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Styrelsen och verkstiillande direkt<iren ltir AB Igrene (publ) avger ftljande Srsredovisning for
riikenskapstret 20 I 9-09-01 - 2020-08-3 l.

Arsredovisningen 6r uppriittad i svenska kronor, SEK. Om inte annat sarskilt anges, redovisas alla belopp

i hela konor (k). Uppgifter inom parentes avser ftiregiende 6r.

Ftirvaltnin gsberiittelse

Information om r,erksamhetcn

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna och avser att kommersialisera

ffndighetema. Bolaget har inmutat fl€ra omriden inom Siljansringen diir det finns grundfiiruts2ittn ingar
fiir att pitriiffa intressanta miingder av kolviiten och di i ftrsta hand iform av metangas.

Bolaget har borrat ett tjugotal htl i berggrunden ner till 350 - 700 meters djup. I flertalet av dessa hil
ftirekommer fltjden av ren metangas. Bolaget har ans<ikt om tillstind liir att gi i kommersiell produktion
och liirbereder nu en anliiggning for att ta hand om den fria metangasen och g6ra den till fly,tande gas,

LNG.

Bolagets strategiska inriktning
Bolaget planerar att naturgasftirekomsterna i Siljansringen skall vidareftiriidlas till LNG och ftirstirja i

Itirsta hand regionala industrikunder. Detta kommer att stddja det globala arbetet med att reducera
utslepp av vaxthusgaser och Sveriges mojlighet att uppna sina milj0mil inom transportsektorn. Pi l?ingre

sikt finns ambitioner att omvandla naturgasen till viitgas med ny teknik som m6jliggdr att avlasta
atmosf;ren frin viixthusgaser.

Igrenes ambition iir att bygga en iiirsta fabrik ftir flyande naturgas (LNG) motsvarande en irlig kapacitet
pi 50 000 ton. Bolaget beddmer att det kommer att kravas totalt 3 - 5 produktionsbrunnar ltr att lorsdrja
en sidan anliiggning.

Fdretaget har sift sate i Mora.

Viisentliga hiindelser under riikenskapsiret

Anstikan om bearbetningskoncession och miljiipriivning
lgrenes verksamhet inom det si kallade Morafiiltet har fiirts si lingt att bolaget inliimnat ansdkan till
Bergsstaten om ratt att ge ikommersiell produktion av naturgas i form av hdgkvalitativ metangas, LNG
Bergsstaten har iterkommit med en miingd frigor och krav pA ytterligare information vilka Igrene
besvarat respektive levererat.
Beslut iarendet liireligger iinnu inte.

I november 2019 ansdkte Igrene hos Liinsstyrelsen Dalamas Milj6pr<ivningsdelegation om miljtiprdvning
enligt MiljUbalken. Sedan bolaget besvarat delegationens frigor ianledning av ans6kan har iirendet
remitterats till berdrda myndigheter och markiigare.
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Finansiering
En nyemission genomliirdes i november 2019 som inbringade l5 597 185,50 sek ftire
emissionskostnader. Totalt tecknades 9 I 74 8l 5 aktier i 1,70 sek. Totala antalet aktier i bolaget uppgir
diirefter till 22 290 284 stycken.

Ett brygglin om 6 Mkr som Igrene upptog frin Formue Nord Markedsneutral A/S i avvaktan pi
nyemissionen har iterbetalats.
Vidare har ett konvertibellin om I 250 000 sek iLterbetalats med 715 000 sek och resterande del
konverterats till aktier.
Likviditeten per 3 | augusti 2020 uppgir till 2 779 515 sek.

Produktionstester och borrningar
Efter sex veckors produktionstest i ett 4l 0 meter djupt hil, beniimnt Produktionsbrunn 2 inom
Morafiiltet, har Igrene temporart stengt ner helet. Under hela testperioden har gasm2ingden varit i sakta
dkande under mycket stabila ftrhillanden och halten metangas ligger stadigt pi 97%.

Ett intilliggande 700 meter djupt hil, Produktionsbrunn l, (70 meter frin Produktionsbrunn 2) har
"vaknat till liv" och btirjat producera metangas utan afi negra etgiirder vidtas i sjiilva h6let. Brunn I och 2
kommunicerar uppenbart med varandra.

Arbetet med att slutfi,ra ett pibdrjat hAl, beniimnt Produktionsbrunn 4, beliiget cirka 200 meter fran brunn
I och 2 har pigitt under verksamhets6ret. Enligt den berggrundsmodell (reservoar-) som Igrene utarbetat
skall borrplatsen lor detta hil vara optimal lor att triiffa de underliggande gasreseryoarema.
Brister i bormingsteknik och -utrustning har medftirt att borrningama temporart avslutats pi 481 meters
djup. Det lock som hiller djupgasen instangd ar pa denna plats 600 meter i tjocklek se alltjAmt aterstar att
borra etminstone cirka 150 meter ftir att ni de underliggande reservoarema.

