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Delårsrapport för perioden januari - juni 2011 
 

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 augusti 2011 kl 8.15.

Andra kvartalet (april – juni 2011)

▪▪ Aktiverade prospekteringskostnader för andra kvartalet uppgick till 2,7 (0,6) mkr

▪▪ Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -1,4 (-1,6) mkr

▪▪ Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,18 (-0,51) kr

Första halvåret (januari – juni 2011)

▪▪ Aktiverade prospekteringskostnader för första halvåret uppgick till 3,7 (1,6) mkr

▪▪ Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -2,9 (-2,1) mkr

▪▪ Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,38 (-0,84) kr

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

▪▪ Ökning av mineraltillgången med 10 % i Bidjovagge

▪▪ Ledande kompetens inom gruvsektorn rekryterad till bolagets styrelse

▪▪ Ramböll (teknisk konsultfirma från Alta) har kontrakterats för Planprogrammet (första delen av ”reguleringsplan”)

▪▪ Geofysiska data från Outokumpu har säkerställts över Bidjovagge

▪▪ Provtagning av bottenmorän och bergkax påbörjat i Björklidberget

▪▪ Nya analyser visar god överenstämmelse med gamla analyser från Bidjovagge 

▪▪ Borrprogram påbörjat med mål att dubblera mineraltillgången

▪▪ Positivt informationsmöte med berörda sakägare i Bidjovagge

Väsentliga händelser efter periodens utgång

▪▪ Guld påvisat vid Björklidberget i Västerbotten 

▪▪ Borrprogrammet i Bidjovagge fortlöper och analyser väntas i augusti 
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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 moder-
bolaget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering 
efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen 
har i dagsläget 161 undersökningstillstånd om totalt 47,7 km² i 
Norge. I Sverige har koncernen 12 undersökningstillstånd om 
totalt 18,1 km².

Verksamhetens utveckling
Bidjovagge
En ökning med 10 % av mineraltillgång i Bidjovagge har påvi-
sats genom en uppdaterad rapport från Outotec. Beräkningen 
visar på 1,53 miljoner ton indikerad tillgång (indicated resour-
ce) med 2,58 g/t guld och 1,20 % koppar samt 30 000 ton an-
tagen tillgång (inferred resource) med 2,2 g/t guld och 1,1 % 
koppar. Tillgången avser in situ resurser i berggrunden vid en 
cut off (lägsta medtagen halt) på 2.0 g/t guld.  I den kompletta 
rapport som utförts av Outotec enligt JORC standard redovi-
sas även tonnage och halter vid en cut off på 1.0 g/t guld.

Uppdateringen av mineraltillgången som Outotec Oy utfört 
omfattar i huvudsak mineraliseringar belägna direkt i anslut-
ning till de äldre produktionsområdena. Beräkningen omfat-
tar följande mineraliseringar: North Field, B, Karin, Franciska, 
D, Hilde, C och Laura.

Indikerad mineraltillgång

Cut off
Miljoner 

Ton Au (g/t) Cu (%)
Guld 
(kg)

Koppar 
(ton)

2 g/t Au 1,53 2,58 1,20 3 945 18 348

1 g/t Au 1,77 2,30 1,11 4 073 19 658

Antagen mineraltillgång

Cut off Ton Au (g/t) Cu (%)
Guld 
(kg)

Koppar 
(ton)

2 g/t Au 30 000 2,2 1,1 66 330

1 g/t Au 40 000 1,7 1,0 68 400

Markus Ekberg (chefsgeolog i Bidjovagge gruva under Outo-
kumpus sista år på plats) har verifierat bakgrundsmaterial från 
underjordsarbeten så att Outotec nu kunnat utföra uppskatt-
ningen av kvarvarande mineraltillgång i A- och C-områdena 
samt på Hilde mineraliseringen. Kvarvarande mineralisering i 
A-området anses inte tillräcklig för att tas med som tillgång 
men visar ändå på en viss potential för fortsatt undersökning 
i området.

