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Delårsrapport, januari-september 2022 

TREDJE KVARTALET 2022 
 En ny uppskattning av mineralreserven gjordes vilket ledde till en ökning om 16 procent 

från 26 415 kton med 33,4 procent järn till 30 772 kton med 32,2 procent järn och bedöms 
medge en förlängd produktionstid från nio till drygt tio år. 

 Omsättningen i Sala Bly ökade med 129% till 5 519 KSEK (2 408). 
 Nettoomsättningen uppgick till 5 582 KSEK (2 518). 
 EBITDA uppgick till -3 806 KSEK (-2 605). 
 Rörelseresultatet uppgick till -3 958 KSEK (-2 773). 
 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,47 SEK (-0,40). 

JANUARI-SEPTEMBER 2022 
 Nettoomsättningen uppgick till 18 432 KSEK (11 838). 
 EBITDA uppgick till -9 410 KSEK (-8 651). 
 Rörelseresultatet uppgick till -9 941 KSEK (-9 217). 
 Miljöansökan för Dannemora lämnades in den 29 juni, en viktig milstolpe för 

Dannemoraprojektet 
 Samråd enligt miljöbalken för apatitprojektet i Grängesberg hölls den 14 juni. 
 Optionsinlösen och riktad emission under januari och februari inbringade netto 35,1 MSEK. 
 Övergång till ekonomisk rapportering i enlighet med IFRS (International Financial Reporting 

Standards) under det första kvartalet. 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 Den 2 november 2022 kungjorde Mark- och miljödomstolen ansökan om tillstånd till 

förnyad gruvverksamhet i Dannemora gruva. 

Finansiell översikt Q3 2022 Q3 2021 Jan-sep 2022 Jan-sep 2021 FY 2021 

Nettoomsättning KSEK 5 582 2 518 18 432 11 838 15 636 

EBITDA KSEK -3 806 -2 605 -9 410 -8 651 -9 938 

Rörelseresultat (EBIT) KSEK -3 958 -2 773 -9 941 -9 217 -10 789 

Resultat per aktie (korr. efter 
sammanslagning av aktier) -0,47 -0,40 -1,20 -1,29 -1,46 

 
Kassalikviditet (%) 303 275 303 275 338  

Eget kapital, KSEK 135 135 94 219 135 135 94 219 109 596  

Likvida medel, KSEK 24 463 23 944 24 463 23 944 28 084  

Balansomslutning, KSEK 148 921 111 291 148 921 111 291 126 109  

Soliditet (%) 91 85 91 85 87  

Personal vid slutet av perioden 12 10 12 10 11  

 
Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år justerade enligt IFRS. 
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KOMMENTARER FRÅN VD  
Vi lever i en tid med stora klimatutmaningar och geopolitiska osäkerheter, något som vi alla måste 
förhålla oss till. GRANGEX bidrar till en ökande självförsörjningsgrad av mineraler för Europa, genom att 
så snabbt som möjligt driva våra hållbara och gröna mineralprojekt till produktionsstart. 
 
Den 2 november 2022 utgör en viktig milstolpe i detta arbete då Mark- och miljödomstolen i Nacka 
tingsrätt kungjorde vår miljöansökan för Dannemoragruvans återstart. Att denna märkeshändelse 
inträffar bara fyra månader efter vi lämnade in ansökan och utan stora kompletteringsförelägganden 
från domstolen, visar att ansökan håller väldigt hög kvalité och ger förhoppningar om en snabb 
domstolsprocess. Jag bedömer därför att vi har goda möjligheter att följa den kommunicerade 
tidplanen med en planerad produktionsstart i början av 2025.   
 
Närmast i tid ligger publiceringen av den slutliga feasibility-studien där arbetet nu är i sin slutfas. Det är 
glädjande att konstatera att Dannemora är på väg att kvala in som ett grönt projekt enligt de generella 
kraven som EU:s taxonomi på hållbara industriprojekt. Det förstärks genom att vi räknar med ett 10 
procentigt cirkulärt inslag i produktionen i Dannemora. Det uppnås genom återvinning av järnmalm ur 
gammal anrikningssand som deponerats i gruvan.  
 
Studien kommer vara baserad på de nya ekonomiska förhållanden som den ökade inflationen och en 
försvagad krona innebär. Den höga inflationen innebär att investeringskostnaderna generellt ökar, men 
motverkas till viss del av den försvagade svenska valutan eftersom vår intjäning är i US dollar, som 
stärkts mot kronan sedan vår senaste studierapport i januari i år. Även våra driftkostnader för den 
planerade elektrifierade produktionen kommer att påverkas. 
 
När studiefasen i Dannemora avslutats tar genomförandefasen vid. I väntan på miljötillståndet under 
tredje kvartalet 2023 kommer projektledningen fram till dess arbeta med alla de förberedelser som kan 
ske inför byggstarten i Dannemora.  
 
Under den senaste tiden har marknadspriset för järnmalm av standardkvalitet fallit. Det beror på att 
efterfrågan från Kina minskat och en allmän inbromsning av ekonomin. Det långsiktiga trenden för en 
omställning av ståltillverkning kvarstår. Därför väntas efterfrågan på höganrikade järnmalmsprodukter 
att stiga betydligt när stålköpare och stålproducenter från och med nästa år tvingas rapportera sin 
kolintensitet enligt EU:s direktiv. Det bör driva en ökad efterfrågan på höganrikad järnmalm inom 
Europa. Även Kina efterfrågar alltmer höganrikade järnmalmsprodukter.  
 
Arbetet med feasibility-studien för apatitprojektet försenas genom den höga beläggning på de 
mineralaboratorier vi använder. Vi märker av en stor efterfrågan på GRANGEX-apatiten i det rådande 
geopolitiska läget och just nu pågår tester av vår apatit hos två potentiella kunder i Europa. Arbetet med 
de olika miljöstudier som ingår i den kommande miljöansökan för apatitprojektet är i princip avslutade. 
 
Christer Lindqvist, VD 
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VERKSAMHETEN 
GRANGEX utvecklar, genom dotterbolagen Grängesberg Exploration AB och Dannemora Iron AB, 
mineralfyndigheter som innehåller järnmalm, apatit och sällsynta jordartsmetaller (REE). De 
lönsamhetsstudier som genomförts under 2021 fördjupas under 2022. Slutstudien (feasibility-studien) 
för Dannemora beräknas vara klar i november 2022.  
 
Under 2021 påbörjades arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar inför planerade ansökningar om så 
kallade miljötillstånd. Miljöansökan för Dannemora lämnades in under juni 2022 till Mark & 
Miljödomstolen i Nacka och kungjordes den 2 november 2022. 
 
För apatitprojektet i Grängesberg beräknas miljöansökan kunna lämnas in under det första kvartalet 
2023. 
 
Dotterbolaget Sala Bly AB är den enda producenten i Norden av blymanufaktur som levererar 
insatsvaror till industrin. Sala Bly är den första fossilfria producenten av blyprodukter baserad på 
cirkulärt bly. 
 

DANNEMORAPROJEKTET 
GRANGEX uppnådde en viktig milstolpe genom inlämning av miljöansökan till Mark & Miljödomstolen 
den 29 juni, vilket är ett betydelsefullt steg på vägen mot återöppnandet av Dannemoragruvan. 
Ambitionen är att göra gruvan till Europas första producent av högkvalitativ järnmalm med det lägsta 
kolintensiteten.  
 
Efter en liten komplettering under hösten kungjorde domstolen ansökan den 2 november 2022. 
Synpunkter skall lämnas till rätten före den 12 december 2022. Därefter kan ytterligare skriftväxling ske 
innan eventuell huvudförhandling och dom. 
 
Parallellt pågår färdigställandet av den slutliga feasibility-studien för Dannemora. Det internationella 
gruvkonsultföretaget SLR Global Ltd. beräknas presentera resultatet i november 2022. 
 
Resultatet av feasibility-studien kommer att bilda ett slutligt underlag för styrelsens investeringsbeslut 
samt för struktur och upplägg av den kommande projektfinansieringen som ska vara på plats när Mark- 
& Miljödomstolen fattar sitt tillståndsbeslut. 

Uppdatering av mineralreserven i Dannemoragruvan 

Under året inleddes ett omfattande arbete med omtolkning av befintliga borrkärnor i borrkärnearkivet i 
Dannemora med anledning av de tidigare framgångsrika anrikningstesterna. I augusti rapporterade 
bolaget resultatet från den första fasen av omtolkningen av borrkärnor. De kända och indikerade 
mineraltillgångarna ökade med 990 kton och uppgick därefter till 29 181(176) kton med 36,6 % järn. De 
antagna mineraltillgångarna ökar med 125 kton och uppgår därefter till 5 948 kton med 33,3 % järn. 