Kiirnbormingar pe den tilltankta platsen Iiir Produktionsbrunn 5 har utltirts till cirka 250 meters djup. Pi
grund av kraftiga och <ikande gasintriingningar i hilet tvingades bormingama avbryas.
Kiimborrhilet, som Ar eft unders6kningsh6l med en diameter om 7 cm, har inte anlagts pa sadant sAtt att
det kan motsti mycket hdga gastryck. D2irfiir valde Igrene att siikra hilet genom att gluta igen detsamma
fr6Ln botten upp till markltan.

Understikningstillstind
Bolaget har inte ansdkt om undersrikningstillsttnd ftir nya omr6den detta verksamhetsir. Ntgra tillstind
avseende 6r I -3 har bolaget valt att inte ftirliinga.
Nedan fiiljer en Oversikt dver status per bokslutsdagen diir Bolagets koncessioner strZicker sig dver ca
17 000 hektar.

Omrede och reg.nr
I Ryssa nr 3, Mora, 198/2011

2 Hansjo, Orsa, 2I l/2018
3 Stenberg, Orsa, I l4l2009

Areal hektar
2l

t3 268
5

t.o.m
2021-12-06

202t-03-04
2021-03-04

Avser Avser er
Gas och olja 7 - 10

Gas l- 3

Gas l- 3

Ansdkan om tillstand ftir kommersiell
produLlion av naturgas har inliimnats

I
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4 Ryssa, Mora, 107/200 3 766
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Styrelse och VI)
Vid bolagsstiimman ijanuari 2020 omvaldes Karl-Ake Johansson (styrelseordltirande), Annette
Berkhahn Blyhammar och Mats Budh till ledam6ter. Carin Nises nyvaldes som ordinarie ledamot och
Andreas Gidlund omvaldes som suppleant.

ljanuari 2020 tilltriidde Per Ahlenbdck som vd efter Mats Budh, som varit tillfcirordnad vd under 2019

Hiindelser efter riikenskapsirets slut

Miljiipriivning
Den 9 oktober lcipte den remisstid ut som faststallts av Liinsstyrelsens Milj<iprtivningsdelegation giillande
Igrenes ansdkan om miljoprdvning for byggandet av en fabrik ftr fllande naturgas (LNG).
Beslut i iirendet loreligger iinnu inte men kan forventas i januari/februari 2021 . Detta torde inte piverka
bolagets balansriikn ing negat ivt.

Finansiering
lgrene ltirbereder en ltiretriidesemission mcn villkoren ltir nyemissionen iia ennu inte fastst?illda

Syftet med nyemissionen iir att siikerstdlla finansieringen av Bolaget och bland annat
* driva ans0kan om utvinnings- och miljdtillstind lor en naturgasanliiggning i Mora-l?iltet
* Ateruppta produktionstest under hdsten/vintem i Produktionsbrunn 2 och diirefter i

Produkt ionsbrunn I
t slutliira bormingama i Produktionsbrunn 4 med efterfdljande produktionstester
* forbereda bormingar av Produktionsbrunn 5
+ liirbereda finansieringen av en produktionsanldggning i Moraftiltet och utveckla det tekniska

underlaget liir den tilltiinkta anliiggningen

I awaktan pi att nyemissionen genomltires planerar bolaget att uppta ett si kallat brygglin under
december m6nad.

Produktionstester
I awaktan pi att arbetet med ft)rdjupning av Produktionsbrunn 4 kan iterupptas har Igrene valt att siitta
resurser pa att testa intilliggande Produktionsbrunn 2. Denna brunn har under tidigare tester visat sig ge

stora mangder naturgas i form av metangas av hdg kvalitet.

Hilet har nu vilat under ling tid under vilken Igrene inliirskaffat utrustning fdr att eteruppta
produktionstester men nu med pumputrustning som kan siittas iinda ner till botten av brunnen.

Vid senaste produktionstestet i denna brunn hristen 2019 var gasmangden i sakta okande under mycket
stabila ftrhillanden och halten metangas l g stadigt ph 97yo.

Syftet med den aterupptagna testen iir att fi en baftre uppfattning om produktionsbrunnens kapacitet

under en langre tid.
Arbetet med testet beriiknas pigi under l0 veckor.

VD
I september meddelade vd Per Ahlenback (63) att han avgir av hiilsoskiil. Styrelsen har utsett tidigare vd

numera vice styrelseordftirande Mats Budh som tilllitrordnad vd. Ahlenbiick kvarstar i organisationen

med sitt tekniska kunnande och erfarenheter fren bormingar och dylikt.

ffw
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Hillbarhetsuppll sningar

Frir Igrene gir omtanke och respekt liir menniskor och milj6 hand i hand med frigor kring siikerhet, hiilsa

och milj6. Siviil iigare, medarbetare, samhiillet i stort och framtida kunder rynnas av att v6Lr verksamhet

bedrivs pi ett ansvarsfollt och effektiu satt.

