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Bokslutskommuniké för helåret 2012
 

Informationen är sådan som Arctic Gold AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013 kl 08.15.

Fjärde kvartalet (oktober – december 2012)

 ▪ Aktiverade prospekteringskostnader för fjärde kvartalet uppgick till 1,3 (3,2) mkr

 ▪ Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till –0,7 (-1,6) mkr

 ▪ Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till –0,07 (-0,19) kr

Helår (januari – december 2012)

 ▪ Aktiverade prospekteringskostnader för helåret uppgick till 4,8 (15,9) mkr

 ▪ Resultatet efter skatt för helåret uppgick till –4,8 (-6,6) mkr

 ▪ Resultatet per aktie för helåret uppgick till –0,45 (-0,83) kr

 ▪ Eget kapital per aktie den 31 december uppgick till 5,41 (5,86) kr

 ▪ Mineraltillgången i Bidjovagge utökades med 35 %

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

 ▪ Arbetsutskottet (Formannskapet) i Kautokeino kommun röstade för fortsatta utredningar om gruvplanerna

 ▪ Kautokeino kommunstyre beslutade senarelägga beslutet om gruvplanerna tills dess Fylkesmann hade granskat 
frågan om jäv och sakbehandlingen

 ▪ Fylkesman i Finnmark konstaterade att ingen av de fem utpekade ledamöterna i Kautokeino kommunstyrelse var 
jäviga vid beslutet i april 2012 samt att kommun hade rätt att avvisa vår ursprungliga ansökan att fastlägga Plan-
programmet

 ▪ Kautokeino kommunadministration begär klarläggning från departementet hur Plan og Byggningsloven skall 
tolkas innan man på nytt behandlar frågan

 ▪ Två av huvudägarna i Arctic Gold ökade sina innehav av aktier i Arctic Gold

 ▪ Arctic Gold har ingått ett optionsavtal angående diamantprojektet som är till försäljning

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 ▪ Arctic Gold har reducerat kostnadsmassan samt erhållit ett överbryggningslån för tiden fram till kommande 
finansiering 

 ▪ Arctic Gold granskar flera alternativa finansieringsvägar för framtiden
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Arctickoncernen i korthet
Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och 
gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotter-
bolaget Arctic Gold Operations AB, med fokus på utveckling av 
ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge, samt moderbola-
get Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering efter 
guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i Nor-
ge i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km2 samt 
5 utvinningsretter om totalt 4,9 km2. I Sverige har koncernen 12 
undersökningstillstånd om totalt 18,5 km2. Arctic Golds aktie 
är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ARCT. 
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer informa-
tion om bolaget finns på www.arcticgold.se.

Verksamhetens utveckling
Bidjovagge
Tillstånd för gruvplanerna
I augusti 2011 erhöll Arctic Gold ”utvinningsrett” för fem delom-
råden i Bidjovagge enligt norska Mineralloven (minerallagen). 
Detta motsvarar första delen av den svenska motsvarigheten 
bearbetningskoncession enlig svenska minerallagen. I Sverige 
utförs konsekvensutredningarna inom ansökan om bearbet-
ningskoncession som beslutas av Bergmästaren men i Norge 
utförs dessa inom Plan og Byggningsloven som beslutas av po-
litikerna i kommunstyrelsen.

Sakbehandlingen i Norge enligt Plan og Byggloven sker genom 
att den som önskar starta en verksamhet lämnar ett Planpro-
gram (utredningsprogram för hur och vilka konsekvensutred-
ningar som skall utföras) till kommunen. Programförslaget går 
på remiss och kompletteringar görs. Därefter skall kommunen 
fastlägga detta och därmed vet sökande vilka konsekvensut-
redningar som skall göras. Dessa genomförs och summeras i 
ett Reguleringsprogram som lämnas till kommun och går där-
efter på remissrunda. Först därefter beslutar kommunen om 
verksamheten får tillstånd att använda marken. I Sverige är 
det Bergmästaren som gör markförrättning och beslutar vilken 
mark ett gruvföretag får använda.

Kautokeino kommunstyrelse hade den 26 april 2012 att besluta 
om det förslag till Planprogram som Arctic Gold hade lämnat. 
Kommunstyrelsen avvisade dock, ärendet i en omröstning, vil-
ket överraskade sakkunniga i Norge. Nordreisa kommun, som 
berörs mycket marginellt, fastlade däremot Arctic Golds pro-
gramförslag den 24 april. 

