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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Gripen Oil & Gas AB (publ) nedan ”GOG” eller ”Bolaget” 
avger följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2014. 
 
Bolagsfakta 
 
Gripen Oil & Gas AB, under dåvarande namnet Gotland Oil AB (publ), bildades den 14 december 
2005. Bolagets organisationsnummer är 556693-8014. Styrelsens säte är Stockholm. Bolaget är 
publikt (publ). 
 
Huvudkontorets adress är Gripen Oil & Gas AB, Vasavägen 76, 181 41 Lidingö och bolagets hemsida 
är www.gripenab.com 
 
Koncernförhållande 
 
Gripen Oil & Gas AB utgör en koncern där Gripen Oil & Gas AB är moderbolag med följande helägda 
dotterbolag: 
 
Gripen Gas AB, org nr: 556809-0996, säte; Stockholm  
Gotland Exploration AB, org nr: 556835-5639, säte Stockholm 
 
Verksamhetsöversikt 
 
Gripen Oil & Gas AB bedriver prospektering efter olja och gas och innehar 6 beviljade 
undersökningstillstånd på Gotland för olja och gas. Helägda dotterbolaget Gotland 
Exploration AB innehar 5 beviljade undersökningstillstånd på Gotland för olja och gas. Det helägda 
dotterbolaget Gripen Gas AB innehar 14 beviljade undersökningstillstånd i Östergötland för gas samt 
ytterligare 5 tillstånd på Öland. Koncernens sammanlagda areal är ca 2 272 km

2
. 

 
Sammanfattning av väsentliga händelser 2014: 
 
Bolaget har under det senaste verksamhetsåret fokuserat på att utveckla gasprojekt i Östergötland 
och oljeprojekt på Gotland för att öka det långsiktiga värdet för bolagets aktieägare. De huvudsakliga 
aktiviteterna under 2014 har omfattat förberedelser och genomförande av provtagningar, analysarbete 
och planering i kombination med ytterligare borrningar efter gas och långtidstester av gasflöden i 
Östergötland samt prospektering på Gotland genom omprocessering och tolkning av 2D seismik, 
geokemiskt fältarbete och identifikation av borrfärdiga oljeprospekt. Nedan följer en sammanfattning 
av väsentliga händelser under 2014: 
 

 Borrningar genomfördes på bolagets undersökningstillstånd i Östergötland omfattande 3 
utvärderings- samt 3 prospekterings brunnar. En förbättrad brunnsdesign som innefattar en 
enhetlig borrprocess samt färdigställande av brunnarna har resulterat i bättre vattenhantering 
samt gasproduktionstestning från alunskiffern.  
 

 Alla 6 brunnar bevisar förekomsten av alunskiffer på djup mellan 38 till 111 meter med en 
medeltjocklek på mellan 17 och 29 meter. All brunnar påvisade gas från alunskiffern med hjälp av 
flödestester samt kärnprovsanalyser. Adsorptionstester gjorda på alunskiffern, både i fält och i 
laboratorium, visar att den har en produktionspotential på 2 till 10 gånger den initiala gas mängd 
som finns genom flöden från skifferväggarna. 

 

 Analys från den producerande gasen från brunnarna i Östergötland har påvisat höga halter om 
upp till 94,1 % metan. Som en referens skall fordonsgas ha en metanhalt på 97% +/-1 % (Svensk 
standard SS 15 54 38 Typ A). 

 

 GOG inledde ett mikrobiologiskt jordprovtagningsprogram inom bolagets oljekoncessioner på 
Gotland i linje med bolagets pågående prospekteringsprogram. Syftet med denna undersökning 
var att erhålla ytterligare information om förekomster av outforskade områden med potential att 
innehålla olja genom att mäta mikrobiell aktivitet. Tolkningen av arbetet resulterade i 

http://www.gripenab.com/
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identifieringen av två möjliga reservoarspillområden från tidigare borrade brunnar samt en tredje 
anomali som påvisades i ett hittills oborrat prospekt. 

 

 Mer än 2 000 km av 2D seismisk data har omprocesserats och tolkats omfattande de södra samt 
centrala delarna av Gotland. Mer än 20 borrfärdiga platser har identifierats genom seismiken, 
varav 5 har rankats för att borras med högsta prioritet. 

 

 Företaget analyserade och tolkade kärnprover från brunnen BÅ-6 som borrades i 2013 på Gotland 
som identifierade en oljesaturerad reservoar i bergarten ordovicium. Vidare användes detta för att 
göra en reservoartolkning av Klasen-reservoaren som är den historiskt sett främsta 
oljeproducerande formationen på Gotland. 

 

 Rekrytering av Niclas Biörnstad som VD. Niclas Biörnstad, har världsomfattande operativ och 
kommersiell erfarenhet från olje- och gasbranschen. Han började sin yrkeskarriär för 
Schlumberger i olika positioner över hela världen samt har varit aktiv i ett antal företag från starten 
som Aladdin Oil & Gas ASA, Nidhogg LLC, Emerald Energy Developments Pte. Ltd. Niclas är 
geolog med en MSc i Petroleum Exploration från Chalmers University och en kandidatexamen i 
geologi från Göteborgs universitet. 
 