Syftet med virt hillbarhetsarbete iir att ytterst skapa l<insamhet ltir bolaget. Vi iir tivertygade om att di
meste vi integrera hillbarhetsfrigor ivira processer i sa hdg utstrackning som mojligt.
Fdr oss pe lgrene er hellbarhet att:

+ Ta ansvar ftir att alla lagliga krav ska vara uppfrllda dZir vi verkar

* Bedriva virt arbete si siikert som mojligt. lngen ska skada sig niir man jobbar liir Igrene

* Vi erbjuder vira medarbetare riittvisa villkor

* Vi har nolltolerans mot mutor och korruption

* Hillbarhetsaspekter utgdr del i beslutsunderlaget inftir affhrer och uppgdrelser med kunder och
partners

Igrene arbetar milmedvetet med att vira insatser ska genom{tiras med h<ig kvalitet, utan arbetsskador och
med mariginal till r6dande kav och liirordningar. Det ar mycket glAdjande att kunna konstatera att
bolagets verksamhet genomftirts helt utan arbetsskador pA varken egen eller inhyrd personal.
Igrenes prospekterande verksamhet ryms inom Minerallagens och M ineralliirordningens regelverk.
Verksamheten kriiver inte miljcitillsttnd men det Sligger verksamhetsutovaren att fortldpande och
systematiskt undersoka och bedrima riskerna med verksamheten frin hiilso- och miljrisynpunkt.
Miljdvirdsenheten inom Lansstyrelen i Dalarna liksom Mora kommuns Milj<ikontor iir
samridsmyndigheter och tillstiindsgivare och AB Igrene skall samrida med enskilda mark?igare liire
bormingar och dylikt. Lensstyrelsen har gjort bedtimningen att provpumpningar av borrhil brir kunna
genomftiras utan att allmiinna intressen skadas. Beroende pi omfattningen av provpumpningarna kan
tillstind ltir vattenverksamheten enligt Miljdbalken erfordras.
Genom att utvinna naturgas och producera LNG si kommer vi att kunna bidra till en minskad global
uppviirmning genom att:

+ Avlasta och dra nytta av okontrollerade vtixthusgasutsliipp frin Siljansringen. Diffusa utsliipp av
metangas pigir kontinuerligt i Siljansringen. Metan ar 30-80 ginger mer potent vAxthusgas en
koldioxid

+ Erbjuda niirproducerat naturgasaltemativ till kunder i regionen och diirmed eliminera tusentals
lastbilstransporter frin gasterminalerna pa 6st- och vastkusten

* Erbjuda ett miljtiviinligare alternativ till kol, bensin och diesel genom att reducera
koldioxidutsliippen med 25oZ och eliminera problemen med NOX och smipartiklar

* L?igga en htimsten till viitgassamh?illet - framtidens energikisning - genom att konvertera metangas till
vetgas

Covid-19
Igrene har haft mittliga oliigenheter av covid-19. De bestAr av drojsmil med material- och

reservdelsleveranser. Bolaget kan inte se att det kommer att piverkas annat en mettligt under den

nArmaste framtiden.

CN

ll,P

+ Kontinuerligl arbeta liir att minimera de miljtimiissiga konsekvensema i k6lvattnet av vira aktiviteter
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Arets resultat
Bolaget redovisar intakter pn l7 KSEK (272) avseende vinst vid avyttring av materiella tiltgingar.
Resultat efter finansnetto uppgir till - 7 324 KSEK (- 9 368) varav en viisentlig del av {tjrlusten avser

kostnader Itir anstiillda och konsulttjiinster, produktionstester och analyser, tekniskt underlag Itir anstikan

om produktionstillstind samt milj<ikonsekvensbeskrivning.
Svirighetema att i ett prospekterande ltiretag bedrima vilka poster som har ett varaktigt viirde och som
siledes kan aktiveras och investeringsbokfdras har medltirt att bolaget valt att redovisa alla flltarbeten
och omkostnader, dock ej borrningar, <iver resultatriikringen.
Avskrivningar och nedskrivningar av anlZiggningstillgingar uppgAr till -l l3l KSEK (-l 531). Bolagets
resultat motsvarar -0,33 SEK per aktie (0,71 ).

Likviditet och finansiering
Den 3l augusti 2020 uppgick Bolagets likvida medel till 2780 KSEK (5ll). Bolaget har inga
l6ngfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet
Den 3 I augusti 2020 uppgick Bolagets eget kapital till 2l 944 KSEK (15 954) varav 2 252 KSEK ( I 3 l2)
utgjordes av aktiekapital, I I I 8 KSEK ( I I I 8) av bundna reserver och resterande
l8 573 KSEK (13 525) av fritt eget kapital.
Bolagets soliditet uppgick den 3l augusti 2020 till85,0% (88,4%).

Anstiillda
Bolaget har 4 (3) personer anstiillda. Derut0ver finns en inhyd verkstiillande direktdr och tidvis inhyrda
konsulter.

