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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ägarförhållanden

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Finansiering

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag - Tkr 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning Tkr 555 480 - - -
Resultat efter finansiella poster TKr -1 109 -1 862 -3 231 -2 844 -101
Balansomslutning TKr 2 866 3 267 3 265 4 182 -
Soliditet % -6% 29% 43% 89% neg

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr)

Balanserat resultat
Årets resultat

Styrelsen föreslår att förlusten disponeras så att

Medel som balanseras i ny räkning

Bolaget har vid utgången av räkenskapsåret finansiering som säkerställer fortsatt drift till och juni 2023, genom garantier från 
huvudägaren. 

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021

Information om verksamheten

Styrelsen och verkställande direktören för SStar Gold Resources AB (publ), 556805-1519, med säte i Stockholm, får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.                                                                                                                                                                                                                          

Verksamheten under året har kraftigt påverkats av Covid pandemin. Begränsningar i möjligheter att resa för att förhandla och 
planera verksamheten har i princip inneburit att endast mycket begränsade aktiviteter kunnat genomföras. Dock har nödvändiga 
aktiviteter för att säkra rättigheterna för de under 2019 och 2020 anskaffade tillstånden kunnat genomföras.   

Trots resebegränsningar har under året kontakterna med Karelen utvecklats och diskussionerna avseende ett koppar – guld 
projekt utvecklats. Under slutet av 2021 fanns goda förutsättningar att diskussionerna med myndigheterna i regionen skulle 
kunna leda till ett positivt resultat.

Bruno Horn är största ägare till bolaget och äger privat och genom bolag 93% i bolaget. Bolaget har 914 st aktieägare.

Förutsättningarna för att göra affärer med och i Ryssland har kraftigt förändrats efter händelserna den 24 februari 2022 och 
styrelsen föreslog därför vid en Extra Bolagsstämma den 31 maj 2022 att samtliga aktiviteter i Ryssland skall avyttras. Den 
extra bolagsstämman godkände förslaget att sälja de ryska dotterbolagen till bolagets huvudägare Bruno Horn. Styrelsen har 
dessutom beslutat att bolaget ändrar fokus och söker nu att utveckla verksamhet inom prospekterings och gruvutveckling i 
sydost Asien samt Afrika. 

På grund av den rådande situationen har verksamheten i Ryssland hållits på en minimal nivå. Avsikten var att när Covid 
situationen normaliserats skapa den organisation som krävs för att utveckla prospekteringsprojekten i Sibirien samt föra 
diskussionerna om projektet i Karelen vidare till avslut.

Vid den Extra Bolagsstämman beslutades också att ändra bolaget till ett privat bolag och att sätta ner aktiekapitalet till 25 000 
kronor utan indragning av aktier.

380 076
-1 108 572

-728 496

-728 496

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och balansräkning samt noter. Alla belopp 
uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.

-728 496
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RESULTATRÄKNING Not

Belopp i kr

Nettoomsättning 2 480 000 479 998
Övriga rörelseintäkter 75 124 0
Summa rörelsensintäkter 555 124 479 998

Administrationskostnader -572 591 -1 716 112
Personalkostnader -131 420 -126 117
Nedskrivning av fordringar på koncernföretag -960 000 0
Nedskrivning av andelar i koncernföretag 0 -500 000

Rörelseresultat -1 108 887 -1 862 231

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 315 -187

Resultat efter finansiella poster -1 108 572 -1 862 418

Bokslutsdispositioner 0 0

Resultat före skatt -1 108 572 -1 862 418
0

Skatt på årets resultat 3 0 0

Årets resultat -1 108 572 -1 862 418

2021 2020
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BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

Belopp i kr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 2 728 950 2 728 950

2 728 950 2 728 950

Summa anläggningstillgångar 2 728 950 2 728 950

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 0 480 000
Övriga kortfristiga fordringar 86 392 20 847
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 500 0
Summa kortfristiga fordringar 93 892 500 847

Kassa och bank 5 42 749 37 075

Summa omsättningstillgångar 136 641 537 922

SUMMA TILLGÅNGAR 2 865 591 3 266 872
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BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

Belopp i kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 556 527 556 527

Fritt eget kapital
Överkursfond 2 381 730 2 381 730
Balanserat resultat -2 001 654 -139 235
Årets resultat -1 108 572 -1 862 418
Summa fritt eget kapital -728 496 380 077

Summa eget kapital -171 969 936 604

Långfristiga skulder 
Övriga skulder 2 827 565 1 971 196
Summa långfristiga skulder 2 827 565 1 971 196

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 10 825 150 175
Övriga kortfristiga skulder 12 923 102 898
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 186 247 105 999
Summa kortfristiga skulder 209 995 359 072

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 865 591 3 266 872
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i kr

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat

Summa 

eget kapital

5 565 270 2 381 730 -4 206 852 -2 321 127 1 419 021
Balanseras i ny räkning -2 321 127 2 321 127 0
Årets resultat -1 862 418 -1 862 418
Aktieägartillskott 1 380 000 1 380 000
Nedsättning av aktiekapitalet -5 008 743 5 008 743 0

556 527 2 381 730 -139 236 -1 862 418 936 603

556 527 2 381 730 -139 236 -1 862 418 936 603
Balanseras i ny räkning -1 862 418 1 862 418 0
Årets resultat -1 108 572 -1 108 572
Nedsättning av aktiekapitalet 0

556 527 2 381 730 -2 001 654 -1 108 572 -171 969

Aktiekapitalet utgörs av 522 000 A-aktier med 10 röster per aktie och 5 043 270 B-aktier med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,10 kr per aktie.