 Företaget tilldelades 2 nya undersökningstillstånd I Östergötland; “Appelby” (77,34 km
2
) samt 

“Smedsby” (26.06 km
2
) med en initial period om 3 år. Den totala gasprospekteringsarealen i 

bolaget var därmed 740 km
2
. På Gotland tilldelades 1 undersökningstillstånd ”Risungs” (281 km

2
) 

med en initial period om 3 år och 4 undersökningstillstånd var omfördelade till bolaget; “Gotland 
Södra” (70,55 km

2
), “Gotland Sydöstra” (87,55 km

2
), “Gotland Östra” (285,82 km

2
) samt “Hejnum 

Nr.2” (12,50 km
2
). Den totala olje/gas prospekteringsarealen på Gotland är därmed 1 531,4 km

2
. 

 
Väsentliga händelser efter utgången av verksamhetsåret: 
 

 Gripen Oil & Gas AB undertecknade en avsiktsförklaring ("LOI"), med AGA Gas AB, omfattande 
ett försäljningsavtal gällande bolagets planerade gasproduktion i Östergötland. Avtalets villkor är 
baserade på ett svenskt marknadspris och omfattar även stöd för planering och byggande av 
anläggningar för att processa och komprimera gasen. 
 

 Bolaget presenterade resultat från långtidstester av gasbrunnar i Östergötland. Gripen Oil & Gas 
AB slutförde långtidstester ("EWT") på tre utvärderingsbrunnar för gas i Östergötland. EWT:n 
syftade till att testa långsiktig gasproduktivitet från reservoaren samt förväntade maximala 
produktionsflöden från brunnarna. De högsta flödena som registrerades under testperioden 
uppgick till 112-113 m

3
/dag med en genomsnittlig produktion om 74 m

3
/dygn. Ytterligare 

information erhölls avseende reservoartryck, gaskvalitet och vattenmängder i produktionsflödena 
och är ett viktigt steg för att utveckla bolagets gasresurser i Östergötland.  

 
Tester genomfördes också med hjälp av en injektionsmetod som ofta används för att stimulera 
vattenbrunnar vilka ökade de påvisade gasflödena med ca 75 %. 
 

 Gripen Oil & Gas AB undertecknade en avsiktsförklaring ("LOI"), omfattande försäljning av 
oljeproduktion från Gotland. Försäljningspriset kommer att baseras på ett råoljeindex såsom 
Nordsjö Brent. LOI:t kommer att ersättas av ett försäljningsavtal innan produktionsstart. 
 

 Gripen Oil & Gas AB meddelade i slutet av april att bolagets huvudägare och styrelseledamot, 
Stephen Crabtree, har utsågs till ny VD för Gripen-koncenen efter att Niclas Biörnstad har avgått 
från rollen som VD. 
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Kommentar till den finansiella utvecklingen under 2014 
 
Omsättning 
 
Inget av koncernens bolag bedriver vid utgången av verksamhetsåret någon produktion och redovisar 
följaktligen ingen försäljning. Det ligger i verksamhetens natur att den under långa perioder endast 
utgörs av prospektering och utveckling av projekt mot en tänkt produktionsstart i framtiden. Det finns 
inga garantier avseende när och att en sådan produktion av olja och gas kan påbörjas. 
 
Rörelseresultat 
 
Koncernens rörelseresultat uppgick till - 4,1 MSEK hänförligt till kostnader för prospektering och 
utveckling av koncernens gas- och oljeprojekt. Moderbolagets rörelseresultat under 2014 uppgick till   
-2,8 MSEK. 
 
Tillgångar, skulder och eget kapital 
 
Värdet av moderbolagets anläggningstillgångar uppgick på bokslutsdagen den 31 december 2014 till 
45,7 MSEK och utgörs av aktier och fordringar på dotterbolagen. Motsvarande siffra för koncernen var 
18,2 MSEK. Omsättningstillgångarna i moderbolaget uppgick på bokslutsdagen den 31 december 
2014 till 5,0 MSEK med motsvarande siffra för koncernen om 5,0 MSEK. För moderbolaget fanns på 
bokslutsdagen likvida medel om 3,6 MSEK och motsvarande siffra för koncernen var 4,5 MSEK. 
 
Det totala egna kapitalet för moderbolaget är 49,4 MSEK. Motsvarande siffra för koncernen var 21,7 
MSEK. Totala skulder för moderbolaget uppgick på balansdagen till 1,2 MSEK. Motsvarande siffra för 
koncernen var 1,4 MSEK.  
 
Aktiekapital 
 
Moderbolagets aktiekapital uppgick den 31 december 2014 till 10 711 076 kronor, fördelat på  
107 110 760 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 kronor och varje aktie berättigar till en röst. 
Alla aktier äger samma rätt till andel i Gripen Oil & Gas AB:s tillgångar och vinst och till eventuellt 
överskott vid likvidation. Aktiekapitalet skall lägst uppgå till kronor 9 000 000 och högst kronor 36 000 
000, fördelat på lägst 90 000 000 aktier och högst 360 000 000 aktier.  
 
