsstaten.

Vår strategi kan sammanfattas enligt följande:

1. Guld är huvudprioritet och huvudmarknaden är Sverige och Norden.

2. Utveckla ytterligare projekt till bearbetningskoncessioner inom Vindelgranseleområdet (utöver Vargbäcken).

3. Alla bearbetningskoncessioner skall ligga infrastrukturellt rätt med närhet till befintligt anrikningsverk och

avfallsdammar.

4. All utveckling av övriga mineralprojekt som volfram, sällsynta jordartsmetaller planeras att exploateras och

finansieras via partnerskap. Detta förutsätter fortsatt en positiv utveckling av priserna för dessa metaller. De aktuella

undersökningsprojekten kommer med andra ord att "utfarmas" vilket är vanligt tex inom oljeindustrin.

5. Utökning av antalet geologiska områden med intressanta mineraliseringar, kompletterande till den så kallade

guldlinjen i Västerbotten, Älvsbyområdet, Bergslagen samt Hälsingland, som Bolaget bedömer har stor potential och

framtidsmöjligheter.

6. Botnia arbetar efter beprövade metoder inklusive blockletning.

7. Uranobjekt kommer ej att finnas i Bolagets projektportfölj.
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PROSPEKTERINGSVERKSAMHETEN

Botnia utför en intensiv prospektering inom Sverige. Våra arbeten är koncentrerade till Vindelgranseleområdet och

den så kallade Guldlinjen.

Undersökningsborrningar planeras under höst/vinter i Fäbodliden A, Middagsberget Norra, Åström objektet, och

Forsheden. Alla dessa områden ingår i Vindelgranseleområdet och en sammanfattning om projekten gavs i PM den 3

november. Borrstart för Åström objektet (Granselliden nr 3) har senarelagts på grund av höstens regnande.

Kompletterande geofysiska markmätningar planeras i Vindelgranseleområdet inkluderat Vargbäcken.

Analyser från undersökningsborrningar i Darsbo väntas inom kort.

Projektportfölj

Botnias projektportfölj består idag av drygt 30 undersökningstillstånd och en bearbetningskoncession. För närmare

information om projektportfölj och projektöversikt hänvisar vi till bolagets hemsida. Förändringar i projektportföljen sedan

förra kvartalsrapport redovisas nedan:

Beviljad förlängning av undersökningstillstånd

Orgsjön nr 1, Granselliden nr 2

Nya beviljade undersökningstillstånd

Rörtjärnen nr 1

Återlämnade (sönade) undersökningstillstånd

Galtabo nr 1, Koler nr 1, Lövnäs nr 1, Toskbäcken nr 1, Toskbäcken nr 2, Utterbänningen nr 1, Vandelån nr 2,

Ötjärnen nr 1.

FINANSIELL ÖVERBLICK

Koncernen i sammandrag

Helår Helår

(kSEK) 2011 2010 2011 2010 2010 2010

Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete 2 233 806 5 205 1 804 2 701

Rörelseresultat -1 714 -2 701 -4 391 -4 734 -5 973 -5 973

Resultat efter skatt -1 725 -2 552 -4 274 -4 586 -5 925 #########

Resultat per aktie, SEK -0,07 -0,005 -0,186 -0,011 -0,013 -0,01

Kommentarer till tabellen

Under de första nio månaderna 2011 eller 2010 har det inte redovisats någon nettoomsättning. Under perioden januari -

september 2011 uppgick aktiverat arbete för egen räkning till kSEK 5 205 (1 804) och rörelseresultatet till kSEK -4 391

(-4 734). Rörelseresultatet har under samma period påverkats av nedskrivningar/utrangering undersökningstillstånd

om kSEK -779 (-1 832).

juli -- september januari -- september

Sid: 3 (10)



Botnia Exploration Holding AB (publ) Delårsrapport januari -- september 2011

556779-9969

Investeringar

Immateriella anläggningstillgångar uppgår vid periodens slut till kSEK 35 035 jämfört med kSEK 27 328 per den 31

december 2010. Ökningen om kSEK 7 707 förklaras enligt nedan tabell:

Ingående balans 2011-01-01 27 328

Avgifter för nya samt förlängning av undersökningstillstånd 295

Utförda prospekteringsarbeten (aktiverat arbete för egen räkning) 5 205

Prospekteringsrättigheter tillförda genom bolagsförvärv (se nedan) 3 262

Nedskrivning/utrangering återkallade undersökningstillstånd -779

Periodens avskrivningar -276

Utgående balans 2011-09-30 35 035

Kassaflödespåverkande effekt av gjorda investeringar under perioden januari - september 2011 uppgår till kSEK -7 198

(-4 387). Investeringarna består i huvudsak av utförda prospekteringsarbeten och förvärv av prospekteringsrättigheter,

varav kSEK 1 698 avser under perioden utbetald tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Hans.A. Resources Sweden

AB. Under rapportperioden har kassaflödet från investeringsverksamheten även påverkats av deponerade medel om

kSEK -900 (0) avseende ställd säkerhet till förmån för Länsstyrelsen avseende framtida återställning av

provbrytningsområdet i Vargbäcken.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet för niomånadersperioden januari - september 2011 uppgår till kSEK -11 418 (-4 989). Likvida medel vid

periodens slut uppgick till kSEK 10 991 jämfört med kSEK 22 409 per den 31 december 2010. Soliditeten per den 30

september 2011 uppgår till 94,3 % (85,2 %) och eget kapital uppgår till kSEK 45 030 jämfört med 49 454 per den 31

december 2010.

Företagsförvärv - tilläggsköpeskilling

Som beskrivits i föregående kvartalsrapport samt i separat pressmeddelande publicerat den 4 juli 2011 har Länsstyrelsen

lämnat tillstånd för provbrytning i bearbetningskoncessionen Vargbäcken K nr 1. Som tidigare har informerats skall

Botnia erlägga en tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Hans.A Resources Sweden AB om 3 963 601 nyemitterade

aktier under förutsättning att ovanstående miljötillstånd erhålls. I tilläggsavtal med Hansa Resources Limited skall de

nyemitterade aktierna erläggas i två lika stora poster varvid den första posten skall erläggas tidigast den 1 januari 2012

och den andra posten tidigast den 1 juli 2012. Utöver detta har Hansa Resources Limited enligt förvärvsavtalet rätt till en

kontant tilläggsköpeskilling om CAD 500 000, som skall erläggas i två rater om CAD 250 000 vardera.

I delårsbokslutet per den 30 september 2011 har kontant del om totalt kSEK 3 262 (kCAD 500) av tilläggsköpeskillingen

bokförts och beaktats i förvärvsanalysen. Under perioden juli - september 2011 har kSEK 1 698 (kCAD 250) utbetalats

av ovan nämnd kontant tilläggsköpeskilling. I nedan presenterad koncernbalansräkning har kontant tilläggsköpeskilling

om kSEK 3 262 till sin helhet allokerats till prospekteringsrättigheter (immateriella tillgångar). Kvarstående skuld

avseenden kontant tilläggsköpeskilling uppgår per den 30 september 2011 till kSEK 1 645 (kCAD 250) enligt gällande

valutakurs per 2011-09-30.

Tilläggsköpeskilling i form av 3 963 601 nyemitterade aktier har däremot inte bokförts eller beaktats i förvärvsanalysen

per den 30 juni 2011 på grund av att den skall värderas till framtida värden på eget kapitalintstrument.
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Antal utestående aktier

Enligt beslut på årsstämma den 30 mars 2011 har under rapportperioden en sammanläggning av bolagets aktier och

en vidhängande utjämningsemission genomförts med villkoren 1:30. Antalet aktier uppgår efter sammanläggning och

vidhängande utjämningsemission till 23 020 270 och aktiekapitalet till kSEK 3 453. Första handelsdag efter

sammanläggning var den 19 april 2011. För närmare information kring sammanläggningen av aktier, se bolagets

hemsida, www.botniaexploration.com

Bolagets aktie är sedan december 2009 listad vid AktieTorget.