Aktien
Den under november 2019 genom'ltrda nyemission rikade antalet aktier med 9 174 815 stycken. Under
htisten 2020 har ett konvertibeh Lin omvandlats till 233 936 aktier. Aktiekapitalet Zir dzirefter ftirdelat pA
22 524 220 aktier med ett kvotuarde om 0,10 SEK. Samtliga aktier iigs med samma rett till r<ist och vinst
i bolaget.
Aktien handlas sedan den 22 alugtsti 2014 pi Spotlight Stock Market under kortnamnet ABI och med
ISIN-kod SE0006091476

W
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Agarfiirhillanden

St<irre aktiedgare
F<irsiikings AB Avanza Pension
Mats Budh med familj och bolag
Ragnar Krefting med bolag
Nordea Pension AB
Nordea Livliirstikring Sverige AB
Giwert Wiig
Erik Sverker Amestrand
S<iren Hedberg med familj
Peter Ryman
Paul Storm
Lennart Hikansson

Ovriga
Summa 22290 284
Avstiimningsdag 30 september 2020 (Euroclear)

Antalet aktier Andel av kapital och nister o/o

t24 368
108 s25
688 900
57 4 931
505 704
417 345
356 9r0
346 570
332 010

311 11
300 000

5 672 380
16 611 904

2019t20
0

-7 324
25 820

85,0

2018n9
0

-9 368
18 038

88,4

Overkurs-

fond

2017n8
0

-8 608
2t 707

65,1

-s3 857 938
19 7 55 271

-7 324 1t9
t8 573 214

18 573 214

2016/17
0

-5 944
23 682

96,1

Arels

resultat

-9 022
-346

7 (18)

20ts/t6
0

-5 983
l0 951

90,0

Totalt

16 301

-346
-2 484
15 597

600
0

-7 324
2t 944

5,04
3,1 8

3,09
2,58
) 11

1,87
1,60
1,55

I,49
1,42

u5
25,45
74.55

100,00

Flerirstiversikt (Tkr)
Nettoomsattning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

Fiiriindring av eget kapital (Tkr)
Aktie-

kapital

t 3t2

Reserv-

fond

Balanserat

resultat

Belopp enl fg irs
irsredovisn
Rattelse av fel (not 1 1)

Nyemission kostnader
Nyemission
PigAende nyemission
Disposition av resultat
Arets resultat
Belopp vid irets utging

I I 18 67 383 -44 490

911

23

-2 884
l4 680

577
-9 368

2 252 r lr8 79 756 -s3 8s8

9 368
-7 324
-7 324

Ftirslag till vinstdisposition
Styrelsen liireslir att till ltirfogande stiende vinstmedel (kronor)

ansamlad lorlust
tiverkursfond
irets ftirlust

disponeras sa att
i ny riikning dverftires

Foretagets resultat och stiillning i rivrigt framgtr av efterftiljande resultat- och balansrAkning samt

kassafl tidesanalys med noter.

NN" 
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Resultatriikning

Ovriga rcirelseintiikter

Rtirelsens kostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskivningar av materiella och
immateriella anl?iggningstillgingar

Rdrelseresultat

Resultat frin finansiella poster
Riintekoslnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat ftire skatt

Arets resultat

-7 324 ttg -9 368 277

-7 324 119 -9 368 277

\ot 2019-09-01
-2020-08-31

t6 999
t6 999

-3 186 509
-2146 357

-1 130 701

-7 063 573
-7 046 574

-211 544
-277 544

-7 324 tt9

8(r8)

20t8-09-01
-20t9-08-3t

21 1 620
271 620

-5 4s9 558
-2 516 626

-t 53t 746

-9 507 929
-9 236 309

-r31968
-l3l 968

-9 368 277

2
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Immate riella an kiggn i ngst illgdngar
Balanserade utgifter {br utvecklingsarbeten och liknande
arheten

Unders<ikningstil lstind

Ko rtfri stiga fo rd r i n gar
Fordringar hos koncernlijretag
Aktuella skattefordringar
Ovriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Kassa och bank
Summa omslttningstillgingar

SUMMA TILL(;ANGAR

9(r8)

2020-0tt-J I 2019-08-31Not

0
305 986
305 986

0
I 405 947
1 245 843

t9 270 991

2t 922 781

50 000

50 000
22 278 767

lt 250
l8 571

588 020
143 552
761 393

2 779 515

3 540 908

t6 667
382 07 5

398742

0
r 882 819

t 033 323
13 873 3 t8
t6 789 460

50 000
50 000

t7 238 202

0

0
20t 752

81 245
288 997

5lt i57
800 154

1

Mat eri e I I a an I dg g n i n g st i I I gfi n g ar
Byggnader och mark 5

Undersdkningshil 6
Inventarier och fordon 7

Pigiende nyanliiggningar och liirskott avseende borrhil 8

F i na n s i e I I a a n I iig g n i n g st i I I gdn gar
Andelar i koncernltiretag

Summa anllggningstillgiingar

OmsIttningstillganga r

9

t0

25 819 675 l8 03ti 156

cNJ

Balansriikning

TILLGANGAR

Anliiggnin gstillgingar
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Balansriikning

E(;ET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
PAgiende nyemission
Reservfond

Fritt eget kapital
Overkursfond
Balanserad ltirlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Konvertibellin
Leverant<irsskulder
Aktuella skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och f6rutbetalda intakter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA E,GE,T KAPITAL OCH SKULDER

r0(r8)