Verksamhet

Tidigare har bolaget även redovisat en mineraltillgång om 300 
000 ton med 1,79 g/t guld och 0,60 % koppar i de gamla mar-
ginalmalmsupplagen vilket motsvarar ca 500 kg guld och 1800 
ton koppar. Denna tillgång skall adderas till in situ tillgången 
varvid den totala mineraltillgången uppgår till 1,83 miljoner 
ton med 2,45 g/t guld och 1,10 % koppar vilket totalt motsva-
rar ca 4 500 kg guld och 20 000 ton koppar.

Arctic Gold har genomfört ett program med provtagning av 
gamla borrkärnor från Bidjovagge för att verifiera guld och 
kopparhalterna. I sammandrag kan sägas att kopparhalter-
na är mycket bra i jämförelsen mellan gamla och nya analy-
ser. Guldhalterna är relativ bra i jämförelsen upp till cirka 4 
g/ton, däröver blir det större avvikelser. Programmet är ett 
viktigt steg i kännedom om kvalitén på de äldre analyserna 
och därmed möjligheten att kunna förlita sig på dessa vid 
beräkningar av mineraltillgången och i senare fas även vid 
konvertering till en malmreserv. Analysprogrammet omfat-
tade ca 150 nya analyser från 52 borrkärnor (motsvarande 3% 
av samtliga borrhål). Proverna är uttagna från borrkärnor av 
olika ålder och dimension. Borrkärnorna är ett representativt 
urval från de olika mineraliseringarna i Bidjovagge-området. 
Huvudparten av de analyserade proverna kommer från de de-
lar av mineraliseringarna som är medtagna i de kvarvarande 
mineraltillgångar som Outotec utfört sina beräkningar på. 
Både högre och lägre guldhalter erhålls på grund av att guld 
uppträder ojämnt i borrkärnan, dimensionen på borrkärna och 
provmängden. Detta är helt normalt och skall inte tillmätas 
någon större vikt. Om samma material som analyserades tidi-
gare funnits kvar skulle troligen nya analyser visat ändå bättre 
överensstämmelse. 

Arctic Gold påbörjade i juni ett andra borrprogram i Bidjovag-
ge med syfte att dels utöka kända mineraliseringar och dels 
för att identifiera nya. Programmet omfattar upp till 8000 me-
ter kärnborrning och kommer utföras med målsättningen att 
dubblera mineraltillgången.

Arbetet påbörjas i slutet av juni med två maskiner och pågår 
fram t o m i höst i syfte att utöka mineraltillgången och mål-
sättningen är att ha ca 3,5 miljoner ton motsvarande 10 års 
produktion innan beslut om gruvdrift tas. Borrningen skall 
utföras så att de redan kända mineraliseringarna kan utökas 
samt blir avgränsade. Dessutom kommer borrning att ske i 
lägen där företaget sedan tidigare känner mineralisering från 
ett mindre antal borrhål och därför hoppas kunna identifiera 
ytterligare tonnage som kan inkluderas i mineraltillgången. 
Resultaten kommer att avrapporteras stegvis vartefter ett 
delområde har avslutats och analyserats.

Arctic Gold har även påbörjar arbetet med ett Planprogram 
för Bidjovagge-projektet och har därför kontrakterat den tek-
niska konsultfirman Rambøll Norge AS från Alta i Norge för 
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utförandet. Planprogrammet är ett viktigt steg enligt Plan 
och Bygglagen där alla delar av projektet beskrivs och där 
eventuella konsekvenser skall belysas. Programmet skickas 
till kommunen som behandlar detta och som skickar ut det 
på remissrunda bland berörda. Därefter tas beslut i kommu-
nen att fastlägga programmet och bolaget startar arbetet 
med regleringsprogrammet och de konsekvensutredningar 
som fastlagts i planprogrammet. Planprogrammet bör kunna 
fastläggas av kommunen under sen höst 2011. Reglerings-
programmet och konsekvensutredningarna kan sedan ta 
cirka ytterligare ett år och eventuellt vara klart vid årsskiftet 
2012/2013. Vissa delar av konsekvensutredningarna, såsom 
naturbeskrivning och fornminnes-inventering kommer troli-
gen att starta under sommarperioden 2011 för att kunna bli 
klara inom tidsramen.