Optionsprogram

Det finns inga utestående optionsprogram.

Personal

Under perioden har koncernen haft 1 (0) anställd. Ersättningar i form av konsultarvode har utbetalats till bolagets VD,

se vidare information i avsnitt närstående transaktioner nedan. Under första kvartalet 2011 förstärktes organisationen

med Frank van der Stijl som anlitats som chefsgeolog och Rasmus Blomqvist som geolog. Bägge anlitas på

konsultbasis.

Ledningsgruppen består av VD Bengt Ljung, Frank van der Stijl (chefsgeolog), Sven Egnell (ekonomichef) och Thomas

Ljung (business controller).

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget utgörs av koncernledningsfunktionen och nettoomsättning uppgår under perioden till

kSEK 423 (976) med ett resultat efter finansiella poster på kSEK - 3 319 (-881). I resultat efter finansnetto ingår för

niomånadersperioden januari - september 2011 nedskrivning av aktier i dotterbolag om kSEK - 1 000 (0) avseende

lämnade aktieägartillskott till Botnia Exploration AB. Likvida medel per balansdagen är kSEK 9 483 (492).

Transaktioner med närstående

Följande transaktioner har skett med närstående under perioden juli - sep 2011:

X Minerals AB som ägs av Göran Petersson, styrelseledamot, har levererat prospekteringstjänster till ett värde om kSEK

54. Frostviken Exploration Services som drivs av Frank van der Stijl, chefsgeolog och med i ledningsgruppen, har

levererat prospekteringstjänster till ett värde om kSEK 109. Ett konsultavtal, avseende köp av företagsledningstjänster,

finns med CMM Calluna Marketing & Management AB som ägs av Bengt Ljung, styrelseledamot och delägare. Under

perioden har tjänster köpts till ett värde av kSEK 240.

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och

risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har

skett under perioden. En detaljerad redovisning av Botnias risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma

återfinns i bolagets årsredovisning för 2010.
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendation nr

20, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna finansiella rapport

som i årsredovisningen 2010 för Botnia Exploration Holding AB (publ).

Ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2011 2012-02-16

Lidingö den 18 november 2011

Bengt Ljung

VD

För ytterligare information kontakta

VD Bengt Ljung bengt.ljung@botniaexploration.com 070-543 16 05

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Fakta om Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och

Norden. Utveckling sker främst av objekt i tidiga faser. Bolaget har efter förvärvet av kanadensiska Hansa Resources

Limiteds svenska fyndigheter, ett 30-tal projekt varav flera med inriktning på guld. Bolaget är listat på AktieTorget

(BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com och www.aktietorget.se.

Bolagets Adress

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Box 1343

181 25 Lidingö

Besök: Herserudsvägen 18, Lidingö

www.botniaexploration.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Botnia Exploration skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om

handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2011 kl. 08.30.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
Helår Rullande

(kSEK) 2011 2010 2011 2010 2010 12-mån

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete 2 233 806 5 205 1 804 2 701

Övriga externa kostnader -623 -668 -2 763 -2 474 -3 464

Prospekteringskostnader -2 233 -806 -5 205 -1 804 -2 701

Personalkostnader -220 -107 -573 -150 -330

Avskrivningar -92 -94 -276 -278 -373

Övriga rörelsekostnader1)
-779 -1 832 -779 -1 832 -1 806

Rörelseresultat -1 714 -2 701 -4 391 -4 734 -5 973 0

Finansnetto2)
-11 149 117 148 48

Resultat före skatt -1 725 -2 552 -4 274 -4 586 -5 925 0

Skatt 0 0 0 0 0

Resultat efter skatt -1 725 -2 552 -4 274 -4 586 -5 925

Resultat per aktie, SEK3)
-0,07 -0,005 -0,186 -0,011 -0,013 #########

Medelantal aktier 23 020 270 475 788 119 23 016 961 436 339 764 447 431 453

1) Övriga rörelsekostnader avser till sin helhet utrangering/återkallade undersökningstillstånd.