Aktieägande 
 

  Namn Land Ägande (antal aktier) Ägande % 

1 Stephen Crabtree Storbritannien 18 423 003 17,20% 
2 Brewin Dolph Secs LTD GLBL Cust Storbritannien 15 423 910 14,40% 
3 J M Finn and Company Limited Storbritannien 15 348 932 14,33% 
4 Torgny Berglund Sverige 12 285 573 11,47% 
5 UBS Investment BV Holland 7 272 821 6,79% 

Summa 5 största ägare:  68 754 238 64,19% 

Övriga  38 356 522 35,81% 

Totalt 
 

107 110 760 100% 
Källa: Euroclear Sverige 
 
Ovan lista visar de 5 största aktieägarna per utgången av 2014. Bolaget har totalt ca 4 000 aktieägare. 
 
Kassaflöde 
 
Årets kassaflöden från den löpande verksamheten är för koncernen -9,7 MSEK och är huvudsakligen 
hänförbar till investeringar i utvecklingen av koncernens gas- och oljetillgångar samt kostnader för s k 
overhead. Likvida medel vid årets slut uppgick till 4,5 MSEK. 
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Investeringar 
 
Bolaget har investerat ca 5,2 MSEK i prospektering och utveckling av koncernens projekt under 2014. 
 
Avskrivningar 
 
Avskrivningarna i moderbolaget och i koncernen sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden 
med hänsyn till väsentligt restvärde. För inventarier tillämpas en avskrivningstid på tre till tio år. För 
goodwill tillämpas en avskrivningstid på fem år. 
 

Övriga upplysningar 
 
Aktien 
 
Handel i aktien på marknadsplatsen AktieTorget startade den 18 april 2013 efter att avtal om listning 
av Gripen Oil & Gas AB tecknats med AktieTorget AB. Aktiens handelsbeteckning (kortnamn) 
är GOG. Antalet aktieägare uppgick per den sista december 2014 till ca 4 000 st. 
 
Historisk utveckling av bolaget 
 

Datum Transaktion Förändring 
av antalet 
aktier 

Ökning av 
aktiekapital 

Totalt antal 
aktier 

Totalt aktie 
Kapital 

Kvotvärde 
(SEK) 

2005-12-14 Bolagsbildning  5 000 000 500 000 5 000 000 500 000 0,10 

2012-10-23 Nyemission 12 802 200 1 280 220 17 802 200 1 780 220 0,10 

2013-05-28 Nyemission 12 317 128 1 231 713 30 119 328 3 011 933 0,10 

2013-07-03 Apportemission 61 403 509 6 140 351 91 522 837 9 152 284 0,10 

2014-01-07 Nyemission 15 253 806 1 525 381 106 776 643 10 677 664 0,10 

2014-01-17 Nyemission 305 076 30 508 107 081 719 10 708 172 0,10 

2014-06-18 Lösen teckningsoption 29 041 2 904 107 110 760 10 711 076 0,10 

 
Utdelning 
 
Styrelsen och verkställande direktören i GOG kommer att föreslå att ingen vinstutdelning lämnas för 
räkenskapsåret 2014. 
 
Årsstämma, styrelse och revisor 
 
Årsstämma för räkenskapsåret 2013 hölls den 4 april 2014 i Göteborg. På förslag av ägarna valdes 
styrelse och revisor vid stämman. Styrelseledamöterna utses till slutet av nästa årsstämma som hålls i 
slutet av maj 2015.  
 
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Arbetet leds 
av styrelseordföranden. Styrelsen består av fem ledamöter utan suppleanter. Nuvarande styrelse 
valdes vid årsstämma den 4 april 2014 och består av My Simonsson (ordförande), Stephen Crabtree, 
Peter Schweizer samt Sven-Erik Zachrisson. Torgny Berglund avgick i februari 2015. 
 
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen i bolaget har 
därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och 
rapporteringsskyldigheter samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. 
 
Revisorer utses av årsstämman för en period av ett år. 
 
Vid stämman omvaldes Carl Magnus Kollberg från Moore Stephens KLN AB som revisor. 
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Årsstämma 2015 
 
Bolagets årsstämma 2015 kommer att hållas i Stockholm den 29 maj. Plats och tidpunkt för stämman 
kommer att kommuniceras i samband med att kallelsen som skickas ut under inledningen av maj 
2015. 
 
Personal 
 
Organisationen har inga heltidsanställda. Den verkställande direktören är kontrakterad på konsultbasis 
genom företaget PT. Nidhogg Indonesia. Alla tjänster utförs i nuläget av externa konsulter och 
entreprenörer då bolaget bedömer detta vara en mer fördelaktig lösning under den initiala 
utvecklingsfasen av bolagets projekt. 
 
Ställda säkerheter och försäkringssituation 
 
Bolaget gör bedömningen att koncernen har ett fullgott försäkringsskydd baserat på den operativa 
verksamheten i nuvarande skala. 
 
En insättning/deposition görs till Bergsstaten, i enlighet med Minerallagen för att kompensera för 
eventuell skada som kan uppstå på grund av till exempel borrning. Borrentreprenören har för sin 
verksamhet försäkringar som täcker skador upp till 10 MSEK hos tredje man för en enskild händelse. 
Bolaget har en ansvarsförbindelse uppgående till 50 TSEK avseende bankgaranti till Euroclear. 
 