Utgående balans per 31 december 2021

Ingående balans per 1 januari 2020

Utgående balans per 31 december 2020

Ingående balans per 1 januari 2021
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NOTER

Not 1 Allmän information

3
4
6
7

SStar Gold Resources AB (publ) ("Bolaget") har sitt säte i Stockholm. Företaget tillämpar Årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Koncernredovisning
Bolaget är ett moderbolag, men med stöd av undantagsregeln i ÅRL 7 kap 3§ upprättas inte någon 
koncernredovisning.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för 
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det 
redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla 
kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens 
aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de 
finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. 
Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip 
alla skattepliktiga temporära skillnader och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla 
temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga 
överskott. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig 
till goodwill. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, 
utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart 
att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. 

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte 
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultatet kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller 
delvis, mot den uppskjutna skattefordran.  

Värdering av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt 
beräknas på de skattesatserna och skattereglerna som har beslutats före balansdagen. 

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma 
myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp. 

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är 
hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt 
mot eget kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas 
skatteeffekten i förvärvskalkylen. 
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NOTER

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade och eventuella 
avskrivningar. 

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats 
och i skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande 
av plats där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när 
det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen och 
att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och 
underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, 
delas tillgången upp på dessa komponenter. 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat 
med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en 
tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. 
Avskrivning påbörjas när det materiella anläggningsregistret kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars 
nyttjandeperioder uppskattas till: 

Immateriella anläggningstillgångar 5-10 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7-10 år
Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år
Datorer 3 år

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad 
förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattning vid föregående balansdag. Då företaget ändrar 
bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar 
redovisas framåtriktat. 

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller 
avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av 
tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en 
komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta 
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som 
uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i 
resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Immateriella tillgångar
Anskaffning genom separat förvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens uppskattade 
nyttjandeperiod, vilken uppskattas till 10 år. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det 
finns en indikation på att dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdagen. Effekten av 
eventuella ändringar i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivningen påbörjas när tillgången 
kan användas. 

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenerande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade 
värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning kostnadsförs 
omedelbart i resultaträkningen.   

Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den tidigare nedskrivning inte längre är motiverad. Om så är 
fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenerande 
enhets) redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade 
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NOTER

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part till instrumentets 
avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet 
från tillgången upphör, regleras eller när företaget förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av 
finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör
Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. 
Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden (se 
nedan).
Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, dvs. 
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kortfristiga skulder värderas till 
nominellt belopp.
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är 
hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas över resultaträkningen. 

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt 
andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för 
värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten 
för förvärvet.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelser är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer 
att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida  händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar 
eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 
eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Eventualförpliktelser redovisas inom linjen 
i balansräkningen. 

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning.
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Not 2 Inköp och försljning till koncernföretag
2021 2020

Försäljning 100% 100%
Inköp 0% 0%

Not 3 Skatt

Aktuell skatt
2021 2020

Total redovisad inkomstskatt 0 0

Inkomstskatt i Sverige beräknas med 20,6% (21,4%) på årets skattemässiga resultat.
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Not 4 Andelar i koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 001 000 5 000 000

Förvärv 0 1 000

Ingående ackulumlerad avskrivning -2 272 050 -1 772 050

Nedskrivning 0 -500 000

Bokfört värde 2 728 950 2 728 950

Kapital- Rösträtts-

Dotterföretag andel % andel % 2021-12-31 2020-12-31

SStar Trade Gold LLC 100% 100% 2 727 950 2 727 950

SwissStar Gold LLC 100% 100% 1 000 1 000

Summa 2 728 950 2 728 950

Dotterföretag Säte

SStar Trade Gold LLC Moskva

SwissStar Gold LLC Moskva

Not 5 Likvida medel 2021-12-31 2020-12-31

Kassa och bank 42 749 37 075

Summa 42 749 37 075

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2021-12-31 2020-12-31

Summa ställda säkerheter Inga Inga

Summa eventualförpliktelser Inga Inga

Stockholm den _________ juni 2022

Bruno Horn Anders Årling

Ordförande Styrelseledamot

Simon Carse Karl-Axel Waplan

Styrelseledamot Verkställande Direktör och Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den                                  2022

MOORE KLN AB

Ludvig Kollberg

Auktoriserad revisor