2) Finansnettot har under tredje kvartalet 2011 påverkats negativt av valutakursförluster om k SEK 81.

3) Under niomånadersperioden januari - september 2011 har en sammanläggning av bolagets aktier 1:30 genomförts. Se vidare information i not 3.

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
30 september 30 september 31 december

TILLGÅNGAR (kSEK) 2011 2010 2010 2010

Immateriella anläggningstillgångar 35 035 26 521 27 328

Materiella anläggningstillgångar 1 6 8 6

Finansiella anläggningstillgångar1)
1 002 102 102

S:a anläggningstillgångar 0 1 36 043 26 631 27 436 0

Kundfordringar och andra fordringar 713 557 1 307

Kassa och bank 10 991 583 22 409

S:a omsättningstillgångar 11 704 1 140 23 716 0

SUMMA TILLGÅNGAR 47 747 27 771 51 152 0

30 september 30 september 31 december

EGET KAPITAL OCH SKULDER (kSEK) 2011 2010 2010 2010

Eget kapital 45 030 23 649 49 454 0

Kortfristiga skulder, räntebärande 0 917 0

Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder2)
2 717 3 205 1 698

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 747 27 771 51 152 0

1) Under perioden har kSEK 900 deponerats som säkerhet för framtida återställningskostnader av provbrytningsområdet i Vargbäcken. I övrigt har inga

förändringar skett under perioden avseende ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.

2) I beloppen per den 30 september 2011 ingår kvarvarande kontant del av tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Hans.A Resources Sweden AB

om kSEK 1 645. För vidare information se avsnitt "Företagsförvärv - tilläggsköpeskilling" ovan.

juli -- september januari -- september
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KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (kSEK)

30 september 30 september 31 december

2011 2010 2010 2010

Ingående eget kapital enligt balansräkning 49 454 13 556 13 556

Nyemissioner 0 412 32 218

Nyemissionskostnader 0 0 -4 662

Apportemission förvärv Hansa 0 14 267 14 267

Återbetalning av villkorade aktieägartillskott -150 0 0

Periodens resultat -4 274 -4 586 -5 925

Eget kapital vid periodens slut 45 030 23 649 49 454 0

KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG (kSEK)

Helår Rullande

2011 2010 2011 2010 2010 12-mån

Kassaflöde från den

löpande verksamheten -1 898 -843 -3 170 -1 931 -3 738 0

Kassaflöde från

investeringsverksamheten -4 859 -1 192 -8 098 -4 387 -6 980 0

Kassaflöde från

finansieringsverksamheten -150 1 329 -150 1 329 27 555

Förändring av likvida medel -6 907 -706 -11 418 -4 989 16 837 0

Avstämning av förändring

i likvida medel

Ingående balans likvida medel 17 898 1 289 22 409 5 572 5 572

Utgående balans likvida medel 10 991 583 10 991 583 22 409

Förändring av likvida medel -6 907 -706 -11 418 -4 989 16 837 0

juli -- september januari -- september
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1. VERKSAMHETSOMRÅDEN - SEGMENTSREDOVISNING

Botnia är för närvarande verksamma inom en rörelsegren och en geografisk marknad varför någon

segmentsrapportering inte är aktuell.