Miljö och säkerhet 
 
I sin verksamhet följer GOG de riktlinjer för god miljöpraxis vid prospektering 
som tagits fram av SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige). Bolaget 
och dess medarbetare och anlitade konsulter ska arbeta på ett miljömässigt riktigt sätt enligt gällande 
lagar och förordningar med målsättningen att i möjligaste mån undvika mark- och miljöskador i 
samband med arbetets utförande. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Minerallagen 
(1991:45) och Miljöbalken (1998:808). 
 
Väsentliga avtal 
 
GOG sluter genom sina dotterbolag kontinuerligt olika typer av avtal i den löpande verksamheten, 
bland annat avtal med borrentreprenörer och andra branschrelaterade företag. Det finns i nuläget 
dock inga avtal som bolaget bedömer är av väsentlig och oumbärlig natur för verksamheten. 

 
Flerårsjämförelse 
 

  2014 2013 2012 

Nettoomsättning, SEK - - - 

Resultat efter finansiella poster, SEK -4 146 540 -3 624 197 -2 203 892 

Balansomslutning, SEK 23 133 503 28 257 776 1 789 933 

Soliditet, %  93 90 100 

Antal anställda, st  0 0 0 

Avkastning på totalt kapital, %  Neg Neg  Neg 
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Förslag till disposition av fritt eget kapital för Gripen Oil & Gas AB (publ). 
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
 

  2014 

Överkursfond  44 457 005 

Balanserat resultat  -2 895 188 

Årets resultat  -2 841 594 

Fritt eget kapital 38 720 223 

 
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att i ny räkning 
överförs 38 720 223 SEK. 
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Räkenskaper koncernen 
 
Resultaträkning 
 

(TSEK) Not 2014 2013 

    
Rörelsens intäkter    

 Nettoomsättning  - - 

Summa intäkter  0 0 

 
   

 Rörelsens kostnader    
 Råvaror och konsumtionsmaterial  - -328 

Övriga externa kostnader  -3 734 -3 112 

Personalkostnader 3 -397 -147 

Avskrivningar 9 -17 -46 

Rörelseresultat 4 -4 148 -3 633 

 
   

 Räntenetto  1 9 

Resultat före skatt  -4 147 -3 624 

 
   

 Skatt  0 0 

 
   

 
Periodens resultat  -4 147 -3 624 
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Räkenskaper koncernen 
 
Balansräkning 
 

(TSEK) Not 2014-12-31 2013-12-31 

    

Tillgångar  

  Anläggningstillgångar  

  Immateriella anläggningstillgångar  

  Koncessioner, patent, licenser m m  8 17 989 12 816 

Materiella anläggningstillgångar  

  Inventarier, verktyg och installationer 9 21 37 

Finansiella anläggningstillgångar   

  Övriga långfristiga fordringar  175 175 

Summa anläggningstillgångar  18 185 13 028 

 
 

  Omsättningstillgångar  

  Övriga omsättningstillgångar  426 1 000 
Kassa & bank  4 522 14 230 

Summa omsättningstillgångar  4 949 15 230 

 
 

  
Summar tillgångar  23 134 28 258 

       

Eget Kapital och skulder  

  Bundet eget kapital  

  Aktiekapital  7 10 711 9 152 

Pågående nyemission  - 1 526 

Fritt eget kapital  

  Överkursfond   14 010 13 728 

Balanserad vinst eller förlust   1 130 4 754 

Årets resultat   -4 147 -3 624 

Summa eget kapital   21 704 25 536 

 
 

  Kortfristiga skulder  
  Leverantörsskulder  226 - 

Övriga kortfristiga skulder   120 2 722 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 084 - 

Summa kortfristiga skulder  1 430 2 722 

 
 

  
Summa eget kapital och skulder  23 134 28 258 

 
 

  Ställda säkerheter       Inga  Inga 

Ansvarsförbindelser 10 50  50 
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Räkenskaper koncernen 
 
Kassaflödesanalys 
 

(TSEK) 
Jan-dec 

2014 
Jan-dec 

2013 

   Periodens rörelseresultat -4 148 -3 633 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 19 46 

Netto erhållna/betalda räntor 1 9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -4 127 -3 578 

   Förändring av rörelsefordringar 554 194 

Förändring av rörelseskulder -1 293 2 250 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -4 866 -1 134 

   Kassaflöden från investeringsverksamheten -5 157 -1 892 

   Kassaflöde från finansieringsverksamheten 315 16 117 

   
Periodens kassaflöde -9 708 13 091 

   Likvida medel vid periodens början 14 230 1 139 

      

Likvida medel vid periodens slut 4 522 14 230 

 

Nyckeltal och aktiedata 
 

  2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Räntabilitet på totalt kapital (%) -18,6% -24,0% -4,8% 

Räntabilitet på eget kapital (%) -272,3% -27,0% -4,9% 

Soliditet (%) 93,2% 90,0% 100,0% 

Resultat per aktie (kr) -0,04 -0,03 -0,12 

Eget kapital per aktie (kr) 0,01 0,26 0,03 

Totalt antal aktier 107 110 760 107 081 719 61 403 509 

Genomsnittligt antal aktier 107 097 314 57 741 751 17 802 200 
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Räkenskaper moderbolaget 
 