Arbetet med gruvplaneringen i den slutliga feasibility-studien har resulterat i en ytterligare uppdatering 
av mineraltillgångarna och även av den sannolika mineralreserven i Dannemoragruvan. Mineralreserven 
ökar med 16 procent från 26 415 kton med 33,4 procent järn till totalt 30 772 kton med 32,2 procent järn 
och bedöms medge en förlängd produktionstid från nio till drygt tio år.  
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De uppskattade mineraltillgångarna efter omklassificering av anrikningssanden från antagen till 
indikerad kategori, samt den rapporterade ökningen av mineraltillgångarna i pressrelease den 9 augusti 
2022 framgår i tabellen nedan. 

Kategori 
2022 2021 

kton Fe% kton Fe% 
Känd 17 314 37,49 16 733 37,87 

Indikerad 11 867 34,66 11 454 34,58 
Total Känd. + Indikerad. 29 181 36,34 28 186 36,54 

Antagen 6 039 33,32 5 823 31,9 
Indikerad (Tailings) 3 000 21,00   

Antagen (Tailings)   1 700 ca. 21 - 22 
Total Antagen 6 039 33,33 7 523  

De uppskattade mineralreserverna har upprättats i enlighet med JORC-2012 och inkluderar de utökade 
mineraltillgångarna som rapporterades av bolaget den 9 augusti 2022. Mineralreserverna redovisas i 
tabellen nedan tillsammans med de reserver som uppskattades 2021 och som redovisades av bolaget 
2022-01-19. En JORC Table 1 har upprättats som stöd för redovisningen, Table 1 finns att ladda ner på 
bolagets hemsida. 

Kategori 2022 2021 
kton Fe % kton Fe % 

Sannolik mineralreserv 30 722 32,20 26 415 33,40 
 
Järn- och stålmarknaderna januari-september 2022 
Råstålsproduktionen i världen har under januari – september 2022 minskat till följd av kriget mellan 
Ryssland och Ukraina. Den totala produktionen har minskat från 1 468 miljoner ton till 1 402 miljoner ton, 
en nedgång på 4,3%. Minskningen i Ryssland och övriga CIS-länder (inkl. Ukraina) uppgick till 18,5% och 
slutade på 66 miljoner ton. EU minskade sin produktion med 8,2% och stannade på 106 miljoner ton. I 
Kina har produktionen minskat med 3,4% och uppgick till 781 miljoner ton. Den minskade produktionen 
inom EU beror dels på svårigheter att ersätta den kraftigt minskade järnmalmsimporten från Ryssland 
och Ukraina, dels på grund av den minskade efterfrågan på stål. Den enda region i världen som sett en 
ökad produktion är Mellanöstern och framför allt Iran, som ökat sin produktion med 9,8% till 22 miljoner 
ton. 
 
Arbetet med att reducera koldioxidutsläpp inom stålindustrin fortsätter och fler stålföretag satsar mer 
forsknings- och utvecklingsresurser för att hitta miljövänligare produktionsprocesser. Många väljer att 
ställa om från masugnar och syrgasbaserad konverterteknologi till ljusbågsugnar som chargeras med 
skrot och/eller direktreducerat järn framställt av högvärdigt järnmalmskoncentrat av DRI-kvalitet. För att 
framställa fossilfritt direktreducerat järn av DRI-kvalitet krävs fossilfri vätgas producerad av stora 
mängder fossilfri el liksom högvärdig järnråvara. EAF-teknologin är baserad på en blandning av skrot och 
pellets med högvärdig järnmalmskoncentrat av DRI-kvalitet (Direktreducerat järn), som råvara där 
behoven av stora mängder grön el och kraven på högvärdig järnråvara står för de stora utmaningarna. I 
dessa avseenden har Sverige och Skandinavien stora fördelar, både vad avser tillgång till grön el och, inte 
minst, till högvärdig järnmalm. Dannemoras magnetitkoncentrat, med en järnhalt på ca 68% bedöms höra 
till världens absoluta toppskikt vad avser järnhalt. Även dess övriga kemiska egenskaper bedöms som 
attraktiva för stålproducenter med ambitioner att tillverka grönt stål. 
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Hittills under 2022 har priserna på järnmalm genomgått stora förändringar, från att i januari legat på ca 
120 USD/ton (standardprodukt med 62% Fe) har vi sett en uppgång till 160 USD per ton i april och därefter 
en botten på strax under 100 USD/ton i september. Järnmalmsmarknaden, precis som allt annat i 
världsekonomin, präglas för närvarande av stora osäkerheter, till allra största del beroende på det 
pågående kriget mellan Ryssland och Ukraina. En förstärkande faktor i järnmalmsbranschen är oron de 
stora järnmalmsproducenterna i framför allt Australien känner inför den gröna omställningen. Många 
analytiker i branschen anser att det kommer råda en kraftig obalans mellan vad järnmalmsköparna vill 
köpa och vad producenterna kommer att kunna erbjuda. Premierna för högvärdiga produkter kan komma 
att öka ytterligare. 
 

APATITPROJEKTET I GRÄNGESBERG 
Under kvartalet har det omfattande arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen fortsatt. Som en led i 
arbetet har ytterligare processtester gjorts för att optimera utbyten och slutligen definiera de 
flotationskemikalier som krävs. I juni 2022 höll bolaget, som en del i den kommande miljöansökan, ett 
formellt samråd med sakägare och övriga intresserade i Grängesberg.  
 
Potentiella kunder har pågående testkörningar av provleveranser av apatitkoncentrat från GRANGEX 
som del av kommande förhandlingar om framtida leveranser. 
 
Avvaktande fosfatmarknad kan spä på den globala matkrisen 
Kriget i Ukraina har lett till stora förändringar på fosfatmarknaden världen över. Ryssland har i över 100 
år varit en av världens största tillverkare och exportörer av fosfat, men är nu under sanktioner. Dessa 
sanktioner fungerar och den ryska fosfatexporten har krympt. Marocko, som har världens största 
reserver av fosfat, har nu enorma inkomster, och producerar allt de kan. De försöker utöka sin kapacitet, 
men det kommer att ta flera år innan de realistiskt kan öka rejält. Alla marockanska gruvor ligger djupt in 
i landet, och råvaran måste transporteras hundratals kilometer till kusten. 
 
Globala fosfatpriser har historiskt förhandlats mellan världens största exportör, Marocko, och världens 
största importör, Indien. Detta verkar vara fallet även nu. Rapporterade priser under tredje kvartalet 2022 
har legat i storleksordningen $320/t, samma som under andra kvartalet. Det är värt att notera att Indien 
under tredje kvartalet började införa exportrestriktioner och exportskatter på livsmedel. Det har 
meddelats att det kan finnas ytterligare restriktioner och statliga indiska lager av ris har beordrats att 
fyllas på. Indien förväntar sig att högre priser och mindre utbud av fosfatgödselmedel kommer att 
försvaga risproduktionen under de kommande månaderna, och kommer därför att säkra tillgången för 
sin egen befolkning först. 
 

VERKSAMHETEN I SALA BLY  
Omsättningen har ökat under det tredje kvartalet och uppgick till 5 519 KSEK (2 408), 
omsättningsökningen uppgår därmed till 129 procent jämfört med det tredje kvartalet 2021. Under 
perioden januari till september uppgår omsättningen till 18 293 KSEK (11 295) en ökning om 38 procent. 
Omsättningsökningen har skett främst i segmentet formatplåt och blytegel mot den medicintekniska 
industrin men även en ökning av försäljning av blytråd.  
 
Från och med juli 2022 köps bara RME in vilket innebär en övergång till fullständigt fossilfri drift i 
produktionen genom att oljebrännarna till smältugnarna och till uppvärmningen av valsverksbyggnaden 
är anpassade till fossilfri RME (rapsmetylester). 
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KOMMENTARER TILL RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING FÖR 
KONCERNEN 
Övergången till IFRS har påverkat balansräkningar och resultaträkningar i mindre grad och har avsett 
främst tillgångar med nyttjanderätt 442 (569) och tillhörande leasingskulder. I GRANGEX fall gäller det 
främst hyreskontrakt. Resultaträkningarna har justerats och tidigare kostnadsförda leasing- och 
hyreskostnader har i stort fördelats som avskrivningar på nyttjanderättstillgångarna samt 
räntekostnader, vilket ger en liten förändring på rörelseresultatet samt en liten större förändring på 
EBITDA. Jämförelsesiffror för 2021-09-30 samt 2021-12-31 har justerats enligt IFRS och en brygga med 
gjorda ändringar från tidigare publicerade siffror finns tillsammans med GRANGEX nya 
redovisningsprinciper i Noterna i denna rapport.  
 