2020-08-31 20t9-08-3tNot

ll

2229 028
23 394

1 tt1 856
3 370 278

19 755 271

-53 857 918

-7 324 't t9
t8 573 214
2t 943 492

0

3 087 834
0

110 140

618 209
3 876 183

\ 311 547
0

I 117 856

2 429 403

61 383 t16
-44 489 660
-9 368 277
13 525 179
15 954 s82

I 250 000
272 858

3 880
108 598
448 438

2 083 774

2s 819 675 l8 038 356

tAA

lllth
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Kassafltidesanalys

Den liipande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar liir posler som inte ingir i kassaflodet
Betald skatt
Kassafldde frin den ltipande verksamheten ftire
ftirindring av rtirelsekapital

Kassafltide frin liirindring av rtirelsekapitalet
Ftiriindring av kortfristiga fordringar
F<iriindring av leverant<irsskulder
Fririindring av kortfristiga skulder
Kassafltide frfln den ltipande verksamheten

Investeringsverksam heten
Investeringar i materiella anliiggningstillgingar
F'<irsZilj ning av materiella anliiggningstillgingar
lnvesteringar i finansiella an liiggningstillgingar
Kassafl iide frin investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lin
Amortering av l6n
Kassafltide frfl n fi nansieringsverksamheten
Arets kassafliide

Likvida medel vid irets btirjan
Likvida medel vid Arets bcirjan

Likvida medel vid irets slut

Not

12

20r9-09-01
-2020-08-31

-7 324 n9
I 130 708

-22 451

-453 826
2 8t4 916
-l 0r8 687
-4 873 399

-6 171 212

0
0

-6 171 272

13 313 029
6 000 000

-6 000 000

13 313 029
2 268 3s8

5tt 157

2 779 515

lr (18)

2018-09-01
-2019-08-31

-9 368 271

1260 126
2133

6t2 264
-t59 41)
-215 824

-7 929 049

-t 506 952
675 000
-50 000

-881 952

-6 2ts 862 -8 106 018

1 222 689
I 250 000

-2 340 000
6 132 689

-2 678 312

3 189 469

511 157

bw
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Noter

Not I Redovisnings- och viirderingsprinciper

Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen er upprettad i enlighet med trsredovisningslagen och BF'NAR 2012: I Arsredovisning
och koncemredovisning (K3 ).

Redovisningsprinciperna iir oltir?indrade jZimliirt med ftregiende ir.

Riittelser av fel
Rattelser av viisentliga fel itidigare ldmnade finansiella rapporter ratas genom att

a) riikna om jiimftrelsetalen ftr ftiregiende riikenskapsir om felet uppstod detta ir eller

b) rzikna om ingiende balans iiir tillgangar, skulder och eget kapital ftir ftiregiende riikenskapsir, om
felet uppstod ett rtikenskapsir som Itiregir detta 6r.

Anliiggningstillgingar
Immateriella och materiella anliiggningstillgingar redovisas till anskaffningsviirde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjiirt tiver den {iirviintade nyttjandeperioden med h?insyn till viisentligt restviirde.
Fdljande avskrivningsprocenl tilliimpas:

Balanserade utgifter ltir utvecklingskostnader
Koncessioner

Byggnader

Inventarier
UndersOkningshil

l0 ir
l0 ir

5ir
5ir

25 Lr

Immateriella tillgingar
Fiiretaget redovisar internt upparbetade immateriella anliiggningstitlgingar enligt aktiveringsmodellen.
Det innebiir att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anliiggningstillgang aktiveras och skivs av under tillgingens beriiknade nytjandeperiod, under
Itirutsatningama att kriteriema i BFNAR 2012: I iir uppfollda.

ttb

Intiiktsredovisning
Intiikter har tagits upp till verkligt vtirde av vad som erhillits eller kommer att erhillas och redovisas i

den omfattning det iir sannolikt att de ekonomiska liirdelarna kommer att tillgodogdras bolaget och
intiikterna kan berdknas pA ett tillfttrlitligt satt.
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Finansiella instrument
Samtliga finansiella instrument viirderas och redovisas utifrin anskaffningsv2irde i enlighet med reglerna

i kapitel 1l iBFNAR20l2:l (K3).

Kuntlfordringar/kortfristiga fo ringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsaittningstillgingar till det belopp som

ftrviintas bli inbetalt efter avdrag ftir individuellt bedcimda osiika fordringar.

Ldnes kulder och leverantiirss k ulder
LiLneskulder redovisas initialt till anskaffningsviirde efter avdrag ftir transaklionskostnader. Skiljer sig det

redovisade beloppet frin det belopp som ska iterbetalas vid fiirfallotidpunkten periodiseras

mellanskillnaden som riintekostnad dver linets lciptid med hjiilp av instrumentets effektivriinta.
Harigenom dverensstiimmer vid ltirfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska

eterbetalas.

Inkomstskatter
Total skatt utgijrs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultatrakningen, utom di
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillh<irande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatl 2ir inkomstskatt som avser framtida riikenskapsir till ftiljd av tidigare handelser.