Verksamhet

Efter att Kautokeino kommunstyrelse avvisat ansökan har Ar-
ctic Gold diskuterat frågan med flera myndigheter och sakkun-
niga i Norge för att få råd om hur det fortsatta arbetet skall ut-
föras. Bolaget gjorde därefter vissa förändringar i sin ansökan 
och därefter anmodade man kommunen att ärendet skulle be-
handlas på nytt.

Den 6 juni skulle kommunstyrelsen i Kautokeino behandla 
många frågor, bland annat Arctic Golds anmodan om ny be-
handling. Först skulle frågan om fem ledamöter var jäviga vid 
tidigare beslutet avgöras genom omröstning. Omröstningen 
fastlade att så inte var fallet. Nästa fråga avsåg om vårt ärende 
behandlats felaktigt enlig norska Plan og Byggningsloven. Ma-
joriteten ansåg att så inte varit fallet. Efter att dessa två frågor 
avgjorts skulle frågan om Arctic Golds förslag röstas om. Men 
denna fråga togs tyvärr inte upp då man ansåg att det tidigare 
beslutet var giltigt. 

Efter den politiska behandlingen som Arctic Gold erhållit i Kau-
tokeino kommunstyrelse beslutade bolagets styrelse att stoppa 
all verksamhet med utredningsprogram och konsekvensutred-
ningarna samt även borrning och övriga prospekteringsarbeten 
i Bidjovagge tillsvidare.

Arctic Gold beslutade att endast fortsätta leta möjligheter inom 
de norska lagverken och de politiska leden för att se om det 
överhuvudtaget finns möjligheter till mineralverksamhet i Finn-
mark i Nordnorge. Kontakter med myndigheter, jurister och po-
litiker på högsta nivå var redan etablerade och Arctic Gold hade 
förhoppningar om att snarast kunna fastlägga vilka möjligheter 
som finns till fortsatt verksamhet i Norge.

Efter kommunstyrelsens möte den 6 juni kontrollerades saks-
behandlingen med Kommundepartementet i Norge och där 
fick man svaret att Arctic Golds ärende skall tas upp till behand-
ling eftersom ansökan var modifierad och inte blev behandlad 
vid kommunstyrets möte den 6 juni.

På nästa kommunstyremöte, som hölls den 3 oktober, kom åter-
igen debatten endast att handla om jäv och sakbehandlingsfor-
men. Beslut togs att senarelägga beslutet om Arctic Gold´s pro-
gram pga att Fylkesmann inte hunnit utreda frågan om jäv och 
sakbehandlingsformen. Fylkesmann hade utlovat sin utredning 
under oktober månad och vårt ärende skulle därmed troligen 
kunna beslutas på kommunstyremötet den 10 december. 
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Fylkesman ansåg i sin utredning att de fem utpekade ledamö-
terna inte varit jäviga och dessutom ansågs beslutet vara fattat 
i enlighet med lagstiftningen. Därmed ligger beslutet att avvisa 
Arctic Golds första ansökan fast. Arctic Gold´s modifierade an-
sökan skulle däremot komma att behandlas vid kommunsty-
rets möte den 10 december. När sedan bolaget den 7 november 
erhöll en ”second opinion”, från en av Norges främsta jurister 
(Frode A. Innjord, Advokatfirman Hjort) på ämnet, hur Plan og 
Byggningsloven skall tolkas och hans tolkning var helt motsatt 
den tolkning som Miljöverndepartementet tidigare delgivit 
kommunen via Fylkesmann, skickades brev från Bolaget till 
kommunen för att göra dem observanta på detta problem.

Kommunledningen fattade den 21 november beslut att be-
gära hjälp hos Miljöverndepartementet, som är nästa instans 
i frågor enligt Plan og Byggningsloven, samt Justis- og Bered-
skapsdepartementet för att erhålla entydiga riktlinjer inför sitt 
kommande beslut den 10 december. Formanskapet (arbetsut-
skottet) beslutade samtidigt att flytta saksbehandling i kom-
munstyrelsen från 10 december till senare mötestillfälle, troli-
gen den 12 mars 2013.