Resultaträkning 
 

(TSEK) Not 2014 2013 

Rörelsens intäkter  

  Nettoomsättning 6 4 385 - 

Summa intäkter  4 385 0 

 
 

  Rörelsens kostnader  

  Råvaror och förnödenheter  -3 311 -231 

Övriga externa kostnader  -3 519 -2 326 

Personalkostnader 3 -396 -145 

Rörelseresultat 4 -2 841 -2 704 

 
 

  Räntenetto  -1 - 

Resultat före skatt  -2 842 -2 704 

 
 

  Skatt  0 0 

 
 

  
Periodens resultat  -2 842 -2 703 
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Räkenskaper moderbolaget 
 
Balansräkning 
 

(TSEK) Not 2014-12-31 2013-12-31 

Tillgångar  

  Anläggningstillgångar  

  Finansiella anläggningstillgångar   

  Andelar i koncernföretag 5 38 820 37 820 

Fordringar på koncernföretag  6 869 - 

Summa anläggningstillgångar  45 689 37 820 

 
 

  Omsättningstillgångar  

  Fordringar på koncernföretag  - 3 025 

Övriga omsättningstillgångar  1 314 694 

Kassa & bank  3 642 13 094 

Summa omsättningstillgångar  4 956 16 813 

 
 

  
Summar tillgångar  50 646 54 633 

 
 

  Eget Kapital och skulder  

  Bundet eget kapital  

  Aktiekapital  7 10 711 9 152 

Pågående nyemission  - 1 526 

Fritt eget kapital  

  Överkursfond   44 457 44 175 

Balanserad vinst eller förlust   -2 895 -191 

Årets resultat   -2 842 -2 704 

Summa eget kapital   49 431 51 958 

 
 

  Kortfristiga skulder  

  Leverantörsskulder  830 1 228 

Skulder till koncernföretag  - 25 

Övriga kortfristiga skulder   118 1 342 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  267 80 

Summa kortfristiga skulder  1 215 2 675 

 
 

  
Summa eget kapital och skulder  50 646 54 633 

 
 

  Ställda säkerheter       Inga  Inga 

Ansvarsförbindelser 10 50  50 
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Räkenskaper moderbolaget 
 
Kassaflödesanalys 
 

(TSEK) 
Jan-dec  

2014 
Jan-dec  

2013 

   Periodens rörelseresultat -2 841 -2 704 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet - - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -2 841 -2 704 

   Förändring av rörelsefordringar -5 466 -3 720 

Förändring av rörelseskulder -1 460 2 625 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -9 767 -3 799 

   Kassaflöde från finansieringsverksamheten 315 16 809 

   
Periodens kassaflöde -9 452 13 010 

   Likvida medel vid periodens början 13 094 84 

      

Likvida medel vid periodens slut 3 642 13 094 

  



15 
 

Noter 
 

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
       
Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper. 
       
Värderingsprinciper 
 
-Fordringar 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
       
-Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 
       
-Intäktsredovisning 
 
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
       
-Tjänster 
 
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls. 
       
-Materiella anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 
nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  
 
Följande nyttjandeperioder tillämpas:    
   Antal år    
Inventarier, verktyg och installationer     5    
       
-Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar - Aktiveringsmodellen 
 
Samtliga utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är 
uppfyllda; företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja 
den och företaget har förutsättningar att använda eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för 
företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas och det finns 
adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda 
eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera 
framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är 
hänförliga till tillgången under dess utveckling. 
 
I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet 
tillsammans med en lämplig andel av relevanta omkostnader och lånekostnader. 
       
-Inkomstskatt 
 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till 
det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
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-Fordringar och skulder i utländsk valuta 
 
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. 
 
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i 
resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en 
finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen. 
       
-Koncernredovisning 
 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att 
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas 
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses 
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen 
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. 
 
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade 
egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell 
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 
     
-Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag 
 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster 
som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. 
 
Kassaflödesanalys 
 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och 
banktillgodohavanden. 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen. 
 
Avkastning på totalt kapital 
Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning. 
 
Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver 
(med avdrag för uppskjuten skatt). 
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Not 2. Risker 
 
Koncernens verksamhet är utsatt för ett antal risker och osäkerheter som löpande övervakas och 
analyseras. Nedan presenteras koncernens huvudsakliga risker och osäkerheter så som de 
identifierats av styrelsen och hur koncernen hanterar dessa risker. 
 
Teknisk och geologisk risk 
 
I Bolagets nuvarande utvecklingsskede sker prospektering och utvärdering av outvecklade olje- och 
gasackumulationer. Den operationella risken ser olika ut i bolaget olika verksamheter. Den 
huvudsakliga risken i prospekterings- och utvärderingsfas är att det arbete och de investeringar som 
GOG genomför inte resulterar i kommersiella olje- eller gasreserver. 
 