Redovisning sker enligt balansrdkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar pi temporiira skillnader som uppstar mellan bokfiirda respektive
skattemiissiga viirden ltir tillgingar och skulder samt ftir dvriga skattemassiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt berZiknas utifrin gZillande skattesats pi balansdagen. Effekter av
fiiriindringar igiillande skattesatser resultatfors i den period ltirZindringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anl2iggningstillging och uppskjuten skatteskuld som avsiittning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemiissiga avdrag
redovisas i den omfattning det ar sannolikt att avdragen kan avrZiknas mot framtida skattemassiga
dverskott.

Pi grund av sambandet mellan redovisning och beskattning siirredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden sofir iir hiin{tirlig till obeskattade reserver.

Ersiittningar till anstiillda
Ersiittningar till anstiillda avser alla former av ersattningar som liiretaget liimnar till de anstiillda.
Kortfristiga ersiittningar utgdrs av bland annat lcjner, betald semester, betald frinvaro, bonus och
ersiittning efter avslutad anstiillning (pension). Korlfristiga ersiittningar redovisas som kostnad och en
skuld di det finns en legal eller infomell ltirpliktelse att betala ut en ersiittning till loljd av en tidigare
h?indelse och en tillftrlitlig uppskattning av beloppet kan gciras.

L$
l,lh

Kortfristiga leverantdrsskulder redovisas till anskaffningsviirde.
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Koncernfiirhillanden
FOretaget er eft moderforetag, men med hiinvisning till undantagsreglerna i irsredovisningslagen 7 kap

3$ uppriitlas ingen koncernredovisn ing.

Kassafltidesanalys
Kassafl<idesanalysen upprattas enligr indirekt metod. Det redovisade kassafltidet omfattar endasl

transaktioner som medliirt in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar ftiretaget, lorutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker

och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som iir noterade pi en marknadsplats och har

en kortare ltiptid an tre m6nader frAn anskaffningstidpunkten. Foriindringar i spiirrade medel redovisas i

investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsattning
R0relsens huvudintekter, fakturerade kostnader, sidointtikter samt intiiktskorrigeringar

Ilalansomslutning
F oretagcts samlade tillgAngar

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag ftir uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Uppskattningar och beddmningar
Uppriittandet av bokslut och tilliimpning av redovisningsprinciper, baseras ofta pi ledningens
beddmningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt de bedrimningen
gtirs. Uppskattningar och beddmningar iir baserade pi historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under ridande omstiindigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa anv?inds ftr att bedtjma de
redovisade viirdena pi tillgingar och skulder, som inte annars framgir tydligt fr6.n andra kallor. Det
verkliga utfallet kan avvika frin dessa uppskattningar och beddmningar. Uppskattningar och antaganden
ses dver regelbundet.

Enligt loretagsledningen iir viisentliga beddmningar avseende tilliimpade redovisningsprinciper samt
kiillor till osiikerhet i uppskattningar, fremst relaterade till "Pdgdende nyanldggningar ochfdrskott
avseende borrhdl".
I posten redovisas iinnu ej avslutade borrhil och pigiende bormingar.
Det kan handla om fordjupningar av borrhil och iinnu ej slutltirda produktionstester och liknande.
Posten innebiir en viss osiikerhet avseende framtida nyttjanden men det bedoms att sannolikt kommer
dcssa investeringar till anvdndning i framtida verksamheter.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader men ftire bokslutsdispositioner och skatter.

$^
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Not 2 Medelantalet anstiillda

IngAende a n skaffn in gsv i ni e n

tJtgiende ackumulerade anskaffningsvlrden

Ingiende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utg:iende redovisat viirde

Not 4 Understikningstillstirnd

Ingiende anskaffningsviirden
Inkdp
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende avskivningar
Arets avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

[.ltgiende redovisat virdc

Not 5 Byggnader och mark

Ingiende anskaffningsviirden
Fdrsiilj n i ngariutrangeringar
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende avskrivningar
F<irs2ilj ningar/utran geri ngar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

2019-09-01
-2020-08-31

20t8-09-01
-2019-08-31

rs (18)

Medelantalet anstiillda

Utdver anstiilld personal har det funnits inhyrd VD del av Aret och tidvis inhyrda konsulter.

Not 3 Balanserade utgifter fiir utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2020-08-31

4

-415 404
-16 667

-432 071

-395 404
-20 000

-415 404

0 16 667

2020-08-31 20t9-08-31

432 071
432 071

794 471

3 500
797 971

-412 397
-79 589

-49r 986

20l9-08-3 I

4i2 01 |

132 07I

691 218
t0l t93
794 471

-34t 488
-70 909

-412 397

305 985 382 07 4

2020-08-31 2019-08-31

499 453
-499 453

0

-t22 466
122 466

0

0

0

0

0

0Utgiende redovisat verdc 0

[\P
ilh
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Not 6 Understikningshal

IngS,ende anskaffnin gsviirden
lnkdp
Omklassificeringar
Utgiende ackumulerade anskaffningsvfl rden

lngiLende avskrivningar
Arets avskivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgfl ende redovisat viirde

Not 7 Inventarier och fordon

Ingiende anskaffn in gsviirden
Inkiip
Fdrsiiljningar/utran geri n gar
Utgiende ackumulerade anskaffningsvirden