Efter att Reguleringsplanen (arealanvändning) är fastlagd ge-
nom beslut av kommun söker verksamhetshavaren tillstånd 
enligt Fororensningsloven (miljöprövning) och driftskoncession 
(detaljerad beskrivning av hela gruvverksamheten) enligt Mine-
ralloven. Därefter kan verksamheten starta om Bolaget beslu-
tar så.

Mineraltillgången
En uppdatering av mineraltillgången redovisades under 1:a 
kvartalet varvid en 35 %-ig ökning skett. 

Arctic Gold AB hade, med den kompletterande information 
som erhållits från borrningar under 2011, låtit Outotec (Finland) 
Oy utföra en uppdatering av Mineraltillgången i Bidjovagge. 
Outotec´s genomgång visade att mineraltillgången hade ökat 
med ca 35% till 2.06 miljoner ton indikerad tillgång med 1.60 
g/t guld och 1.15 % koppar. Till detta kommer 0.24 miljoner ton 
antagen tillgång med 2.6 g/t guld och 0.9 % koppar. Tillgången 
avser in situ resurser i berggrunden vid en cut off (lägsta medta-
gen halt) på 2,0 g/t guld ekvivalent (Aueq= Au+2,1*Cu baserad 
på guldpris: 950 Us$/tr oz och kopparpris: 5500 Us$/t). 

Beräkningen har utförts enligt JORC standard och omfattar 
följande mineraliseringar: North Field, B, Karin, Franciska, A, 
D, Hilde, C och Laura. Tabellen nedan redovisar tonnage och 
halter vid en cut off på 2 g/t guldekvivalent respektive 1 g/t gul-
dekvivalent. 

Indikerad Mineraltillgång (Indicated Mineral Resource)

Cut off Ton
Au  
(g/t)

Cu  
(%)

Guld 
(kg)

Guld 
(oz)

Koppar 
(ton)

2 g/t Aueq 2 059 000 1,60 1,15 3 294 105 930 23 678

1 g/t Aueq 2 307 000 1,48 1,09 3 414 109 787 25 146

Antagen Mineraltillgång (Inferred Mineral Resource)

Cut off Ton
Au 
(g/t)

Cu 
(%)

2 g/t Aueq 240 000 2,6 0,9

1 g/t Aueq 250 000 2,5 0,9

OBS! Halterna anges i tabellen efter ”top cut” (höga extrem vär-
den, 5-30 g/t guld beroende på mineralisering, reduceras). Fler 
detaljer finnas att läsa i Outotec (Finland) Oys rapport som finns 
på Arctics hemsida www.arcticgold.se.

Ett mycket viktig tillskott sedan tidigare hade skett i den an-
tagna tillgången för ”Djupmalmen” norr om Karin. Denna be-
räknas till 195 000 ton och utgör därmed en bra potential för 
kommande borrning. Vidare har ett flertal ”prospekteringsob-
jekt” identifierats vilka kommer att följas upp i samband med 
framtida borrinsatser. 

Företaget har tidigare redovisat en mineraltillgång om 300 
000 ton med 1,79 g/t guld och 0,60 % koppar i marginalmalms-
upplagen, vilket motsvarar 537 kg guld och 1800 ton koppar. 
Adderas denna tillgång till in situ tillgången uppgår den totala 
indikerade mineraltillgången till 2,3 miljoner ton med 1,62 g/t 
guld och 1,08 % koppar vilket motsvarar ca 3 800 kg guld och 
25 000 ton koppar.

Övrigt
Ingen annan verksamhet har bedrivits i Norge under perioden.

Projekt i Sverige
Arctic Gold har genomfört en granskning av samtliga projekt i 
Sverige och beslutat vilka undersökningstillstånd som bör för-
längas och vilka som kan återlämnas.
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Nettoomsättning och resultat
Under perioden oktober – december uppgick koncernens 
aktiverade prospekteringskostnader till 1,3 (3,2) mkr och re-
sultatet efter skatt till -0,7 (-1,6) mkr. Under helåret januari 
– december 2012 uppgick koncernens aktiverade prospek-
teringskostnader till 4,8 (15,9) mkr och resultatet efter skatt 
uppgick till -4,8 (-6,6) mkr.

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2012 
till 58,3 (63,2) mkr. Det ger en soliditet på 98% (96%). Likvida 
medel uppgick till 0,2 (10,9) mkr vid periodens slut. Föränd-
ringen av likvida medel under året beror på investeringar i 
prospektering om -4,8 mkr samt kassaflöde från den löpande 
verksamheten efter förändringar i rörelsekapital om -5,9 mkr.