Kvartalet juli-september 2022 
Nettoomsättningen har ökat jämfört med det tredje kvartalet 2021 från 2 518 KSEK till 5 582 KSEK, 
främst beroende på en ökad omsättning i Sala Bly. Den ökade omsättningen har även lett till högre 
råvarukostnader 3 336 KSEK (1243). Den ökade takten i utvecklingen av mineralprojekten har även lett 
till högre övriga externa kostnader 3 349 KSEK (1 976) och personalkostnader 2 820 KSEK (1 859). 
 
Under kvartalet har utvecklingskostnader om 11 457 KSEK (4 073) hänförliga till Dannemoraprojektet 
och Apatitprojektet balanserats i enlighet med IFRS 6 Prospektering efter samt utvärdering av 
mineraltillgångar. Det har främst varit kostnader som uppkommit i samband med de pågående 
förberedelserna för miljöprövningarna i de båda projekten samt pilottester och konsultkostnader för 
förberedelser inför de slutgiltiga feasibility-studierna. 
 
Perioden januari-september 2022 
Omsättningen för perioden januari till september uppgår till 18 432 (11 838) vilket främst är hänförligt till 
Sala Bly AB. I och med omsättningsökningen har även råvarukostnaderna ökat till 11 983 KSEK från 
6 773 KSEK föregående år. Även administrations- och lönekostnaderna har ökat främst på grund av 
högre aktivitet och fler anställda. Rörelseresultatet för perioden uppgår till -9 941 KSEK (-9 217). 
 
I kassaflödet ser vi en något ökad kapitalbindning främst beroende på ökade kundfordringar i Sala Bly 
AB. Under perioden januari-september 2022 har skulderna amorterats med 2,6 MSEK. 
Utvecklingskostnaderna under perioden januari till september som balanserats uppgår till 26 675 KSEK 
(9 350). 
 

HÄNDELSER UNDER KVARTALET UTÖVER VAD SOM OVAN 
PRESENTERATS 
Säkerhet och miljö 
Inga arbetsplatsolyckor som lett till sjukskrivning eller en incidentrapport har rapporterats under kvartalet.  
 
Personal 
Antal anställda i koncernen i slutet av rapportperioden var 12, varav två i moderbolaget. Därutöver finns 
en projektorganisation primärt bestående av konsulter. 
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HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN 
Den andra november 2022 kungjorde Mark- och miljödomstolen ansökan om tillstånd till förnyad 
gruvverksamhet i Dannemora gruva. Mer om detta under Dannemoraprojektet. 

 

AKTIER OCH AKTIEHANDEL 
Sammanläggning av aktie 
På årsstämman den 19 maj 2022 beslutades om sammanläggning av aktien 1:500, innebärande att 500 
aktier lades samman till en (1) aktie. Sammanläggningen genomfördes den 3 juni 2022 och handel med 
den sammanlagda aktien började den 2 juni 2022. I tabellen Aktiedata är vissa siffror är omräknade för 
jämförbarhet till efter sammanläggningen och markerade med ”*”. 
 
Kompensationsemission i augusti 2022 
Till följd av den sammanläggning av aktier genomfördes en riktad emission till Günther & Wikberg 
Kapitalförvaltning AB som garanterade sammanläggningen.  
 
Emissionen omfattade 4 018 aktier och teckningskursen i kompensationsemissionen utgjordes av 
aktiens kvotvärde, ca 5,00 kronor per aktie. Emissionslikviden uppgick till totalt 20 090,01 SEK. 
Aktiekapitalet ökar därmed från 43 454 216,82 SEK till 43 474 306,82 SEK och antalet aktier ökar från 
8 690 843 till 8 694 861 vilket innebär en utspädning med ungefär 0,05 %. Emissionen registrerades den 
5 augusti 2022. 
 

Aktiedata Jan-sep 2022 Jan-sep 2021 
Antalet aktier 8 694 861 7 055 125* 
Aktiekapital SEK 43 474 307 31 774 017 

(*) Siffror omräknade för jämförbarhet till efter sammanläggningen. 
 
Den 30 september 2022 uppgick Grängesberg Exploration Holding AB:s aktiekapital till 43 474 306,82 SEK 
och antalet aktier uppgick till 8 694 861. 
 
Det finns två teckningsoptionsprogram, TO5 riktat till personal och strategiskt viktiga konsulter samt TO6 
riktat till styrelsen. Teckningskursen är 36,70 SEK per aktie i båda programmen, teckning av aktier ska ske 
från och med 2 juni 2025 till och med den 1 oktober 2025. Utestående teckningsoptioner per den 30 
september 2022 är 57 310 optioner av serie TO5 och 57 264 optioner av serie TO6. Vid full teckning av de 
båda programmen ges en utspädning om 1,32% och bolaget tillförs 4,2 MSEK. 
 
Grängesberg Exploration Holding AB:s aktier handlas på NGM Nordic SME. Bolagets ticker-kod är 
GRANGX. ISIN-nummer för aktierna är SE0018014243. 

Antalet omsatta aktier på NGM Nordic SME under 1 januari till den 30 september 2022 var ca. 
6,9* miljoner (ca. 11,2* miljoner). 
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RISKFAKTORER 
Finansiella och operationella risker har en påverkan på GRANGEX verksamhet. Bolagets 
verksamhet måste vägas mot bakgrund av risker, komplikationer och tillkommande kostnader 
som industriell verksamhet och planerad gruvdrift kan utsättas för. Bolaget kan kontrollera och 
agera mot dessa risker i varierande grad. För en mer detaljerad redogörelse av signifikanta risker, 
inklusive finansieringsrisker, och osäkerheter samt hur GRANGEX hanterar dessa hänvisas till 
årsredovisningen för 2021 sid 24–25. 

 
FINANSIELL KALENDER 
 Bokslutskommuniké för 2022 publiceras den 16 februari 2023. 
 Delårsrapport Q1 2023 publiceras den 16 maj 2023. 
 Årsstämma avses hållas den 16 maj 2023. 
 Delårsrapport Q2 2023 publiceras den 23 augusti 2023. 
 Delårsrapport Q3 2023 publiceras den 9 november 2023. 

 
 
ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER 
Rapporter är tillgängliga på Bolagets hemsida: www.grangex.se 
 
Rapporten har inte varit föremål för revisorns granskning. 
 
Stockholm den 9 november 2022 
Grängesberg Exploration Holding AB (publ.) 
 
Christer Lindqvist  
VD och styrelseledamot 
  

http://www.grangex.se/
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

2022-07-01 2021-07-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01
Belopp i KSEK 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

Nettoomsättning 5 582 2 518 18 432 11 838 15 636
Övriga rörelseintäkter 116 6 350 139 747
Summa intäkter 5 698 2 524 18 782 11 977 16 383

Råvaror -3 336 -1 293 -11 982 -6 773 -9 966
Övriga externa kostnader -3 349 -1 976 -8 433 -6 807 -7 199
Personalkostnader -2 820 -1 859 -7 776 -7 049 -9 156
EBITDA -3 806 -2 605 -9 410 -8 651 -9 938
Avskrivningar och nedskrivningar -151 -168 -531 -566 -851
Rörelseresultat -3 958 -2 773 -9 941 -9 217 -10 789

Finansiella intäkter 0 0 0 1 352 1 450
Finansiella kostnader -91 -66 -297 -279 -440
Finansiella poster netto -91 -66 -297 1 073 1 010

Resultat före skatt -4 049 -2 839 -10 238 -8 144 -9 779

Inkomstskatt 0 0 3 0 115

Periodens resultat -4 049 -2 839 -10 235 -8 144 -9 664

Övrigt totalresultat för perioden 0 0 0 0

Summa totalresultat för perioden -4 049 -2 839 -10 235 -8 144 -9 664

Periodens totalresultat hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare -4 049 -2 839 -10 235 - 8 144 -9 664

Resultat per aktie,  efter utspädning -0,47 -0,40 -1,20 -1,29 -1,46

Genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning 8 693 332 7 055 125 8 518 806 6 322 782 6 633 866
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningsti l lgångar
Immateriella anläggningstillgångar 83 175 47 097 56 605
Tillgångar med nyttjanderätt 442 569 517
Materiella anläggningstillgångar 33 195 32 990 33 200
Finansiella anläggningstillgångar 227 1 924 224
Summa anläggningsti l lgångar 117 039 82 580 90 546

Omsättningsti l lgångar
Varulager 1 325 1 326 1 344
Kundfordringar 3 368 1 772 1 718
Övriga kortfristiga fordringar 2 669 1 541 4 155
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 57 128 262
Likvida medel 24 463 23 944 28 084
Summa omsättningsti l lgångar 31 882 28 711 35 563
SUMMA TILLGÅNGAR 148 921 111 291 126 109