IngAende avskrivningar
F6rsiilj ningar/utrangeri ngar
Arets avskrivningar
Utgflende ackurnulerade avskrivningar

Utg:iende redovisat virde

Ingiende anskaffnin gsviirden
lnkdp
Omklassificeringar
Utgiende ackumulerade anskaffnin gsviirden

I Itgirende redovisat viirde

I 405 9,17 1 882 8r9

2020-08-3 t 2019-08-3 r

3 454 493
770 099

3 529 493

4 224 592
-75 000

3 454 493

-2 421 t1o -r 931 831

28 629
-5t7 968

-2 421 170

I 2,15 843 I 033 323

2019-08-3 r

2020-0tt-3 t

'7 98',t 993

1 987 993

-6 105 174

-416 812

-6 582 046

-557 519

-2 978 7 49

13 873 318
s 447 77t

-50 098
t9 270 991

l6 (18)

20r9-08-31

6 176 786
79 768

1731 439
7 987 993

-5 182 305
-922 869

-6105 174

t4 280 766
t 323 99t

-1 131 439

l3 873 318

Not 8 Pigiende nyanleggningar och ftirskott avseende borrhil

2020-08-31

19 270 991 13 873 318

tt
l,lF
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Not 9 Specifikation andelar i koncernftiretag

Eget kapital
38 750

r 7 (18)

Resultat
-l I 250

Namn
Igrene Optionsbiirare AB

"Undersdkningshtl"
"Pigiende nyanlZiggning"
"Arets resultal"

Antal
andelar

500

Bokfiirt
viirde

50 000

s0 000

Org.nr Siite
Igrene OptionsbZirare AB 559176-2041 Mora

Detta bolag bedriver ingen faktisk verksamhet Iiir niirvarande.

Not 10 Stiillda s kerheter

Ftir egna skulder och avslttningar
[)isponerat belopp enl minerallagen

2020-08-31 2019-08-3r

30 493
30 493

Not 1l Effekter av riittelse av fel

I samband med uppriittande av irsredovisningen upptecktes ett fel avseende ett underscikningsh6l som var
firdigstiillt men ej aktiverats.
Felet har piverket resultatrakningen fiir jiimftrelseiret med -346 tkr pi raden "Avskrivningar och
nedskivningar av materiella och immateriella anldggningstillgingar".
Felet har piverkat balansriikningen liir jiimltirelseiret pi Itiljande rader

+ 1.385 tkr
- 1.731tk

- 346lkr

Not 12 Justeringar fiir poster som inte ingiir i kassafliidet

Avskrivningar
Reavinst vid ltirsiiljning av anliiggningstillg&ngar

2020-08-31 2019-0ri-31

l 130 708
0

l 130 708

| 531 746
-271 620

1260 126

Not l3 Eventualliirpliktelser

Bolaget har borrat ett antal hil pi annans mark och dervid atagit sig att iterstiilla marken i ursprungligt
skick sedan verksamheten har avslutats. Aterstiillningskostnadema beddms vara myck€t blygsamma i

varje enskilt fall.

c
l,W

30 4t3
30 413
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Not 14 Viisentliga hiindelser efter riikenskapsirets slut

Miljtiprdvning
Den 9 oktober l6pte den remisstid ut som faststiillts av Liinsslrrelsens Milj<ipr<ivningsdelegation gZillande

Igrenes ansdkan om miljdprdvning liir byggandet av en fabrik liir flyande naturgas (LNG).
Beslut i iirendet ftireligger ?innu inte men kan liirv2intas i januari/februari 2021 . Detta torde inte piverka
bolagets balansriikning negativt.

Finansiering
Igrene {iirbereder en {tiretriidesemission men villkoren liir nyemissionen er ennu inte faststiillda.
Syftet med nyemissionen iir att siikerstiilla finansieringen av Bolaget och bland annat

* driva ansrikan om utvinnings- och miljdtillstind ftir en naturgasanliiggning i Mora-fiiltet
* Ateruppta produktionstest under hdsten/vintem i Produktionsbrunn 2 och diirefter i

Produktionsbrunn I
+ slutltira bormingama i Produktionsbrunn 4 med efterliiljande produktionstester
+ ltirbereda borrningar av Produktionsbrunn 5
+ ftirbereda finansieringen av en produktionsanliiggning i Morafliiltet och utveckla det tekniska

underlaget liir den tilltiinkta anlZiggningen

I awaktan pi att nyemissionen genomliires planerar bolaget att uppta ett si kallat brygglin under
december minad.

Mora 2020- l2- 20

//^)

o

Karl Ake Johan
Ordftirande

Kari

/-t.* lur--"/
Annette Berkhah Itarnrnar

) ilM/1,4A
Verkstallande direktdr

V6.r revisionsberiittelse har lamnats 2020- 
I

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

./ ./
-^.r'-.-

Martih Johansson
Auktlriserad revisor

?t

vD
I september meddelade vd Per Ahlenbiick (63) att han avgi,r av hiilsoskdl. Styrelsen har utsctt tidigarc vd
numera vice styelseordfiirande Mats Budh som tillliirordnad vd. Ahlenbiick kvarster i organisationen
med sitt tekniska kunnande och erfarenheter fr6n bormingar och dylikt.
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Revisionsberdttelse

Till bolagsstamman iAB lgrene (publ), org.nr 556027-'1305

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfort en revision av 6rsredovisningen fdr AB lgrene (publ) for rakenskapsaret '1 september 2019 till 31
augusti 2020.