Ett informationsmöte har hållits i Kautokenio den 20 juni för 
berörda som ett led i arbetet med ett Planprogram där Ram-
böll i Alta redan utfört flera steg. Vid mötet informerade Arctic 
Gold och Ramböll om planerna för gruvdriften så att kommu-
nerna, Fylken, Sametinget, renskötseln, markägarna, lokala 
jakt och fiskeföreningar m fl kunde lämna synpunkter. 

Planprogrammet skall fastläggas av de två kommunerna som 
berörs under hösten. Därefter utförs alla konsekvensutred-
ningar som krävs och sammanfattas i ett Regleringsprogram 
enligt Plan och Bygglagen. Även detta arbete har bolaget nu 
beställt av den tekniska konsultfirman Ramböll och detta lö-
per enligt en tidplan fram till slutet av 2012.

Vid informationsmötet framfördes många positiva tongångar 
framförallt med inriktning på förväntningarna om nya arbets-
tillfällen men även en del farhågor om påverkan på rensköt-
seln. Under den efterföljande besöksresan till gruvområdet 
diskuterades både var och hur gruvdriften planeras ske samt 
flera aspekter på hur gruvdriften och rennäringen skall kunna 
samexistera.

Sverige projektet
I Sverige startade Arctic Gold ett borrprogram för provtagning 
av bottenmorän och bergkax på gulduppslaget Björklidber-
get. Uppslaget har tidigare påvisats med förhöjda halter av 
guld, arsenik, silver och antimon i morän och bergkax. Områ-
det ligger ca 10 km från Björkdalgruvan där guldmalm brutits 
i 20 år. Borrprogrammet omfattade ca 200 nya provställen 
inom ett 2 km2 stort område och med 50 meters avstånd mel-
lan provpunkterna och 100 meter mellan profilerna. Berggrun-
den i området utgörs av vulkaniska bergarter med olika typer 
av omvandlingar. Guld har tidigare hittats i Häbbersholms-
området med hjälp av vaskpanna och i bottenmorän- samt 
bergkaxprover. Björklidberget är beläget ca 4 km väster om 
Nilsliden där Arctic Gold tidigare påträffat höga halter av guld 
med kärnborrning.

Årsstämman
Vid årsstämma 10 maj 2011 valdes till styrelsen Torsten Börje-
malm (ordf), Tomas Björklund, Gunnar Färjsjö och Peter Hjorth 
(omval) och Stefan Månsson (nyval) till ordinarie styrelseleda-
möter. Till suppleant valdes Ulf Tillman. Stefan Månsson är 
utbildad till Bergsingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm och har dessutom flera ledarskapsutbildningar. 
Stefan Månsson har verkat som gruvgeolog och gruvchef 
samt produktionsansvarig för gruva och anrikningsverk hos 
AB Statsgruvor. Efter några år som konsult i egen firma under 
90 talet blev han gruvchef och senare Verkställande Direktör 
vid Zinkgruvan. Från 2006 till helt nyligen var Stefan Måns-
son Managing Director i Lundingruppens Galmoy Mines Ltd 
på Irland. Månsson har även verkat vid Zinkgruvan i Sverige 
och flera andra gruvprojekt både i Sverige och utomlands. 
Månsson har varit styrelseledamot i SweMin´s styrelse under 
flera år liksom ordförande i Irish Mining and Exploration Group 
(IMEG).