Investeringar
Investeringar i form av aktiverat arbete uppgick under fjärde 
kvartalet till 1,3 (3,2) mkr. Aktiverat arbete omfattar huvud-
sakligen prospekteringsarbete i Bidjovaggefältet i Norge.

Finansiering
Under fjärde kvartalet 2011 genomförde bolaget en nyemission 
som tillförde 10,5 mkr före emissionskostnader. Under rådande 
omständigheter har bolaget reducerat verksamheten tills besked 
i tillståndsfrågan erhålls. Arbete med fortsatt finansiering pågår.

Antal utestående aktier
Antalet utestående aktier i bolaget vid periodens utgång var 
10.778.986 st. Antalet aktier per den 31 december 2012 upp-
gick till 10.778.986 st inklusive den emission som registrerades 
den 9 januari 2012.

Optionsprogram
Beslutades vid extra bolagsstämma den 9 november 2010 om 
att utge högst 210 000 teckningsoptioner för att kunna överlåta 
till ledande befattningshavare. Varje option berättigar till teck-
ning av en aktie i Bolaget senast den 9 november 2013. Rätten 
att teckna teckningsoptioner har tillkommit Tomas Björklund 
och Lars-Åke Claesson med 70 000 optioner vardera. Över-
låtelse av teckningsoptionerna ska ske till marknadsmässigt 
värde vid överlåtelsetidpunkten. Värderingen görs av styrelsen 
användande av Black & Scholes värderingsmodell. Till dess de 
eventuellt nyttjas är de emitterade optionerna parkerade i dot-
terbolaget Arctic Gold Operations AB.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår antalet ak-
tier till 10.988.986 st.

Personal
I koncernen finns en anställd VD, Lars-Åke Claesson. Övrig 
personal är anlitad på konsultbasis.

Transaktioner med närstående
Under perioden januari-december har transaktioner med när-
stående skett enligt följande:
Bolagets VD Lars-Åke Claesson är delägare i Mirab Mineral Re-
surser AB. Mirab har levererat konsulttjänster såsom, prospek-
teringstjänster och ekonomitjänster till ett värde om 1 427 tkr.

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på mark-
nadsmässiga villkor.

Moderbolaget
Verksamheten i Arctic Gold AB är inriktad på prospektering ef-
ter guld och basmetaller i Sverige samt koncernledningsfunk-
tion. För fjärde kvartalet redovisas omsättning avseende faktu-
rerade kostnader på dotterbolag om 2,6 (0,0) mkr, aktiverade 
prospekteringskostnader om 0,0 (0,0) mkr och resultatet efter 
skatt uppgick till 1,0 (-1,2) mkr. För helåret januari-december 
2012 redovisas omsättning avseende fakturerade kostnader 
på dotterbolag om 2,6 (0,0) mkr, aktiverade prospekterings-
kostnader om 0,1 (2,0) mkr och resultatet efter skatt uppgick 
till -3,1 (-6,1) mkr. Antal anställda i moderbolaget är 1 (1). Övrig 
personal är anlitad på konsultbasis.

Väsentliga händelser efter rapport-
periodens utgång
Ännu i skrivande stund har kommunledningen i Kautokeino inte 
erhållit något svar från Miljöverndepartementet och efter för-
frågan från Bolaget om något skett i ärendet skrev kommun-
ledningen den 22 januari på nytt till departementet och begärde 
ett möte med den politiska ledningen i Miljöverndepartemen-
tet samt med deltagande från såväl Justisdepartementet som 
Näringsdepartementet för diskussion snarast. 

Bolagets ledning undersöker och diskuterar ett flertal finan-
sieringslösningar för bolaget i den uppkomna situationen. Ett 
överbryggningslån om en miljon kronor erhölls genom Tord Ce-
derlunds försorg.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Års-
redovisningslagen, Bokföringsnämndens rekommendationer 
samt Redovisningsrådets rekommendation nr 20, delårsrap-
portering samt Rekommendation nr 1 - Koncernredovisning. 
Redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moder-
bolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som 
användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Finansiell och övrig information
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Risker
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, 
men inte uteslutande, resultat av prospektering och fortsatt 
finansiering inom koncernen. I nuvarande läge har det även 
blivit väldigt klart att den politiska behandlingen som sker en-
ligt norska Plan og Byggningsloven är en av de större risker 
ett mineralärende i Norge står inför. Övriga tillståndsfrågor 
behandlas på liknande sett som i Sverige och av tjänstemän 
på respektive myndighet vilket anses betyda betydligt mindre 
risk för utebliven behandling av ansökan. De olika risker som 
finns rörande koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt 
i årsredovisningen för 2011 som finns att hämta på Bolagets 
hemsida. 