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 43 474 35 276 38 279
Övrigt tillskjutet kapital 207 681 151 379 177 094
Balanserat resultat (inkl. årets resultat) -116 021 -92 436 -105 777
Eget kapital  hänförl igt ti l l  moderbolagets aktieäga 135 135 94 219 109 596

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 3 535 6 342 6 113
Leasingskuld 179 321 275
Avsättningar 0 464 0
Summa långfristiga skulder 3 714 7 127 6 388

Kortfristiga skulder
Leasingskuld 208 203 187
Leverantörsskulder 6 029 4 615 4 838
Aktuell skatteskuld 0 198 175
Övriga kortfristiga skulder 1 627 2 687 3 167
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 2 208 2 241 1 758
Summa kortfristiga skulder 10 073 9 945 10 125
Summa skulder 13 786 17 072 16 513

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 148 921 111 291 126 109
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
2022-07-01 2021-07-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01

Belopp i KSEK 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

Den löpande verksamheten
Periodens resultat före finansiella kostnader -4 018 -2 772 -9 410 -9 217 -10 789
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 911 2 457 1 684 1 830 2 114
Betalda räntor -91 -59 -294 -405 -417
Betald skatt -57 54 -178 0 -30
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

-2 255 -321 -8 197 -7 792 -9 122

Kassaflöde från förändringar i  rörelsekapital
Förändring av lager 109 -737 18 -492 -510
Förändring av rörelsefordringar 695 420 -1 638 -2 084 -3 314
Förändring av rörelseskulder 660 -842 104 -6 140 -2 062
Kassaflöde från den löpande verksamheten -792 -1 481 -9 713 -16 508 -15 009

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -11 457 -4 073 -26 675 -9 350 -18 998
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -117 -309 -345 -646 -998
Ökning av långfristiga fordringar 0 -1 814 0 -1 814 -1 700
Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 575 -6 196 -27 020 -11 810 -21 697

Finansieringsverksamheten
Nyemissioner 702 0 40 744 69 420 86 521
Emissionskostnader 0 -655 -4 962 -16 560 -16 934
Amortering av lån -977 -415 -2 579 -952 -5 030
Amortering av leasingskuld -1 -63 -91 -75 -196

Summa kassaflöde från 
finansieringsverksamheten

-275 -1 070 33 112 51 833 64 361

Periodens kassaflöde -12 642 -8 747 -3 621 23 515 27 655

Likvida medel vid periodens början 37 104 32 691 28 084 429 429

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 24 463 23 943 24 463 23 944 28 084
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KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE

Belopp i KSEK
Aktie-

kapital
Pågående 

nyemsssion

Övrigt 
ti l lskjutet 

kapital

Balanserat 
resultat inkl. 

Periodens 
resultat

Totalt 
Eget 

kapital

Ingående balans eget kapital  2021-01-01 enligt IFRS 18 796 12 978 138 267 -86 451 83 590

Totalresultat
Periodens resultat 0 0 0 -5 985 -5 985
Övrigt totalresultat 0 0 0 0 0
Summa totalresultat 0 0 0 -5 985 -5 985

Transaktioner med aktieägare i  deras egenskap av ägare
Nyemissioner 16 480 -12 978 14 006 0 17 508
Emissionskostnader 0 0 -894 0 -894
Summa transaktioner med aktieägare 16 480 -12 978 13 112 0 16 614

Utgående eget kapital  2021-09-30 35 276 0 151 379 -92 436 94 219

Ingående eget kapital  2022-01-01 38 279 0 177 094 -105 786 109 587
Totalresultat
Periodens resultat 0 0 0 -10 235 -10 235
Övrigt totalresultat 0 0 0 0 0
Summa totalresultat 0 0 0 -10 235 -10 235

Transaktioner med aktieägare i  deras egenskap av ägare
Nyemissioner 5 195 0 32 770 0 37 965
Emissionskostnader 0 0 -2 183 0 -2 183
Summa transaktioner med aktieägare 5 195 0 30 587 0 35 783

Utgående eget kapital  2022-09-30 43 474 0 207 681 -116 021 135 135
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I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat 
överensstämmer med periodens resultat. 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

2022-07-01 2021-07-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01
Belopp i KSEK 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

Nettoomsättning 4 231 1 476 9 413 4 856 8 650
Övriga intäkter -6 -6 -43 117 118
Summa intäkter 4 225 1 471 9 371 4 973 8 768

Övriga externa kostnader -5 279 -2 424 -12 912 -7 479 -12 437
Personalkostnader -1 189 -912 -2 996 -3 670 -4 687
Avskrivningar och nedskrivningar -4 -4 -104 -9 -17
Rörelseresultat -2 247 -1 869 -6 641 -6 186 -8 373

Ränteintäkter och liknande resultatposter 949 289 2 296 385 691
Räntekostnader och liknande resultatposter -27 -30 -83 -142 -92
Finansiella poster netto 922 260 2 214 243 599

Resultat efter finansiel la poster -1 326 -1 609 -4 427 -5 944 -7 774

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag -2 0 0 0 1 390
Resultat före skatt -1 328 -1 609 -4 427 -5 944 -6 384

Skatt på periodens resultat 2 0 2 0 0

Periodens resultat -1 326 -1 609 -4 424 -5 944 -6 384
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK
TILLGÅNGAR 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31
Anläggningsti l lgångar
Immateriella anläggningstillgångar 191 191 191
Materiella anläggningstillgångar 47 33 60
Finansiella anläggningstillgångar 110 1 810 1 810
Andelar i koncernföretag 70 848 70 848 70 848
Summa anläggningsti l lgångar 71 196 72 882 72 909

Omsättningsti l lgångar
Fordringar på koncernföretag 63 970 20 189 31 429
Övriga kortfristiga fordringar 2 133 133 267
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 362 118 106
Kassa och bank 22 653 23 349 26 641
Summa omsättningsti l lgångar 91 118 43 789 58 443
SUMMA TILLGÅNGAR 162 314 116 671 131 352

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 43 474 35 276 38 279
Summa bundet eget kapital 43 474 35 276 38 279

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 116 820 79 300 92 617
Periodens resultat -4 424 -5 944 -6 384

Summa eget kapital 155 869 108 632 124 512

Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 0 1 292 970
Summa långfristiga skulder 0 1 292 970

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 819 3 168 2 412
Skatteskulder 83 0 113
Övriga kortfristiga skulder 3 065 2 004 2 472
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 478 1 574 873
Summa kortfristiga skulder 6 445 6 746 5 870
Summa skulder 6 445 8 039 6 840

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 162 314 116 671 131 352
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ÖVRIG INFORMATION  

Not 1 Allmän information 

Grängesberg Exploration Holding AB (GRANGEX), org nr 556710–2784 är ett moderbolag 
registrerat i Sverige och med säte i Stockholm med adress Sandhamnsgatan 48 A, 115 60 
Stockholm, Sverige. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering samt 
Årsredovisningslagen. 

Moderbolagets och dess dotterbolags verksamhet omfattar Grängesberg Exploration Holding AB, 
Grängesberg Exploration AB, Dannemora Iron AB, Sala Bly AB och Sala Bly Fastigheter AB. 

Styrelsen har den 9 november 2022 godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande. 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (KSEK). Uppgift inom 
parentes avser jämförelseperioden. 

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

Noten innehåller en förteckning över de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats när 
denna koncernredovisning har upprättats. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla 
presenterade perioder. Koncernredovisningen omfattar Grängesberg Exploration Holding AB och 
dess dotterföretag.  

Grund för rapporternas upprättande 
Koncernredovisningen för Gränges-koncernen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt 
International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations 
Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU.  

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2021 vilket är datum för 
övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på koncernens rapport över 
totalresultat och eget kapital redogörs för i not 7.  

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga 
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av 
väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges längre ner i denna not.  

Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. 
Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderföretaget i delårsrapporten för den juridiska personen 
tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 
årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning.  

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har 
moderföretaget övergått till att tillämpa RFR 2. Övergången från tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper till RFR 2 har inte haft några effekter på resultat- och balansräkningen, eget 
kapital eller kassaflöde för moderföretaget.  
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ii) Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen 
Inga av de nya och ändrade standarder med tillämpning för räkenskapsår som börjar 1 januari 
2022 har någon inverkan på koncernens finansiella rapporter. 
 
iii) Nya och ändrade standarder som ännu ej tillämpas av koncernen 
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 
2022 och senare och har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport.  

Dotterföretag 
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen har 
bestämmande inflytande över ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning 
från sitt innehav i företaget och kan påverka avkastningen genom sitt bestämmande inflytande i 
företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.  