Stämman beslutade även om bemyndigande för styrelsen att 
emittera upp till högst 3 miljoner aktier för finansiering av nya 
affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad 
verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv. 
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Nettoomsättning och resultat
Under perioden april – juni uppgick koncernens aktiverade 
prospekteringskostnader till 2,7 (0,6) mkr och resultatet ef-
ter skatt till -1,4 (-1,6) mkr. Under räkenskapsårets första sex 
månader januari – juni 2011 uppgick koncernens aktiverade 
prospekteringskostnader till 3,7 (1,6) mkr och resultatet efter 
skatt uppgick till -2,9 (-2,1) mkr. Försämringen av resultatet 
under första halvåret jämfört med motsvarande period före-
gående år beror på ökade kostnader i Sverige.

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2011 till 56,9 
(37,9) mkr. Det ger en soliditet på 96,7% (92,1%). Likvida med-
el uppgick till 14,5 (5,1) mkr vid periodens slut. Likvida medel 
vid årets början var 23,6 mkr.

Investeringar
Investeringar i form av aktiverat arbete uppgick under andra 
kvartalet till 2,7 (0,5) mkr och för första halvåret till 3,7 (1,6) 
mkr. Aktiverat arbete omfattar huvudsakligen prospekte-
ringsarbete i Bidjovaggefältet i Norge samt Björklidberget i 
Västerbotten.

Finansiering
Under fjärde kvartalet 2010 genomförde bolaget en nyemis-
sion som tillförde 24,5 mkr före emissionsomkostnader vilket 
innebär att bolaget har tillräckliga resurser för att genomföra 
flera viktiga åtgärder i bolagets huvudprojekt Bidjovagge un-
der innevarande år. Under 2011 planerar Arctic Gold att utöka 
prospekteringsinsatserna i Bidjovagge med målsättning att 
öka mineraltillgångarna. Vidare avser bolaget att ansöka om 
Planprogram samt påbörja arbetet med Reguleringsprogram 
och tillhörande konsekvensutredningar samt genomföra en 
förstudie (pre-feasibility study).

Bolaget kan komma att erhålla ytterligare finansiering genom 
lösen av utestående optionsprogrammen.

Antal utestående aktier
Antalet utestående aktier i bolaget vid periodens utgång var 
7.778.736. Antalet aktier per den 31 december 2010 uppgick till 
7.610.316  inklusive emissonen som registrerades den 24 ja-
nuari 2011. 

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 den extra bolagsstämman i Arctic Gold AB den 11 maj 2010 
beslutades om att öka bolagets aktiekapital genom att genom-
föra en nyemission med företrädesrätt för dåvarande aktieä-
gare där man tecknade sig för en unit bestående av en (1) aktie 
och två (2) optioner, TO 2 och TO 3. Vardera optionsprogram-
met bestod av högst 1 112 119 teckningsoptioner omräknat ef-
ter sammanläggningen. Kvar från dessa finns rätten som En (1) 
teckningsoption 2010/2012, TO 3, berättigar till teckning av en 
(1) ny aktie i bolaget under tiden fram till och med den 31 mars 
2012 till en teckningskurs om SEK 1,94/tio (10) optioner (omräk-
nad efter sammanläggningen).

Den 16 november 2010 fattade styrelsen beslut att genomföra 
en emission med företrädesrätt för Bolagets befintlige aktieä-
gare av 1 087 188 units, bestående av tre (3) aktier och en (1) 
teckningsoption (TO4). Teckningsoptionen TO 4 ger innehava-
ren rätt att under tiden fram till den 31 oktober 2011 teckna en 
aktie i Arctic Gold för SEK 12,50.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår antalet ak-
tier till 10.188.044 st. 