Enligt var uppfattning har 6rsredovisningen upprattats i enlighet med 6rsredovisningslagen och ger en i alla
vesentliga avseenden rattvisande bild av AB lgrene (publ)s Iinansiella stallning per den 3'l augusti 2020 och av
dess finansiella resultat och kassaflode f6r erel enligt ersredovisningslagen. Fdrvaltningsberattelsen ar fdrenlig
med arsredovisningens dvnga delar.

Vi tillstyrker darfor att bolagsstamman faststaller resultatrekningen och balansrekningen fdr AB lgrene (publ).

Grund fdr uttalanden
Vi har utf6rt revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed iSverige. V6rt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare iavsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende iforhallande till AB
lgrene (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat er tillreckliga och andamelsenliga som grund fdr vera uttalanden.

Styrelsens och verkstillande direkt6rens ansvar
Det ar styrelsen och verkstallande direktdren som har ansvaret fdr att ersredovisningen upprettas och att den ger
en rattuisande bild enligt ersredovisningslagen. Styrelsen och verkstallande direktdren ansvarar even fdr den
interna kontroll som de beddmer dr nodvandig f6r att uppratta en arsredovisning som inte inneh6ller nigra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag.

Vid upprattandet av ersredovisningen ansvarar styrelsen och verkstallande direktdren fdr bedOmningen av
bolagets f0rmaga att fortsata verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillampligt, om forhallanden som kan pAverka
fdrmagan att fodsatta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillampas dock inte om styrelsen och verkstallande direktoren avser att likvidera bolaget, upphdra med
verksamheten eller inte har nagot realistiskt alternativ till att gdra negot av detta.

Revisorns ansvar
Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte innehaller nagra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lemna en revisionsberattelse
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hOg grad av sakerhet, men ar ingen garanti fdr att en
revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet
om en sedan finns. Felaktigheter kan uppst6 pA grund av oegentligheter eller misslag och anses vara vasentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forventas peverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med
grund i 6rsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vart ansvar fdr revisionen av Arsredovisningen Ilnns pi Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning er en del av revisionsberettelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fdrfattningar

Uttalanden
Utdver var revision av Srsredovisningen har vi aven utfort en revision av styrelsens och verkstallande direktdrens
forvaltning for AB lgrene (publ) fdr rakenskapsaret '1 september 2019 till 31 augusti 2020 samt av fdrslaget till
dispositioner betriiffande bolagets vinst eller fdrlust.

I av2
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Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt fcirslaget i fdrvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens
ledamdter och verkstallande direktdren ansvarsfrihet fdr rekenskapsaret.

Grund fcir uttalanden
Vi har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. V6rt ansvar enligt denna beskrivs narmare iavsnittet
Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i fdrh6llande till AB lgrene (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i

ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och Andamalsenliga som grund for vera uttalanden.

Styrelsens och verkstdllande direktcirens ansvar
Det er styrelsen som har ansvaret fOr fdrslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller fdrlust. Vid fdrslag
till utdelning innefattar detta bland annat en beddmning av om utdelningen er fdrsvarlig med hensyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker staller pa storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stallning i 6vrigt.

Styrelsen ansvarar fdr bolagets organisation och forvaltningen av bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlopande bedoma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation ar utformad
sa att bokforingen, medelsforvaltningen och bolagets ekonomiska angelagenheter iovrigt kontrolleras pe ett
betryggande satt. Den verkslallande direktOren ska skdta den ldpande forvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de Stgarder som ar nodvandiga for att bolagets bokfdring ska fullgdras i

overensstemmelse med lag och for att medelsforvaltningen ska skdtas pa ett betryggande satt.

Revisorns ansvar
Vert mal betraffande revisionen av fdrvaltningen, och darmed vart uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta
revisionsbevis for att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedcima om nagon styrelseledamot eller verkstallande
direktdren i nagot vasentligt avseende:

. fdretagit negon atgard eller gjort sig skyldig till nagon forsummelse som kan fdranleda ersattningsskyldighet
mot bolaget

. pa negot annat satt handlat istrid med aktiebolagslagen, arsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vert mal betraffande revisionen av fdrslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fdrlust, och darmed vart
uttalande om detta, ar att med rimlig grad av sAkerhet bedoma om forslaget ar fdrenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig sekerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garantifor att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka atgarder eller forsummelser som kan fdranleda
ersettnjngsskyldighet mot bolaget, eller att ett forslag till dispositioner av bolagets vinst eller fdrlust inte Ar fdrenligt
med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vart ansvar for revisionen av fdrvaltningen finns pa Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning ar en del av revisionsberattelsen.

lvlora den 21 december 2020

Ohrlings Pricewaterhousecoopers AB
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