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster och förluster på 
transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Koncerninterna förluster kan vara en indikation 
på nedskrivningar som måste tas upp i koncernredovisningen. Redovisningsprinciperna för 
dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 
koncernens principer 

Segmentsrapportering 

VD:n har identifierats som högste verkställande beslutsfattaren, av den anledningen att det 
främst är VD:n som är ansvarig för att fördela resurser och utvärdera resultat. Bedömningen av 
koncernens rörelsesegment ska baseras på den finansiella information som rapporteras till VD: n. 
Den finansiella information som rapporteras till VD:n, som underlag för fördelning av resurser och 
bedömning av koncernens resultat, avser koncernen som helhet. Då den högste verkställande 
beslutsfattaren fattar beslut om tilldelning av resurser samt bedömer resultat utifrån koncernen 
som helhet bedöms koncernen som helhet utgöra ett segment. 

Omräkning av utländsk valuta 

Funktionell valuta och rapportvaluta 

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den 
valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt 
(funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (kr) som är moderföretagets 
funktionella valuta och koncernens rapportvaluta.  

Transaktioner och balansposter 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som 
gäller på transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och -
förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rapport över 
totalresultat. 

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i rapport över 
totalresultat som finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -förluster 
redovisas i rörelseresultatet i rapport över totalresultat. 
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Intäktsredovisning 

Koncernen säljer blyprodukter för ammunitionsindustrin samt strålskyddsprodukter och 
installationer av datortomografiutrustningar. Försäljningen redovisas som intäkt när kontrollen 
för varorna överförs, vilket inträffar när varorna levereras till kunden enligt tillämpade 
leveransvillkor och det inte finns några ouppfyllda åtaganden som kan påverka kundens 
godkännande av varorna. 

Ingen väsentlig finansieringskomponent bedöms föreligga vid försäljningstidpunkten då 
kredittiden är 30 dagar, vilket överensstämmer med marknadspraxis. 

En fordran redovisas när varorna har levererats, då detta är den tidpunkt ersättningen blir 
ovillkorlig (dvs. endast tidens gång krävs för att betalning ska ske. 

Ränteintäkter 

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Statliga bidrag 

Statliga bidrag redovisas till verkligt värde då det föreligger rimlig säkerhet att bidragen kommer 
att erhållas och koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidragen. 

Statliga bidrag som avser kostnadstäckning periodiseras och redovisas som en 
kostnadsminskning i rapport över totalresultat över samma perioder som de kostnader bidragen 
är avsedda att kompensera för. 

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 

Periodens skattekostnad omfattar aktuell skatt beräknad på periodens skattemässiga resultat 
enligt gällande skattesatser justerad för förändringar i uppskjutna skattefordringar och -skulder 
som hänför sig till temporära skillnader och outnyttjade underskott.  

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är 
beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är 
verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden 
som gjorts i deklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning 
och bedömer om det är troligt att en skattemyndighet kommer att godta en osäker skattemässig 
behandling. Koncernen värderar sina redovisade skatter antingen baserat på det mest sannolika 
beloppet eller det förväntade värdet, beroende på vilken metod som bäst förutser utfallet av 
osäkerheten.  

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i 
koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd 
av den första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till 
följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är 
ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller 
skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och -
lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda 
uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.  

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är sannolikt att framtida 
skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan 
utnyttjas.  
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Uppskjutna skatter som hänför sig till temporära skillnader avseende innehav i dotterföretag, 
intresseföretag och joint-ventures, redovisas inte då moderföretaget kan styra tidpunkten för 
återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en sådan återföring 
sker inom en överskådlig framtid.  

Uppskjutna skattefordringar och -skulder nettoredovisas när det föreligger en legal kvittningsrätt 
för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och 
skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser 
antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona 
genom nettobetalningar.  

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas i rapport över totalresultat, utom när skatten avser poster 
som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i 
övrigt totalresultat respektive eget kapital. 

Leasing  

Koncernen leasar främst fastigheter och lokaler. Leasingavtalen skrivs normalt för fasta perioder 
mellan 36 månader och 72 månader men möjligheter till förlängning kan finnas.  

Avtal kan innehålla både leasing- och icke-leasingkomponenter. Koncernen fördelar ersättningen i 
avtalet till leasing- och icke-leasingkomponenter baserat på deras relativa fristående priser. För 
leasingavgifter av fastigheter för vilka koncernen är hyresgäst har man dock valt att separera 
leasing- och icke-leasingkomponenter.  

Villkoren förhandlas separat för varje avtal och innehåller ett stort antal olika avtalsvillkor. 
Leasingavtalen innehåller inga särskilda villkor eller restriktioner förutom att leasegivaren 
bibehåller rättigheterna till pantsatta leasade tillgångar. De leasade tillgångarna får inte användas 
som säkerhet för lån.  

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initial till nuvärde.  

Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av följande leasingbetalningar:  

o fasta avgifter (inklusive till sin substans fasta avgifter), efter avdrag för eventuella 
förmåner i samband med tecknandet av leasingavtalet som ska erhållas variabla 
leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris, initialt värderade med hjälp av index 
eller pris vid inledningsdatumet   

o belopp som förväntas betalas ut av leasetagaren enligt restvärdesgarantier 
o lösenpriset för en option att köpa om koncernen är rimligt säker på att utnyttja en sådan 

möjlighet  

Om koncernen är rimligt säker på att utnyttja en möjlighet att förlänga ett leasingavtal, inkluderas 
leasingbetalningar för denna förlängningsperiod i värderingen av skulden.  

Leasingbetalningarna diskonteras med leasingavtalets implicita ränta. Om denna räntesats inte 
kan fastställas enkelt, vilket normalt är fallet för koncernens leasingavtal, ska leasetagarens 
marginella låneränta användas, vilken är räntan som den enskilda leasetagaren skulle få betala 
för att låna de nödvändiga medlen för att köpa en tillgång av liknande värde som nyttjanderätten i 
en liknande ekonomisk miljö med liknande villkor och säkerheter. Koncernen är exponerad för 
eventuella framtida ökningar av rörliga leasingbetalningar baserade på ett index eller en ränta, 
som inte ingår i leasingskulden förrän de träder i kraft. När justeringar av leasingbetalningar 
baserade på ett index eller en ränta träder i kraft omvärderas leasingskulden och justeras mot 
nyttjanderätten.  
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Leasingbetalningar fördelas mellan amortering av skulden och ränta. Räntan redovisas i rapport 
över totalresultat över leasingperioden på ett sätt som medför en fast räntesats för den under 
respektive period redovisade leasingskulden. 

Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde och inkluderar följande: 

• den initiala värderingen av leasingskulden och 

• betalningar gjorda vid eller innan den tidpunkt då den leasade tillgången görs tillgänglig för 
leasetagaren. 

• utgifter för att återställa tillgången till det skick som föreskrivs i leasingavtalets villkor. 

Nyttjanderätten skrivs av linjärt över det kortare av tillgångens nyttjandeperiod och 
leasingavtalets längd. Om koncernen är rimligt säker på att utnyttja en köpoption skrivs 
nyttjanderätten av över den underliggande tillgångens nyttjandeperiod. 

Leasingavgifter hänförliga till korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande 
tillgången har ett lågt värde, redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
Korttidsleasingavtal är avtal med en leasingperiod på 12 månader eller mindre. Leasingavtal för 
vilka den underliggande tillgången har ett lågt värde avser i allt väsentligt kontorsutrustning. 

Optioner att förlänga och säga upp avtal 

Optioner att förlänga eller säga upp avtal finns inkluderade i koncernens leasingavtal gällande t. 
ex lokalhyresavtal. Villkoren används för att maximera flexibiliteten i hanteringen av avtalen. 
Optioner att förlänga eller säga upp avtal inkluderas i tillgången och skulden då det är rimligt 
säkert att de kommer att utnyttjas. 

Redovisning i efterföljande perioder 

Leasingskulden omvärderas om det sker några ändringar i leasingavtalet eller om det sker 
ändringar i kassaflödet som är baserade på det ursprungliga kontraktsvillkoret. Förändringar i 
kassaflöden baserade på ursprungliga kontraktsvillkor uppstår när; koncernen ändrar sin initiala 
bedömning huruvida optioner för förlängning och/eller uppsägning kommer att nyttjas, det sker 
förändringar i tidigare bedömningar ifall en köpoption kommer att nyttjas, leasingavgifter ändras 
på grund av förändringar i index eller ränta. En omvärdering av leasingskulden leder till en 
motsvarande justering av nyttjanderättstillgången. Om det redovisade värdet på 
nyttjanderättstillgången redan har reducerats till noll, redovisas den återstående omvärderingen i 
rapport över totalresultat. Nyttjanderättstillgången nedskrivningsprövas närhelst händelser eller 
förändringar i förutsättningar indikerar att det redovisade värdet för en tillgången inte kan 
återvinnas. 