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

Transaktioner med närstående
Under perioden januari-juni har transaktioner med närståen-
de 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 1.761 tkr. 
Gemi konsult AB, som ägs av Gunnar Färjsjö, styrelseledamot, 
har erhållit garantiersättning till ett värde om 16 tkr. TB Ma-
nagement AB, som ägs av Torsten Börjemalm, styrelseord-
förande, har levererat konsulttjänster till ett värde om 42 tkr. 
Trecenta AB, som ägs av Tomas Björklund, styrelseledamot, 
har levererat konsulttjänster till ett värde om 38 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-

Finansiell och övrig information
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tion. För andra kvartalet redovisas aktiverade prospekterings-
kostnader om 1,6 (0,6) mkr och resultatet efter skatt uppgick 
till -1,4 (-1,3) mkr. För första halvåret redovisas aktiverade 
prospekteringskostnader om 1,7 (1,6) mkr och resultatet efter 
skatt uppgick till -2,8 (-1,7) mkr. Antal anställda i moderbola-
get är 1 (0). Övrig personal är anlitad på konsultbasis.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens 
utgång
Från Arctic Golds huvudprojekt, Bidjovagge, har 225 prover 
lämnats till analys. Proverna är tagna från flera av de borrhål 
som färdigställts under juli månad. Resultaten kommer att 
rapporteras varefter delområdena  blir klara.

Bolaget ser framtidens utveckling mot gruvdrift och nypro-
duktion från Bidjovagge gruvor som ett mycket intressant 
scenario. Målsättningen är att erhålla samtliga tillstånd och 
göra samtliga undersökningar som behövs för att kunna fatta 
beslut om gruvstart under 2013. 

Bolagets övriga områden utgör en framtida potential för yt-
terligare gruvprojekt och kommer att hållas i gott skick genom 
nödvändiga åtgärder eller frånträdas om potentialen anses låg.

Arctic Gold har dessutom genomfört ett provtagningspro-
gram av bergkax och bottenmorän med lätt borrmaskin vid 
Björklidberget i Västerbotten för att avgränsa det guldano-
mala området som tidigare påvisats. Området ligger ca 10 km 
från Björkdalgruvan där guld brutits i 20 år.

Programmet omfattade 250 provtagningspunkter i ett rut-
mönster med 50*100 meter mellan borrplatserna. Provmaterial 
från både bergkax och bottenmorän har sedan analyserats och 
karterats för att erhålla en bild av mineraliseringstypen och dess 
utbredning. Härvid har två alternativt tre delområden påvisats 
med delvis olika metallassociationer. I det norra delområdet föl-
jer tellurium, silver, arsenik, antimon och guld. I det södra del-
området finns, förutom guld, arsenik och antimon.

Guldhalterna som har påvisats är låga (max 0,147 gr/ton) men 
anomala och står i relation till de guldhalter som Arctic tidigare 
påvisade i bergkax och bottenmorän vid Nilsliden. Berggrun-
den i området utgörs av vulkaniska och sedimentära bergarter 
med olika omvandlingar. Mineraliseringarna är troligen rela-
terade till olika strukturella zoner som genomkorsar området.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredo-
visningslagen, Bokföringsnämndens rekommendationer samt 
Redovisningsrådets rekommendation nr 20, delårsrapporte-

ring samt Rekommendation nr 1 - Koncernredovisning. Re-
dovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moder-
bolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som 
användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Risker
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, 
men inte uteslutande, resultat av prospektering och fortsatt 
finansiering inom koncernen. De olika risker som finns rörande 
koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt i årsredovis-
ningen för 2010 som finns att hämta på Bolagets hemsida.

Kommande rapporttillfällen

▪▪ Delårsrapport för perioden januari - september 2011 
lämnas den 14 november 2011

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 delårsrapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisor.

 

Stockholm, den 22 augusti 2011

Torsten Börjemalm  Gunnar Färjsjö
Ordförande   Ledamot 

Stefan Månsson   Tomas Björklund
Ledamot   Ledamot

Peter Hjorth   Lars-Åke Claesson
Ledamot   Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisor.