Olje- och gaspris 
 
Olje- och gaspriset spelar en avgörande roll för Bolaget eftersom inkomst och lönsamhet beror och 
kommer att bero på det vid varje tidpunkt gällande priset. Avsevärt lägre oljepriser skulle minska 
förväntad lönsamhet i projekt och kan innebära att projekt bedöms som olönsamma även om fynd 
påträffas. Lägre oljepriser kan också minska det industriella intresset för Bolagets projekt avseende 
utfarmningar och försäljning av tillgångar.  
 
Tillgång till utrustning 
 
En operationell risk är tillgång på utrustning i Bolagets projekt. I synnerhet under borrfasen av ett 
projekt är Koncernen beroende av avancerad utrustning såsom riggar, foderrör, etc. Brist på denna 
utrustning kan innebära svårigheter för Bolaget att fullfölja projekt.  
 
Miljö 
 
Olje- och gasverksamhet kan vara miljökänsligt. GOG tillsätter betydande resurser och kostnader för 
att identifiera och motverka uppfattad miljörisk. Olje- och naturgasprospektering samt produktion av 
olja och naturgas är föremål för ett omfattande regelverk med hänseende till miljön på såväl 
internationell som nationell nivå. Miljölagstiftningen reglerar bland annat kontroll av vatten- och 
luftföroreningar, avfall, tillståndskrav och restriktioner för att bedriva verksamhet i miljökänsliga och 
kustnära områden. Miljöregleringarna förväntas bli än mer rigorösa i framtiden med följden att 
kostnaderna för att uppfylla dessa med största sannolikhet kommer att öka. 
 
Nyckelpersoner 
 
GOG är beroende av ett antal nyckelpersoner, varav vissa grundat bolaget och tillika utgör bolagets 
nuvarande större aktieägare och styrelseledamöter. Personerna är viktiga för en framgångsrisk 
utveckling av Bolagets verksamhet. GOG försöker aktivt hålla en optimal balans mellan beroendet av 
nyckelpersoner och metoder att bibehålla dessa. 
 
Licenser 
 
GOG:s direkta intressen hålls genom avtal med värdländer såsom licenser eller 
produktionsdelningsavtal. Dessa avtal är ofta tidsbegränsade och det finns inga garantier för att 
avtalsperioden kan förlängas när en tidsgräns nås. 
 
Finansiell risk  
 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker klassificerade antingen 
som valutarisk eller likviditetsrisk. Riskerna övervakas och analyseras kontinuerligt av styrelse och 
ledning. Målsättningen är att minimera eventuella negativa effekter på Koncernens finansiella 
ställning. 
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Valutarisk 
 
Koncernen är exponerad mot fluktuationer i valutamarknaden då förändringar i valutakurser kan 
påverka resultat, kassaflöde och eget kapital negativt. Valutarisken påverkar Koncernen genom 
transaktionsrisker och omräkningsrisker. 
 
Transaktionsrisker 
 
Transaktionsrisker uppstår i kassaflödet då fakturering eller kostnader för fakturerade varor och 
tjänster ej sker i den lokala valutan.  
 
Likviditets- och kapitalrisk 
GOG sedan grundandet varit helt eget kapitalfinansierat och då Koncernen inte producerat några 
vinster har finansiering skett genom nyemissioner. Ytterligare kapital kan komma att behövas för att 
finansiera Gripen Oil & Gas:s verksamhet och/eller till förvärv av ytterligare licenser. Den huvudsakliga 
risken är att det kan komma att ske i ett marknadsläge som är mindre gynnsamma. 
 

Not 3. Kostnader personal, ledning och styrelse 
 
Personalkostnader är huvudsakligen hänförbara till lönekostnader för anställda. Koncernen har under 
2014 haft ett fåtal projektanställda för arbeten relaterat till specifika behov i samband med 
utvecklingen olika projekt. Utöver det har de styrelseledamöter som önskat få sitt arvode utbetalt som 
lön betalts och redovisats under posten personalkostnader i resultaträkningen. Styrelsen erbjuds även 
möjligheten att fakturera arvodet vilket då görs inklusive ett tillägg motsvarande lagstadgade 
arbetsgivaravgifter om 31,4 %. 
 
Arvoden till styrelseledamöterna beslutades på årsstämman enligt följande: Ordföranden erhåller 178 
TSEK/år, oberoende ledamöter erhåller 100 TSEK/år samt erhåller övriga en ersättning om 44 
TSEK/år. Stephen Crabtree har avsagt sig styrelsearvode under 2013 och 2014.  
 
Bolagets ledning i form av VD (100 %) och finanschef (deltid 50 %) är kontrakterade på konsultbasis 
och har under delar av 2014 fakturerat 100 TSEK respektive 53 TSEK/månad. 
 

Not 4. Rörelseresultat 
 
I dagsläget utförs allt arbete avseende koncernens bolag och projekt av konsulter som arbetar åt 
Gripen Oil & Gas AB. Bolaget köper in och vidarefakturerar tjänster relaterade till bl a företagsledning, 
administration, redovisning, skatterådgivning, försäljning, produktionsteknik, geologi, prospektering 
etc.  
 
Koncernen utför prospektering på ett antal olika licenser som ägs av de olika bolagen inom 
koncernen. Olje- och gaslicenserna ägs i nuläget av samtliga tre bolagen inom koncernen.  
 