Rörelseförvärv 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv, oavsett om förvärvet 
består av eget kapitalandelar eller andra tillgångar. Köpeskillingen för förvärvet av ett 
dotterföretag utgörs av de verkliga värdena av:  

o överlåtna tillgångar 
o skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare 
o aktier som emitterats av koncernen 
o tillgångar eller skulder som är en följd av ett avtal om villkorad köpeskilling 
o tidigare eget kapitalandel i det förvärvade företaget 

Identifierbara förvärvade tillgångar, övertagna skulder och övertagna eventualförpliktelser i ett 
rörelseförvärv värderas, med ett fåtal undantag, inledningsvis till verkliga värden på 
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förvärvsdagen. För varje förvärv, dvs. förvärv för förvärv, avgör koncernen om innehav utan 
bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets 
proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara 
nettotillgångar.  

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. 

I de fall då hela eller delar av en köpeskilling skjuts upp, ska de framtida betalningarna 
diskonteras till nuvärdet vid förvärvstidpunkten. Diskonteringsräntan är företagets marginella 
låneränta, vilken är den räntesats företaget skulle ha betalat för en finansiering genom lån under 
motsvarande period och liknande villkor. 

Villkorad köpeskilling klassificeras antingen som eget kapital eller som finansiell skuld. Belopp 
klassificerade som finansiella skulder omvärderas varje period till verkligt värde. Eventuella 
omvärderingsvinster och -förluster redovisas i resultatet. 

Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare eget kapitalandelarna i det 
förvärvade företaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuell uppkommen vinst 
eller förlust till följd av omvärderingen redovisas i resultatet. 

Immateriella tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar avser koncession för Dannemoragruvan, 
prospekteringsrättigheter erhållna vid rörelseförvärv. Mineralrättigheter och 
prospekteringsrättigher som förvärvats genom ett rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på 
förvärvsdagen. Koncessioner som har en bestämbar nyttjandeperiod redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Prospekteringsutgifter och utvärderingstillgångar aktiveras. Aktiverade prospekteringsutgifter och 
utvärderingstillgångar redovisas till anskaffningsvärde och avser kostnader för  

● förvärv av prospekteringsrättigheter, 

● topografiska, geologiska, geokemiska och geofysiska studier, 

● prospekteringsborrning, 

● dikning, 

● provtagning, och 

● aktiviteter i samband med utvärdering av den tekniska möjligheten och den kommersiella 
genomförbarheten att utvinna en mineraltillgång. 

Aktiverade prospekteringsutgifter och utvärderingstillgångar skrivs inte av utan prövas för 
nedskrivning när fakta och omständigheter tyder på att det redovisade värdet kan överstiga dess 
återvinningsvärde. När det är tekniskt möjligt och den kommersiella genomförbarheten av att 
utvinna en mineraltillgång kan påvisas ska prospekterings och utvärderingstillgångar 
omklassificeras och redovisas som Materiella anläggningstillgångar respektive Immateriella 
tillgångar. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar (byggnader och mark, maskiner och andra tekniska anläggningar 
samt inventarier, verktyg och installationer, utrustning, produktionsförberedande åtgärder) 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången 
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Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat 
tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen till 
godo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den 
ersatta delen tas bort från balansräkningen.  

Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i rapporten över 
totalresultat under den period de uppkommer. 

Avskrivningar görs linjärt för att fördela anskaffningsvärde minskat med det beräknade 
restvärdet, över den beräknade nyttjandeperioden.  Nyttjandeperioderna är som följer:  

● Byggnader (50 år) 

● Maskiner och andra tekniska anläggningar (5–10 år) 

● Inventarier, verktyg och installationer (5–10 år) 

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid 
behov. 

En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens 
redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. Vinster och förluster vid avyttring 
fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och 
redovisas i rörelseresultatet i rapport över totalresultat. 

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar 

Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller immateriella tillgångar som 
inte är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen, eller vid indikation på 
värdeminskning, avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med 
avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. Prospekterings- och utvärderingstillgångar 
prövas för nedskrivning när faktiska omständighet tyder på att det redovisade värdet kan 
överstiga dess återvinningsvärde. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av 
tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt 
väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare har 
skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 

Finansiella instrument 

Koncernens finansiella tillgångar och skulder utgörs av posterna; finansiella 
anläggningstillgångar, kundfordringar, likvida medel, räntebärande skulder, leverantörsskulder och 
övriga kortfristiga skulder.  

a) Första redovisningstillfället 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Köp och försäljning av finansiella tillgångar och skulder redovisas på 
affärsdagen, det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. 

Finansiella instrument redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde plus, för en 
tillgång eller finansiell skuld som inte redovisas till verkligt värde via rapport över totalresultat, 
transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärv eller emission av finansiell tillgång eller 
finansiell skuld, till exempel avgifter och provisioner. Transaktionskostnader för finansiella 
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tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via rapport över totalresultat kostnadsförs i 
rapport över totalresultat. 

b) Finansiella tillgångar - Klassificering och värdering 

Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella tillgångar i kategorin upplupet 
anskaffningsvärde. Klassificeringen av investeringar i skuldinstrument beror på koncernens 
affärsmodell för hantering av finansiella tillgångar och de avtalsenliga villkoren för tillgångarnas 
kassaflöden. 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 

Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden och där dessa 
kassaflöden endast utgör kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det 
redovisade värdet av dessa tillgångar justeras med eventuella förväntade kreditförluster som 
redovisats. Koncernens finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde utgörs 
av posterna finansiella anläggningstillgångar, kundfordringar, likvida medel. 

c) Finansiella skulder - Klassificering och värdering 

Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella skulder i kategorin upplupet 
anskaffningsvärde. 

Finansiella skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom 12 månader från 
balansdagen om dessa förfaller senare än 12 månader från balansdagen klassificeras dessa som 
långfristiga skulder. 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 

Koncernens finansiella skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, eventuell skillnad mellan erhållet 
belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i rapport över 
totalresultat över låneperioden. Avgifter som betalas för lånefaciliteter redovisas som 
transaktionskostnader för upplåningen i den utsträckning det är sannolikt att delar av eller hela 
kreditutrymmet kommer att utnyttjas. I sådana fall redovisas avgiften när kreditutrymmet 
utnyttjas. När det inte föreligger några bevis för att det är sannolikt att delar av eller hela 
kreditutrymmet kommer att utnyttjas, redovisas avgiften som en förskottsbetalning för finansiella 
tjänster och fördelas över det aktuella lånelöftets löptid. 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde består av räntebärande skulder, 
leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 

d) Bortbokning av finansiella tillgångar och finansiella skulder 

Finansiella tillgångar tas bort från rapporten över finansiell ställning när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.  

Finansiella skulder tas bort från rapporten över finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet har 
fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas, och inte 
bokas bort från balansräkningen, redovisas en vinst eller förlust i rapport över totalresultat. 
Vinsten eller förlusten beräknas som skillnaden mellan de ursprungliga avtalsenliga kassaflödena 
och de modifierade kassaflödena diskonterade till den ursprungliga effektiva räntan 

e) Kvittning av finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, 
endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem 
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med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Den legala 
rättigheten får inte vara beroende av framtida händelser och den måste vara rättsligt bindande 
för företaget och motparten både i den normala affärsverksamheten och i fall av 
betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.  

f) Nedskrivning av finansiella tillgångar 
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till tillgångar 
redovisade till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen redovisar en kreditförlustreserv för sådana 
förväntade kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. För kundfordringar tillämpar koncernen 
den förenklade ansatsen för kreditreservering, det vill säga, reserven kommer att motsvara den 
förväntade förlusten över hela kundfordrings livslängd. För att mäta de förväntade 
kreditförlusterna har kundfordringar grupperats baserat på fördelade kreditriskegenskaper och 
förfallna dagar. Koncernen använder sig utav framåtblickande variabler för förväntade 
kreditförluster. Vid rapporttillfället uppgick de förväntade kreditförlusterna till ett oväsentligt 
belopp och redovisas ej. 

Varulager 

Koncernens lager består huvudsakligen av råbly och färdigvaror av bly. Varulagret redovisas till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet bestäms med 
hjälp av först in, först ut metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet för färdigvaror består av råvaror, 
direkta löner, andra direkta kostnader och hänförliga indirekta tillverkningskostnader baserade på 
normal tillverkningskapacitet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den 
löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader.  