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 1

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
6 mån

Koncern
6 mån

Koncern 
12 mån

(Belopp i tkr)
2011-04-01
2011-06-30

2010-04-01
2010-06-30

2011-01-01
2011-06-30

2010-01-01
2010-06-30

2010-01-01
2010-12-31

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete 2 699 627 3 702 1 606 6 059

Övriga rörelseintäkter 0 1 4 10 12

Summa intäkter 2 699 628 3 706 1 616 6 070

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 151 -1 015 -2 271 -1 436 -3 164

Prospekteringskostnader -2 699 -626 -3 702 -1 606 -6 059

Personalkostnader           -349 -123 -734 -123 -912

Av- och nedskrivningar materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 0 -505 0 -505 -505

Summa kostnader -4 199 -2 269 -6 707 -3 670 -10 640

 

Rörelseresultat -1 500 -1 641 -3 001 -2 054 -4 569

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 0 0

Finansiella intäkter 82 1 82 5 5

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster -1 419 -1 640 -2 920 -2 049 -4 564

Skatt 0 0 0 0 0

 

PERIODENS RESULTAT    -1 419 -1 640 -2 920 -2 049 -4 564

 

Resultat per aktie, kr 2) -0,18 -0,51 -0,38 -0,84 -1,27

Genomsnittligt antal aktier, st 7 778 736 3 236 632 7 722 596 2 453 644 3 580 318

1) Koncernförhållande uppstod 2010-04-08.
2) Utspädningseffekt beräknas ej då förlusten per aktie blir lägre, se dock vidare information i avsnitt optionsprogram ovan samt avsnitt nyckeltal nedan.
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Koncernbalansräkning1

(Belopp i tkr)
Koncern

2011-06-30
Koncern

2010-06-30
Koncern

2010-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningsillgångar 43 311 35 293 39 611

Kortfristiga fordringar 976 730 786

Kassa och Bank 14 488 5 122 23 649

Summa tillgångar 58 776 41 145 64 046

Eget kapital och skulder
Eget kapital 56 857 37 881 58 440

Leverantörsskulder 1 349 1 642 1 975

Kortfristiga skulder  570 1 622 3 631

Summa eget kapital och skulder 58 776 41 145 64 046

1) Koncernförhållande uppstod 2010-04-08.

Förändringar i eget kapital1

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
6 mån

Koncern
6 mån

Koncern 
12 mån

(Belopp i tkr)
2011-04-01
2011-06-30

2010-04-01
2010-06-30

2011-01-01
2011-06-30

2010-01-01
2010-06-30

2010-01-01
2010-12-31

Ingående balans 58 275 8 622 58 440 9 031 9 031

Nyemissioner 0 5 000 1 185 5 000 34 471

Teckning via teckningsoptioner 0 0 151 0 0

Nyemissionskostnader 0 -1 349 0 -1 349 -7 746

Apportemission förvärv Arctic Gold 0 27 248 0 27 248 27 248

Periodens resultat -1 419 -1 640 -2 920 -2 049 -4 564

Utgående balans 56 857 37 881 56 857 37 881 58 440

1) Koncernförhållande uppstod 2010-04-08.
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Kassaflödesanalys1

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
6 mån

Koncern
6 mån

Koncern 
12 mån

(Belopp i tkr)
2011-04-01
2011-06-30

2010-04-01
2010-06-30

2011-01-01
2011-06-30

2010-01-01
2010-06-30

2010-01-01
2010-12-31

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter  
förändringar i rörelsekapital -1 053 -1 296 -5 612 -1 694 -2 959

Kassaflödet från investeringsverksamheten -2 698 -626 -3 701 -1 606 -6 073

Kassaflödet från finansieringsverksamheten   0 3 651 151 3 651 27 910

Periodens kassaflöde   -3 751 1 729 -9 162 351 18 878

Likvida medel vid periodens början 18 239 3 393 23 649 4 771 4 771

Likvida medel vid periodens slut 14 488 5 122 14 488 5 122 23 649

Förändring i periodens kassaflöde -3 751 1 729 -9 162 351 18 878

1) Koncernförhållande uppstod 2010-04-08.