2. NYCKELTAL (kSEK)

Helår Rullande
2011 2010 2011 2010 2010 12-mån

Nettoomsättning, kSEK 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat, kSEK -1 714 -2 701 -4 391 -4 734 -5 973 0

Resultat efter skatt, kSEK -1 725 -2 552 -4 274 -4 586 -5 925 0

Avkastning på eget kapital, % -9,0% -24,6% -18,8%

Avkastning på totalt kapital, % -8,9% -22,4% -18,2%

Soliditet, % 94,3% 85,2% 94,3% 85,2% 96,7%

Balansomslutning, kSEK 47 747 27 771 47 747 27 771 51 152

Investeringar, kSEK 8 098 4 387 6 980

Medelantal anställda, st 1 0 0,2

3. ANTAL AKTIER OCH AKTIEMÅTT1)

Helår Rullande

2011 2010 2010 12-mån

Totalt antal utestående aktier före utspädning, st 23 020 270 477 997 574 690 308 086 #########

Totalt antal utestående aktier efter utspädning; st2)
26 983 871 485 093 822 690 308 086

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning, st3)
23 016 961 436 339 764 447 431 453

Resultat per aktie före utspädning, SEK3)
-0,186 -0,011 -0,013

Eget kapital per aktie, SEK 1,96 0,05 0,07

Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 1,67 0,05 0,07

Totalt aktiekapital, kSEK 3 453 2 390 3 452

1) Enligt beslut på årsstämma den 30 mars 2011 har under rapportperioden en sammanläggning av bolagets aktier och en vidhängande

utjämningsemission genomförts med villkoren 1:30. Antalet aktier uppgår efter sammanläggning och vidhängande utjämningsemission till

23 020 270 och första handelsdag efter sammanläggning var den 19 april 2011. Jämförelsetal har ej räknats om.

2) Utspädningseffekt per den 30 september 2011 avser till sin helhet tilläggsköpeskilling avseende förvärv Hans.A. Resources Sweden AB om

3 963 601 aktier. Se vidare information avsnitt "Företagsförvärv - tilläggsköpeskilling" ovan.

3) Utspädningseffekt beräknas ej då förlusten per aktie blir lägre.

4. FÖRPLIKTELSER FÖRVÄRVADE TILLSTÅND

Inga förändringar har skett under perioden. För närmare information se årsredovisning för 2010 sid 29.
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5. MODERBOLAGETS RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG (kSEK)

Helår

RESULTATRÄKNINGAR 2011 2010 2011 2010 2010 12-mån

Nettoomsättning 423 976 423 976 1 233

Övriga externa kostnader -2 493 -2 006 -2 493 -2 006 -2 731

Personalkostnader -366 0 -366 0 -79

Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 0

Rörelseresultat -2 436 -1 030 -2 436 -1 030 -1 577 0

Resultat från koncernföretag1)
-1 000 0 -1 000 0 0

Finansnetto 117 149 117 149 48

Resultat före skatt -3 319 -881 -3 319 -881 -1 529 0

Skatt 0 0 0 0 0

Resultat efter skatt -3 319 -881 -3 319 -881 -1 529 0

1) Redovisat belopp för 2011 avser till sin helhet nedskrivning avseende lämnade aktieägartillskott till dotterbolaget Botnia Exploration AB.

30 september 30 september 31 december

BALANSRÄKNINGAR 2011 2010 2010 2010

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar1)
52 788 48 626 48 626

Summa anläggningstillgångar 52 788 48 626 48 626 0

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och andra fordringar 13 228 4 708 7 176

Kassa och bank 9 483 492 22 216

Summa omsättningstillgångar 22 711 5 200 29 392 0

SUMMA TILLGÅNGAR 75 499 53 826 78 018 0

30 september 30 september 31 december

2011 2010 2010 2010

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 73 696 50 519 77 015

Kortfristiga skulder, räntebärande 0 917 0

Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder1)
1 803 2 390 1 003

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 75 499 53 826 78 018 0

* Under perioden har kSEK 900 deponerats som säkerhet för framtida återställningskostnader av provbrytningsområdet i Vargbäcken. I övrigt har inga

förändringar skett under perioden avseende ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.

1) I belopp per den 30 september 2011 ingår kvarvarande kontant del av tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Hans.A Resources Sweden AB om

kSEK 1 645. För vidare information se avsnitt "Företagsförvärv - tilläggsköpeskilling" ovan.
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