Likvida medel 

I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, 
banktillgodohavanden. Checkräkningskredit redovisas i balansräkningen som upplåning i posten 
övriga kortfristiga skulder. 

Aktiekapital 

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till 
emission av nya aktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från 
emissionslikviden. 

Avsättningar 

Avsättningar för rättsliga anspråk, garantier och återställandeåtgärder redovisas när koncernen 
har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och beloppet har beräknats på ett 
tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Om det finns ett antal 
liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser 
vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även 
om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. 

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera 
förpliktelsen. Härvid används en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell 
marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade 
med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som 
räntekostnad. 

Ersättningar till anställda 
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Kortfristiga ersättningar till anställda 

Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära förmåner och betald frånvaro, som 
förväntas bli reglerade inom 12 månader efter räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga 
skulder till det odiskonterade belopp som förväntas bli betalt när skulderna regleras. Kostnaden 
redovisas i rapporten över totalresultat i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. Skulden 
redovisas som förpliktelse avseende ersättningar till anställda i koncernens balansräkning. 

Pensionsförpliktelser 

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat 
administrerade pensionsförsäkringar på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har 
inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som 
personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i 
den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma 
koncernen till godo. 

Resultat per aktie 

Resultat per aktie före utspädning  

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera:  

- resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare. 

- med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden.  

Resultat per aktie efter utspädning  

För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras beloppen som använts för beräkning 
av resultat per aktie före utspädning genom att beakta:  

- det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som skulle ha varit utestående vid en 
konvertering av samtliga potentiella stamaktier. 

Potentiella stamaktier ger inte upphov till utspädningseffekt när konvertering av dem till 
stamaktier skulle minska förlusten per aktie. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Eventualförpliktelse 
En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser. En eventualförpliktelse 
kan också vara en befintlig förpliktelse som inte redovisats i balansräkningen då det inte är troligt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas alternativt att förpliktelsens storlek inte kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Moderbolagets redovisningsprinciper 

Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan. 

Uppställningsformer 

Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över 
förändring av eget kapital följer också koncernens uppställningsform men ska innehålla de 
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kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i benämningar, jämfört med 
koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapital.  

Andelar i dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella 
tilläggsköpeskillingar.  

När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av 
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar 
redovisas i posterna ”Resultat från aktier och andelar i koncernföretag”.  

Finansiella instrument 

IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget. Moderföretaget tillämpar i stället de punkterna som anges i 
RFR 2 (IFRS 9 Finansiella instrument, p. 3–10). Finansiella instrument värderas till 
anskaffningsvärde. Inom efterföljande perioder kommer finansiella tillgångar som är anskaffade 
med avsikt att innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta 
av anskaffningsvärde och marknadsvärde.  

Vid bedömning och beräkning av nedskrivningsbehov för finansiella tillgångar ska principerna för 
nedskrivningsprövning och förlustriskreservering i IFRS 9 tillämpas. 

Leasingavtal 

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, oavsett om avtalen är finansiella eller 
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.  

Bokslutsdispositioner 

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner 

Not 3 Nettoomsättning 

Koncernens intäkter från avtal med kunder avser till största delen försäljning av blymanufaktur, 
resterande del är hyresintäkter.  
Intäkter från externa kunder fördelade per land, baserat på var kunderna är lokaliserade: 

 Jan- Sep 2022 Jan-sep 2021 Jan-Dec 2021 

Sverige 16 401 9 223 12 368 

Övriga EU länder 1 391 2 460 3 113 

Övriga Europa 639 155 155 
Summa 18 432 11 838 15 636 
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Not 4 Emissionsvillkor 

Teckningsperiod TO4 i januari 
Under januari 2022 var det teckningsperiod för TO4 med en teckningskurs om 0,072 SEK. GRANGEX 
tillfördes därmed cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till 0,1 
MSEK. Emissionen registrerades den 5 augusti 2022. 
 
Riktad emission i februari 
Den riktade emissionen som genomfördes i februari tecknades till 0,072 SEK. Emissionslikviden uppgick 
till totalt ca 36,0 MSEK. Pegroco Invest AB tecknade med en emissionslikvid om totalt ca 14,7 MSEK, 
och övriga garanter tecknade 295 600 412 aktier à 0,072 SEK per aktie med en emissionslikvid om 21,3 
MSEK. Emissionskostnaderna uppgick till totalt 2,1 MSEK. 
 
Kompensationsemission i augusti 
Till följd av den sammanläggning av aktier genomfördes en riktad emission till Günther & Wikberg 
Kapitalförvaltning AB som garanterade sammanläggningen.  
 
Emissionen omfattade 4 018 aktier och teckningskursen i kompensationsemissionen utgjordes av 
aktiens kvotvärde, ca 5,00 kronor per aktie. Emissionen registrerades den 5 augusti 2022. 
 

Not 5 Finansiella instrument 

För majoriteten av koncernens upplåning, motsvaras det redovisade värdet på upplåningen dess 
verkliga värde. 

Det verkliga värdet för de långfristiga skulderna har beräknats genom användning av kassaflöden 
diskonterade till en aktuell låneränta. De är klassificerade som nivå 3 i verkligt värdehierarkin då ej 
observerbara data använts, inklusive egen kreditrisk. 

Not 6 Transaktioner med externa närstående  

Inga transaktioner mellan GRANGEX och externa närstående som väsentligen påverkat ställning 
eller resultat har ägt rum. 

Not 7 Första gången International Financial Reporting Standards (IFRS) 
tillämpas 

Delårsrapporten för första kvartalet 2022 var den första delårsrapporten som upprättades enligt 
IFRS och denna kvartalsrapport därmed den tredje. 

De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när koncernredovisningen för 
Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (”Grängesberg”) upprättats per den 30 september 
2022 och för den jämförande information som presenteras från och med 
ingångsbalansräkningen per den 1 januari 2021. 

När rapporten över periodens ingående finansiella ställning (per den 1 januari 2021), rapporten 
över finansiell ställning per 30 september 2021 och 31 december 2021 enligt IFRS upprättades, 
justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). En förklaring till hur övergången från tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens totalresultat och finansiella 
ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa. 
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Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS 

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln 
är att samtliga tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU per den 
30 september 2022, ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock 
övergångsbestämmelser som ger företagen en viss valmöjlighet. 

Grängesberg har valt att tillämpa följande undantagen från vid övergång till IFRS: 

• inte tillämpa IFRS 3 Rörelseförväv retroaktivt på rörelseförvärv som gjordes 
före övergångsdatum till redovisning enligt IFRS. 

• inte beakta kundavtal som var slutförda före övergångsdatum till redovisning 
enligt IFRS 15. 

• att värdera leasingskulden vid tidpunkten för övergång till IFRS till nuvärdet av 
återstående leasingavgifterna diskonterad med leasetagarens marginella 
upplåningsränta samt att värdera nyttjanderätten till ett belopp motsvarande 
leasingskulden, justerat för eventuella förutbetalda leasingavgifter.  

• Att tillämpa borttagande från rapporten över finansiell ställning i IFRS 9 
framåtriktat för transaktioner som sker på eller efter tidpunkten för övergång 
till IFRS. 

Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS 

Enligt IFRS 1 ska koncernen presentera en avstämning av eget kapital och summa totalresultat 
som redovisats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper mot motsvarande poster enligt 
IFRS. Koncernens övergång till redovisning enligt IFRS hade ingen inverkan på de totala 
kassaflöden som presenterats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Nedanstående 
tabeller visar avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS för 
respektive period för eget kapital och summa totalresultat.  