Den politiska risken som vi sedan april 2012 blivit varse kan be-
skrivas som ett synnerligen besvärligt ärende eftersom Plan 
og Byggningsloven ger kommunstyrelsen ensamrätt att be-
sluta om Planprogrammet och Reguleringsplan efter remiss-
runda. Att kommunstyrelsens sammansättning kan skifta vart 
fjärde år vid valet ger ytterligare en faktor att bedöma. Enligt 
våra juridiska utredningar skall inte kommunstyrelsen kunna 
avvisa en ansökan om att fastlägga ett Planprogram. Men då 
en sakhandläggare på Miljövernsdepartementet gav råd till 
Fylkesmann som i sin tur gav kommunstyrelsen samma råd 
utan att ingående granska vårt juridiska inlägg så kunde tydli-
gen en knapp majoritet i kommunstyrelsen använda detta råd 
och rösta för en avvisning. Om kommunstyrelsen fastlagt vårt 
Planprogram skulle vi enligt detta dokument utföra samtliga 
konsekvensutredningar och summerat dessa i en Regulerings-
plan som även denna skall beslutas av kommunstyrelsen. Om 
ett positivt beslut ges går processen vidare till miljöprövning-
en hos Klima og Fororensnings Direktoratet och därefter sker 
ansökan om Driftskonsesjon enligt Mineralloven. Dessa båda 
prövningar utförs av tjänstemän med fackkunskap och med 
bedömning av vårt faktaunderlag och därför anses dessa inte 
alls lika riskfyllda som den politiska beslutsvägen. 

Ett beslut av Reguleringsplan kan överklagas till Miljöverns-
departementet medan beslutet om Planprogram inte går att 
överklaga. Dock går Planprogrammet att revidera och an-
moda kommunstyrelsen att pröva i dess nya form, vilket är så 
Arctic Gold gjort.

För närvarande pågår ett politiskt arbete i Närings- och han-
delsdepartementet för att besluta om en norsk Mineralstra-
tegi enligt önskemål från bl a EU. Motsvande arbete pågår i 
Sverige och Finland. Till detta arbete har samtliga gruv- och 
prospekteringsbolag i Norge deltagit liksom medlemsorga-
nisationen Norsk Bergindustri för att söka påverka departe-
mentet att få till stånd en bättre och mer förutsägbar politik 
för gruvindustrin samt tillämpning av befintliga lagar. Flera 

intressenter har föreslagit att besluten enligt Plan og Bygg-
ningsloven skall lyftas till nationell nivå och även införa be-
greppet Riksintresse för mineralfyndigheter på liknande sätt 
som Sverige redan har. Om så kan ske måste områden med 
flera Riksintressen beslutas om av Regeringen.

Kommande rapporttillfällen
Från och med räkenskapsåret 2013 kommer bolaget att avstå 
från kvartalsrapportering och endast rapportera halv- och 
helår.

 ▪ Årsredovisningen 2012 hålls tillgänglig på bolagets 
hemsida den 28 mars 2013 inför årsstämman den 11 april 
2013.

 ▪ Delårsrapport för perioden januari - juni 2013 lämnas den 
19 augusti 2013.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrap-
porten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osä-
kerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för gransk-
ning av bolagets revisor.