De framtida intäkterna beräknas komma från oljeproduktion och gasproduktion genererade i 
dotterbolagen. I nuläget finns ingen intäktsgenererande verksamhet. Kostnader för verksamheten är i 
huvudsak relaterade till borrning, utveckling prospektering och teknik. 
 

Not 5. Andelar i koncernföretag 
 

Bolag 
Ägande Bokfört värde 

(SEK) 
Eget kapital 

(SEK) 
Resultat 

(SEK) 

Gripen Gas AB 100 % 35 500 000 123 385 -672 400 

Gotland Exploration AB 100 % 3 320 440 133 918 -632 546 
 

Not 6. Nettoomsättning 
 
Moderbolaget vidarefakturerar kostnader direkt hänförbara till verksamheten i dotterbolaget samt delar 
av kostnaden för ledningsfunktionerna på huvudkontoret. Detta för att ge en så rättvisande bild av 
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respektive projekts kostnadsbörda som möjligt. 100 % av nettoomsättningen samt 0 % av inköpen är 
hänförbar till koncerninterna mellanhavanden. 
 

Not 7. Förändring av eget kapital 
 

Koncernen 
 
 
 
 
(TSEK) 

Aktie- 
kapital 

Ej registrerad 
nyemission 

Övrigt 
Tillskjutet 
Kapital 

Balanserat 
resultat 
inklusive 
resultat för 
perioden 

Totalt 
Eget 
Kapital 

Eget Kapital 2013-01-01 100   3 950 -2 415 1 635 

Effekt av omvänt förvärv 9 052 
 

-3 950 7 169 12 271 
Pågående nyemission 

 
1 526 13 728 

 
15 254 

Årets Resultat 

   
-3 624 -3 624 

Eget Kapital 2013-12-31 9 152 1 526 13 728 1 130 25 536 

Nyemission 33 
 

282 
 

315 
Slutgiltig effekt av avslutad emission 1 526 -1 526   0 
Årets resultat 

   
-4 147 -4 147 

Eget Kapital 2014-12-31 10 711 0 14 010 -3 017 21 704 

 

 
Moderbolaget 

 
 
 
 
(TSEK) 

Aktie- 
kapital 

Ej registrerad 
nyemission 

Övrigt 
Tillskjutet 

Kapital 

Balanserat 
resultat 

inklusive 
resultat för 

perioden 

Totalt 
Eget 

Kapital 

Eget Kapital 2013-01-01 1 780   1 263 -191 2 852 

Nyemission 7 372 
 

29 184 
 

36 556 
Pågående nyemission 

 
1 526 13 728 

 
15 254 

Årets Resultat 

   
-2 704 -2 704 

Eget Kapital 2013-12-31 9 152 1 526 44 175 -2 895 51 958 

Rättelse bokföring nyemission 33 
 

282 
 

315 
Slutgiltig effekt av avslutad emission 1 526 -1 526 

  
0 

Årets Resultat 

   
-2 842 -2 842 

Eget Kapital 2014-12-31 10 711 0 44 457 -5 737 49 431 
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Not 8. Koncessioner, patent, licenser mm 
 
(TSEK) 

Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget 

Koncessioner, patent, licenser 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

Ingående ack anskaffningsvärden 12 816 10 924 - - 

Periodens inköp/investeringar 5 173 1 892 - - 

Anskaffning genom rörelseförvärv - - - - 

Avyttring och utrangering - - - - 

Utgående anskaffningsvärde 17 989 12 816 0 0 

     Avskrivningar 
    Ingående ack nedskrivningar - - - - 

Årets av- och nedskrivningar - - - - 

Avyttring och utrangering - - - - 

Utgående ack nedskrivningar 0 0 0 0 

Utgående bokfört värde 17 989 12 816 0 0 
 
Koncessioner, patent, licenser mm avser främst värdet på de licenser som finns aktiverade i 
dotterbolagen Gripen Gas AB (5,4 Mkr), Gotland Exploration AB (1,8 Mkr) samt ett övervärde som 
uppstod i koncernräkenskaperna om 10,8 Mkr som ett resultat av det omvända förvärvet av Gripen 
Gas AB. Totalt ca 18,0 Mkr. 
 
Koncernens undersökningstillstånd i Östergötland och på Öland 
 

Nummer Namn License-ID Beviljades 
1:a 

förfallodatum 
2:ndra 

förfallodatum 
Area 
(km

2
) 