Kassaflödesanalysen 

Enligt IFRS 16 utgör leasingbetalningen två delar, en del avser amortering av leasingskulden och 
den andra en räntekomponent. Amortering av leasingskulden påverkar 
finansieringsverksamheten medan räntekostnaden kommer att belasta den löpande 
verksamheten. Eftersom uppkomsten av nyttjanderätten och leasingskulden inte är 
kassaflödespåverkande elimineras de i kassaflödet. 
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Brygga till IFRS 2021-01-01- -2021-12-31

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella tillgångar 37 747 0 37 747 56 605 0 56 605
Tillgångar med nyttjanderätt a) 0 720 720 a) 0 517 517
Materiella anläggningstillgångar 32 711 0 32 711 33 200 0 33 200
Finansiella anläggningstillgångar 110 0 110 b) 1 924 -1 700 224
Omsättningstillgångar 
Varulager  
Varulager  834 0 834 1 344 0 1 344
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 96 0 96 1 718 0 1 718
Övriga fordringar b) 817 51 912 52 729 b) 2 455 1 700 4 155
Pågående nyemission b) 51 912 -51 912 0 b) 0 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter a) 512 -62 450 a) 324 -62 262
Likvida medel 429 0 429 28 084 0 28 084
SUMMA TILLGÅNGAR 125 168 658 125 826 125 654 455 126 109

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 18 796 0 18 796 38 279 0 38 279
Pågående nyemission 12 978 0 12 978 0 0 0
Reserver b) 86 -86 0 0 0 0
Övrigt tillskjutet kapital b) 0 151 538 151 538 b) 0 177 094 177 094
Balanserat resultat (Inklusive årets resultat) b) 54 821 -151 452 -96 631 b) 71 324 -177 101 -105 777
Summa eget kapital 86 681 0 86 681 109 603 -7 109 596
Avsättningar 488 0 488 0 0 0
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 8 697 0 8 697 5 995 0 5 995
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 118 0 118
Leasingskuld a) 0 479 479 a) 0 275 275
Kortfristiga skulder
Leasingskuld a) 0 179 179 a) 0 187 187
Leverantörsskulder 2 581 0 2 581 4 838 0 4 838
Aktuell skatteskuld 85 0 85 175 0 175
Övriga kortfristiga skulder 10 975 0 10 975 3 167 0 3 167
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 661 0 15 661 1 758 0 1 758
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 125 168 658 125 826 125 654 455 126 109

KSEK Noter Resultaträkning 
(enligt tidigare 
redovisnings-

principer) 

Total effekt av 
övergång till 

IFRS 

Enligt 
IFRS 

Nettoomsättning 15 636 0 15 636
Övriga rörelseintäkter 747 0 747
Summa rörelsens intäkter 16 383 0 16 383
Råvaror -9 966 0 -9 966
Övriga externa kostnader a) -7 417 218 -7 199
Personalkostnader -9 156 0 -9 156
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar a) -649 -202 -851
Rörelseresultat -10 805 16 -10 789
Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter 1 450 0 1 450
Finansiella kostnader a) -417 -23 -440
Finansiella poster - netto 1 033 -23 1 010
Resultat före skatt -9 772 -7 -9 779
Inkomstskatt 115 0 115
Årets resultat -9 657 -7 -9 664
Övrigt totalresultat för året 0 0 0
Summa totalresultat för året -9 657 -7 -9 664

31 december 2021
Enligt 
IFRS 

Total 
effekt av 
övergång 
till IFRS 

Enligt tidigare 
redovisnings-

principer 

Noter 

2021

1 januari 2021
Noter Enligt 

IFRS 

Enligt tidigare 
redovisnings-

principer 

Total effekt av 
övergång till 

IFRS 

Noter 
1 januari 2021 31 december 2021

Noter Enligt tidigare 
redovisnings-

principer 

KSEK Enligt tidigare 
redovisnings-

principer 

Total effekt av 
övergång till 

IFRS 

Total 
effekt av 
övergång 
till IFRS 

Enligt 
IFRS 

KSEK Enligt 
IFRS 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 35 276 0 35 276
Övrigt tillskjutet kapital 0 151 379 151 379
Reserver 86 -86 0
Balanserat resultat (Inklusive årets resultat) 58 882 -151 318 -92 436
Summa eget kapital 94 244 -25 94 219
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 6 342 0 6 342
Uppskjuten skatteskuld 464 0 464
Leasingskuld 0 321 321
Kortfristiga skulder
Leasingskuld 0 203 203
Leverantörsskulder 4 615 0 4 615
Aktuell skatteskuld 198 0 198
Övriga kortfristiga skulder 2 687 0 2 687
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 240 1 2 241
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 110 790 501 111 291

KSEK Noter Resultaträkning 
(enligt tidigare 
redovisnings-

principer) 

Total effekt av 
övergång till 

IFRS 

Enligt IFRS 

Nettoomsättning 2 518 0 2 518
Övriga rörelseintäkter 6 0 6
Summa rörelsens intäkter 2 524 0 2 524
Råvaror -1 293 0 -1 293
Övriga externa kostnader -2 031 55 -1 976
Personalkostnader -1 859 0 -1 859
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar -118 -50 -168
Rörelseresultat -2 777 4 -2 773
Finansiella kostnader -60 -6 -66
Finansiella poster - netto -60 -6 -66
Resultat före skatt -2 837 -2 -2 839
Årets resultat -2 837 -2 -2 839
Övrigt totalresultat för året 0 0 0
Summa totalresultat för året -2 837 -2 -2 839

2021

KSEK Noter Enligt tidigare 
redovisnings-

principer 

Total effekt av 
övergång till 

IFRS 

Enligt IFRS 
30 september 2021
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a) Leasing 

Totalt effekt på eget kapital framgår nedan:  
 

Räkenskapsår 2021 
(Belopp i KSEK) 

Tillgångar med 
nyttjanderätt 

Förutbetalda 
kostnader och 

upplupna 
intäkter 

Långfristig 
leasingskuld 

Kortfristig 
leasingskuld 

Eget 
kapital 

 

Total påverkan 2021-01-01 720 - 62 479 179    0 
Förändring 2021 -203 0 -204 8 -7 
Total påverkan 2021-12-31 517 -62 275 187 -7 

  
 

Kvartal 3 2021 
(Belopp i KSEK) 

Tillgångar 
med 

nyttjanderätt 

Förutbetalda 
kostnader 

och 
upplupna 

intäkter 

Långfristig 
leasingskuld 

Kortfristig 
leasingskuld 

Eget 
kapital 

 

Total påverkan 2021-01-01 720 -62 479 179 0 
Förändring 2021-01-01–2021-09-30 -151 -6 -158 24 -25 
Total påverkan 2021-09-30 569 -68 321 203 -25 

     
 

 
Total effekt på summa totalresultat framgår nedan: 
 

 2021 
Övriga externa kostnader 218 
Avskrivningar -202 
Finansiella kostnader -23 
Total påverkan på periodens resultat -7 

 
 

 2021-01-01 - 2021-09-30 
Övriga externa kostnader 164 
Avskrivningar -151 
Finansiella kostnader -19 
Total påverkan på periodens resultat -6 

b) Omklassificeringar och omrubriceringar 

Rapport över finansiell ställning 

Den tidigare balansräkningen benämns rapport över finansiell ställning. Omrubriceringar 
respektive omklassificeringar har skett av följande poster; ”Kassa och bank” benämns ”Likvida 
medel”.  Omklassificering på 1 700 KSEK har skett per den 31 december 2021 från långfristiga 
fordringar till kortfristiga fordringar för att möta en kortfristig skuld. Tecknat men ej inbetalt 
kapital klassificeras som övriga kortfristiga fordringar enligt IFRS varför omklassificering har 
genomförts på 51 912 KSEK 

I ”Övrigt tillskjutet kapital” klassificeras den del av en nyemission som avser betalning över 
aktiernas nominella värde. Omklassificering har skett till övrigt tillskjutet kapital från balanserat 
resultat med 151 452 KSEK per den 1 januari 2021, med 151 379 KSEK per den 30 september 
2021 och med 177 094 KSEK per den 31 december 2021. Reserver på 86 KSEK har nollställts. 
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Rapport över totalresultat 

Den tidigare resultaträkningen benämns rapport över totalresultat. Omrubriceringar och 
omklassificeringar har skett av följande poster; ”Ränteintäkter och liknande resultatposter” och 
”Räntekostnader och liknande resultatposter” benämns nu ”Finansiella intäkter” respektive ”Finansiella 
kostnader” och ”Skatt på periodens resultat” benämns ”Inkomstskatt”.  Enligt IFRS redovisas endast 
transaktioner med aktieägare direkt i eget kapital, övriga poster redovisas i övrigt totalresultat och 
ackumuleras i eget kapital. 
 
Alternativa nyckeltal 

Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet med IFRS, presenterar Grängesberg 
finansiella nyckeltal som inte definieras enligt IFRS, till exempel EBITDA och kassalikviditet. Dessa 
alternativa nyckeltal anses vara viktiga resultat och prestationsindikationer för investerare och 
andra användare av rapporten. De alternativa nyckeltalen ska ses som ett komplement till, men inte 
en ersättning för, den finansiella information som upprättats i enlighet med IFRS. GRANGEX 
definitioner av dessa mått som inte definieras enligt IFRS beskrivs i denna not. 

Definitioner av nyckeltal 

EBITDA: Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization). 

EBIT: Rörelseresultatet (Earnings Before Interest and Taxes). 

Kassalikviditet (%): Kortfristiga tillgångar minus lager i relation till de kortfristiga skulderna. 

Resultat per aktie SEK: Resultatet dividerat med antalet aktier. 

Soliditet (%): Det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna. 

 

En mer utförlig Nyckeltalstabell och ordlista finns i Årsredovisning för 2021 sid. 54 
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