Stockholm, den 22 februari 2013

Torsten Börjemalm  Dr.Markus Elsasser
Ordförande   Ledamot 

Tord Cederlund   Stefan Månsson
Ledamot   Ledamot

Krister Söderholm  Lars-Åke Claesson
Ledamot   Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Lars-Åke Claesson, VD, Arctic Gold AB (publ)
Telefon: 018-156423
E-post: claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se 
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Koncernresultaträkning

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
12 mån

Koncern
12 mån

(Belopp i tkr)
2012-10-01
2012-12-31

2011-10-01
2011-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Rörelsens intäkter   

Nettoomsättning 0 0 0 0

Aktiverat arbete 1 301 3 181 4 782 15 896

Övriga rörelseintäkter 0 6 25 20

Summa intäkter 1 301 3 187 4 807 15 916

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 457 -1 094 -4 378 -4 110

Prospekteringskostnader -60 -3 181 -3 540 -15 896

Personalkostnader           -474 -603 -1 679 -1 639

Av- och nedskrivningar materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -83 0 -83 -1 064

Summa kostnader -2 074 -4 878 -9 680 -22 710

 

Rörelseresultat -773 -1 691 -4 873 -6 794

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 55 66 55 190

Finansiella kostnader 0 0 0 -1

Resultat efter finansiella poster -718 -1 625 -4 819 -6 605

Skatt 0 0 0 0

 

PERIODENS RESULTAT    -718 -1 625 -4 819 -6 605

 

Resultat per aktie, kr -0,07 -0,19 -0,45 -0,83

Genomsnittligt antal aktier, st 10 778 986 8 778 903 10 778 986 8 000 708

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,07 -0,15 -0,44 -0,63

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 10 988 986 11 188 211 10 988 986 10 410 016
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Koncernbalansräkning

(Belopp i tkr)
Koncern

2012-12-31
Koncern

2011-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningsillgångar 59 141 54 443

Kortfristiga fordringar 237 377

Kassa och Bank 453 11 171

Summa tillgångar 59 831 65 990

Eget kapital och skulder
Eget kapital 58 331 63 150

Leverantörsskulder 612 1 487

Kortfristiga skulder  888 1 353

Summa eget kapital och skulder 59 831 65 990

Poster inom linjen

Ställda säkerheter 1) 240 240

Ansvarsförbindelser Inga Inga

1) Insatt på spärrat bankkonto som säkerhet för bankgaranti för återställningsarbeten i Bidjovagge.

Förändringar i eget kapital

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
12 mån

Koncern
12 mån

(Belopp i tkr)
2012-10-01
2012-12-31

2011-10-01
2011-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Ingående balans 59 049 54 797 63 150 58 440

Nyemissioner 1) 0 10 500 0 11 685

Teckning via teckningsoptioner 0 3 0 155

Nyemissionskostnader 0 -525 0 -525

Apportemission förvärv Arctic Gold 0 0 0 0

Periodens resultat -718 -1 625 -4 819 -6 605

Utgående balans 58 331 63 150 58 331 63 150

1) Inklusive den per 2011-12-31 ej registrerade nyemissionen om 3 000 000 nya aktier.
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Kassaflödesanalys

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
12 mån

Koncern
12 mån

(Belopp i tkr)
2012-10-01
2012-12-31

2011-10-01
2011-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter  
förändringar i rörelsekapital -351 -1 350 -5 936 -6 712

Kassaflödet från investeringsverksamheten -1 301 -3 181 -4 782 -15 896

Kassaflödet från finansieringsverksamheten   0 9 978 0 10 130

Periodens kassaflöde   -1 652 5 447 -10 718 -12 478

Likvida medel vid periodens början 2 105 5 724 11 171 23 649

Likvida medel vid periodens slut 1) 453 11 171 453 11 171

Förändring i periodens kassaflöde -1 652 5 447 -10 718 -12 478

1) Varav 240 tkr på spärrat bankkonto som säkerhet för bankgaranti för återställningsarbeten i Bidjovagge.

Verksamhetsgrenar
Arctic Gold är för närvarande verksam inom området prospektering och gruvutveckling i två länder. Nettoomsättning är 0 (0) tkr i båda län-
derna. I tabellen visas aktiverat arbete i de länder koncernen har sin verksamhet.   