Verksamhetsgrenar1

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
6 mån

Koncern
6 mån

Koncern 
12 mån

Aktiverat arbete, (tkr)
2011-04-01
2011-06-30

2010-04-01
2010-06-30

2011-01-01
2011-06-30

2010-01-01
2010-06-30

2010-01-01
2010-12-31

Norge 1 135 0 1 955 0 4 387

Sverige 1 564 627 1 747 1 606 1 672

Summa 2 699 627 3 702 1 606 6 059

1) Koncernförhållande uppstod 2010-04-08.
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Nyckeltal1

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
6 mån

Koncern
6 mån

Koncern 
12 mån

2011-04-01
2011-06-30

2010-04-01
2010-06-30

2011-01-01
2011-06-30

2010-01-01
2010-06-30

2010-01-01
2010-12-31

Marginaler
Summa rörelsens intäkter, aktiverat arbete, tkr 2 699 628 3 706 1 616 6 070

Rörelsemarginal % neg neg neg neg neg

Vinstmarginal % neg neg neg neg neg

Räntabilitet
Avkastning på totalt kapital % -2,39% -6,48% -4,75% -8,00% -12,32%

Avkastning på eget kapital % -2,61% -7,06% -5,21% -8,76% -13,54%

 

Kapitalstruktur
Eget Kapital, tkr 56 857 37 881 56 857 37 881 58 440

Balansomslutning, tkr 58 776 41 145 58 776 41 145 64 046

Soliditet, % 96,7% 92,1% 96,7% 92,1% 91,2%

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr 2 699 626 3 702 1 623 6 073

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

Data per aktie
Antal aktier vid periodens slut, st 7 778 736 3 236 632 7 778 736 3 236 632 7 610 316

Genomsnittligt antal aktier, st 7 778 736 3 236 632 7 722 596 2 453 644 3 580 318

Resultat per aktie, kr -0,18 -0,51 -0,38 -0,84 -1,27

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,14 -0,29 -0,29 -0,43 -0,77

Eget kapital per aktie, kr 7,31 11,70 7,31 11,70 7,68

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

Totalt aktiekapital kr 15 557 472 6 473 264 15 557 472 6 473 264 15 220 632

1) Koncernförhållande uppstod 2010-04-08.
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Moderbolagets resultaträkning

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

(Belopp i tkr)
2011-04-01
2011-06-30

2010-04-01
2010-06-30

2011-01-01
2011-06-30

2010-01-01
2010-06-30

2010-01-01
2010-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete 1 564 627 1 747 1 606 1 672

Övriga rörelseintäkter 0 1 4 10 12

Summa intäkter 1 563 628 1 750 1 616 1 684

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 115 -663 -2 181 -1 085 -2 759

Prospekteringskostnader -1 564 -626 -1 747 -1 606 -1 672

Personalkostnader -349 -123 -734 -123 -905

Av- och nedskrivningar materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 0 -505 0 -505 -505

Summa kostnader -3 028 -1 917 -4 662 -3 319 -5 841

 

Rörelseresultat -1 464 -1 289 -2 911 -1 703 -4 157

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 82 0 82 5 56

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster -1 383 -1 289 -2 830 -1 698 -4 101

Skatt 0 0 0 0 0

 

PERIODENS RESULTAT -1 383 -1 289 -2 830 -1 698 -4 101
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Moderbolagets balansräkning
(Belopp i tkr) 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 9 013 7 200 7 267

Aktier i dotterbolag 27 248 27 248 27 248

Fordringar koncernbolag 7 539 0 5 536

Kortfristiga fordringar 783 657 770

Kassa och Bank 14 435 5 091 23 599

Summa tillgångar 59 018 40 196 64 419

Eget kapital och skulder
Eget kapital 57 409 38 232 58 903

Leverantörsskulder 1 331 1 642 1 975

Skuld koncernbolag 0 150 0

Kortfristiga skulder 277 172 3 542

Summa eget kapital och skulder 59 018 40 196 64 419

Poster inom linjen
Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
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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.

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