1 Ekeby 2010:139 2010-09-23 2013-09-23 2016-09-23 188,75 

2 Eneby 2010:140 2010-09-23 2013-09-23 2016-09-23 13,75 

3 Hov  2010:141 2010-09-23 2013-09-23 2016-09-23 5,78 

4 Orlunda  2010:142 2010-09-23 2013-09-23 2016-09-23 9,91 

5 Skedet  2010:143 2010-09-23 2013-09-23 2016-09-23 6,15 

6 Näset  2011:98 2011-06-28 2014-06-28 2017-06-28 3,03 

7 Rödjan  2011:99 2011-06-28 2014-06-28 2017-06-28 8,25 

8 Sandön  2012:136 2012-09-24 2015-09-24 2018-09-24 161,64 

9 Karlsfrid 2013:05 2013-01-07 2016-01-07 2019-01-07 6,73 

10 Vinberga   2013:04 2013-01-07 2016-01-07 2019-01-07 19,08 

11 Yxstad  2013:02 2013-01-07 2016-01-07 2019-01-07 9,6 

12 Åbylund  2013:03 2011-07-08 2014-07-08 2017-07-08 18,96 

13 Greby  2011:120 2011-07-08 2014-07-08 2017-07-08 71,05 

14 Lundeby 2011:121 2011-07-08 2014-07-08 2017-07-08 17,08 

15 Melby 2011:122 2011-07-08 2014-07-08 2017-07-08 19,72 

16 Nyby  2011:123 2011-07-08 2014-07-08 2017-07-08 15,38 

17 Össby  2011:124 2011-07-08 2014-07-08 2017-07-08 62,67 

18 Äppelby 2014:73 2014-09-05 2017-09-05 2020-09-05 77,34 

19 Smedsby 2011:74 2014-09-05 2017-09-05 2020-09-05 26,06 

 Totalt 
 

        740,9 

 
 
 
 
 
 



21 
 

Koncernens licenser på Gotland 

Nummer Namn License-ID Beviljades 
1:a 

förfallodatum 
2:ndra 

förfallodatum 
Area 
(km

2
) 

1 Risungs 2014:95 2014-11-17 2017-11-17 2020-11-17 281,1 

2 Gotlands södra 2014:77 2014-09-29 2017-09-29 2020-09-29 70,51 

3 Bonsarve Nr1 2012:88 2012-07-12 2015-07-12 2018-07-12 8,66 

4 Gotland sydöstra 2014:78 2014-09-29 2017-09-29 2020-09-29 87,31 

5 Silte Nr 1 2012:86 2012-07-12 2015-07-12 2017-07-12 15 

6 Gotland östra 2014:79 2014-09-29 2017-09-29 2020-09-29 285,71 

7 Bäl Nr 1 2012:87 2012-07-12 2015-07-12 2017-07-12 61,27 

8 Hejnum Nr  2 2014:80 2014-09-29 2017-09-29 2020-09-29 12,5 

9 Grunnet Nr 1 2012:89 2012-07-12 2015-07-12 2018-07-12 0,42 

10 Buttle 2013:109 2013-11-11 2016-11-11 2019-11-11 614,87 

11 Vallstena 2013:108 2013-11-11 2016-11-11 2019-11-11 93,86 

 Totalt 
 

            1 531,4     

 

Not 9. Inventarier, verktyg och installationer 
 

(TSEK)  
    Materiella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget 

Maskiner och Inventarier 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 83 83 - - 

Periodens inköp - - - - 

Anskaffning genom rörelseförvärv - - - - 

Avyttring och utrangering - - - - 

Årets omräkningsdifferenser     - - 

Utgående anskaffningsvärde för 
kvarvarande inventarier 83 83 0 0 

     Avskrivningar 
    Ingående ack avskrivningar  -46 - - - 

Avyttring och utrangering - - - - 
Årets av- och nedskrivningar -16 -46 - - 

Utgående ack av- och nedskrivningar -62 -46 0 0 

Utgående bokfört värde för kvarvarande 
inventarier 21 37 0 0 

 
Not 10. Ansvarsförbindelser 
 
Ansvarsförbindelser utgörs av en fullgörandegaranti mot Euroclear vilken bolaget åtog sig i samband 
med att bolaget blev ett avstämningsbolag och ingick avtal med Euroclear, vilka därigenom tog på sig 
ansvaret att föra bolagets aktiebok elektroniskt.  
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Underskrifter 
 
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 29 maj 2015 för fastställelse. 
 
Stockholm den 7 maj 2015 
 
Gripen Oil & Gas AB (publ) 
 
 
 
 
Stephen Crabtree    My Simonsson 
Styrelseledamot    Ordförande 
Verkställande Direktör    
 
 
 
 
Peter Schweizer   Sven Erik Zachrisson 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den 8 maj 2015. 
 
 
 
 
 
Carl Magnus Kollberg 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
 
Till årsstämman i Gripen Oil & Gas AB (publ) 
Org.nr. 556693-8014 
 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
 
Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Gripen Oil & Gas AB (publ) för år 
2014. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 
 
Revisorns ansvar 
 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göraett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 
 
Uttalanden 
 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och för koncernen.  
 
Upplysning av särskild betydelse 
 
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på bolagets 
finansieringssituation. Som framgår av not 2 är Gripen Oil & Gas AB (publ) starkt beroende av att 
lyckas med prospektering och utvärdering av outvecklade olje- och gasackumulationer samt att få 
tillgång till extern finansiering för att under den kommande tolvmånadersperioden kunna göra 
nödvändiga investeringar för att behålla och expandera sina reserver. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar  
 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även reviderat förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Gripen Oil & Gas AB (publ) för år 2014. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, 
och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.  
 
Revisorns ansvar 
 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 
 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 
 
Uttalanden 
 
Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljarstyrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
Göteborg den 8 maj 2015 
 
 
 
 
Carl Magnus Kollberg 
Auktoriserad revisor 
 