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
12 mån

Koncern
12 mån

Aktiverat arbete, (tkr)
2012-10-01
2012-12-31

2011-10-01
2011-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Norge 1 264 3 149 4 681 13 884

Sverige 37 32 101 2 013

Summa 1 301 3 181 4 782 15 896

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
12 mån

Koncern
12 mån

Resultat, (tkr)
2012-10-01
2012-12-31

2011-10-01
2011-12-30

2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Norge -1 750 -395 -1 752 -520

Sverige 1 032 -1 231 -3 067 -6 085

Summa -718 -1 625 -4 819 -6 605
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Nyckeltal

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
12 mån

Koncern
12 mån

2012-10-01
2012-12-31

2011-10-01
2011-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Marginaler
Summa rörelsens intäkter, aktiverat arbete, tkr 1 301 3 187 4 807 15 916

Rörelsemarginal % neg neg neg neg

Vinstmarginal % neg neg neg neg

Räntabilitet
Avkastning på totalt kapital % -1,20% -2,63% -7,66% -10,16%

Avkastning på eget kapital % -1,22% -2,76% -7,93% -10,86%

 

Kapitalstruktur
Eget Kapital, tkr 58 331 63 150 58 331 63 150

Balansomslutning, tkr 59 831 65 990 59 831 65 990

Soliditet, % 97,5% 95,7% 97,5% 95,7%

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr 1 301 3 181 4 782 15 896

Medarbetare
Antal anställda vid periodens slut, st 1 1 1 1

Data per aktie
Aktier vid periodens slut, st 1) 10 778 986 10 778 986 10 778 986 10 778 986

Genomsnittligt antal aktier, st 10 778 986 8 778 903 10 778 986 8 000 708

Resultat per aktie, kr -0,07 -0,19 -0,45 -0,83

Eget kapital per aktie, kr 5,41 5,86 5,41 5,86

Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr 2,00 2,00 2,00 2,00

Totalt aktiekapital, kr 21 557 972 21 557 972 21 557 972 21 557 972

1) Inklusive den per 2012-01-09 registrerade nyemissionen om 3 000 000 nya aktier.
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Moderbolagets resultaträkning

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

(Belopp i tkr)
2012-10-01
2012-12-31

2011-10-01
2011-12-31

2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 563 0 2 563 0

Aktiverat arbete 37 32 101 2 013

Övriga rörelseintäkter 0 6 25 20

Summa intäkter 2 601 38 2 688 2 033

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 354 -907 -4 272 -3 798

Prospekteringskostnader -37 -32 -101 -2 013

Personalkostnader -474 -603 -1 679 -1 639

Av- och nedskrivningar materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -83 0 -83 -1 064

Summa kostnader -1 948 -1 542 -6 134 -8 514

 

Rörelseresultat 653 -1 504 -3 446 -6 481

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 379 274 379 398

Finansiella kostnader 0 0 0 -1

Resultat efter finansiella poster 1 032 -1 231 -3 067 -6 085

Skatt 0 0 0 0

 

PERIODENS RESULTAT 1 032 -1 231 -3 067 -6 085
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Moderbolagets balansräkning
(Belopp i tkr) 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 232 8 215

Aktier i dotterbolag 27 248 27 248

Fordringar koncernbolag 26 418 19 901

Kortfristiga fordringar 215 353

Kassa och Bank 453 11 118

Summa tillgångar 62 566 66 835

Eget kapital och skulder
Eget kapital 61 066 64 132

Leverantörsskulder 612 1 452

Skuld koncernbolag 0 0

Kortfristiga skulder  888 1 251

Summa eget kapital och skulder 62 566 66 835

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 1) 240 240

Ansvarsförbindelser Inga Inga

1) Insatt på spärrat bankkonto som säkerhet för bankgaranti för återställningsarbeten i Bidjovagge.
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Marginaler
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Vinstmarginal, %
Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

Räntabilitet
Avkastning på eget kapital, %
Nettoreslutat i procent av genomsnittligt eget kapital. Ge-
nomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus utgå-
ende av eget kapital dividerat med två.

Avkastning på totalt kapital, %
Rörelseresultat plus finasiella intäkter i procent av genom-
snittlig balansomslutning. Genomsnittlig balansomslutning 
har beränats som ingående plus utgående sysselsatt kapital 
dividerat med två.

Kapitalstruktur
Eget kapital, tkr
Eget kapital vid perioden slut.

Soliditet,%
Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen.

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar, tkr
Periodens investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
minskat med periodens försäljningar och utrangeringar.

Medarbetare
Antal anställda, st
Antal anställda beräknas utifrån arbetad heltid vid periodens slut.

Data per aktie
Antal aktier, st
Antal utestående aktier vid periodens slut.

Genomsnittligt antal aktier, st
Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie, kr
Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier 
för perioden.

Eget kapital per aktier, kr
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid 
periodens slut.

Definitioner av nyckeltal för koncernen


