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Delårsrapport för perioden januari-juni 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 20 augusti 2012 kl 12.00.

Andra kvartalet (april – juni 2012)

▪▪ Aktiverade prospekteringskostnader för andra kvartalet uppgick till 1,1 (2,7) mkr

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

▪▪ Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till –0,13 (-0,18) kr

Första kvartalet (januari – mars 2012)

▪▪ Aktiverade prospekteringskostnader för första halvåret uppgick till 3,2 (3,7) mkr

▪▪ Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till –2,4 (-2,9) mkr

▪▪ Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till –0,22 (-0,38) kr

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

▪▪ Förändring i styrelsen

▪▪ Kautokeino kommun avvisar behandlingen av Arctic Golds planprogram

▪▪ Arctic Gold har modifierat Planprogrammet och ansöker på nytt

▪▪ Inget nytt beslut i Kautokeino kommunstyrelse

▪▪ Arctic Gold stoppar all verksamhet i Bidjovagge tillsvidare efter den politiska behandlingen i Kautokeino

▪▪ Flera politiker öppnar för ny behandling av vårt ärende i Kautokeino

Väsentliga händelser efter periodens utgång

▪▪ Ny plan för fortsatt arbete beslutas av styrelsen

▪▪ Arbetet med aktiviteter riktade mot den politiska sektorn startar tillsammans med utökade aktiviter inom  
organ för den norska mineralindustrin

▪▪ Arctic Golds modifierade ansökan om Planprogramm ska behandlas på Kautokeino Komunstyre den 3:e oktober 
2012
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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 moderbo-
laget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering ef-
ter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i 
Norge i dagsläget 78 undersökningstillstånd om totalt 23,1 km² 
samt 5 utvinningsrätter om totalt 4,9 km2. I Sverige har koncer-
nen 12 undersökningstillstånd om totalt 17,4 km². Arctic Golds 
aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet 
ARCT. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer in-
formation om bolaget finns på www.arcticgold.se.

Verksamhetens utveckling
Bidjovagge
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 föl-
jande 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 guldekvi-
valent. 

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

Verksamhet

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  marginalmalmsupp-
lagen, vilket motsvarar 537 kg guld och 1800 ton koppar. Adde-
ras denna tillgång till in situ tillgången uppgår den totala indi-
kerade 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.

Planprogrammmet
Kautokeino kommunstyrelse hade den 26 april att behandla 
det förslag till Planprogram som Arctic Gold arbetat fram. 
Kommunstyrelsen avvisade dock, överraskande, ärendet i en 
omröstning. Nordreisa kommun däremot fastlade Arctic Golds 
Planprogram den 24 april. Enligt Arctic Gold så hade Kauto-
keino kommun att ta ställning till innehållet i det framlagda 
Planprogrammet. Kommunstyrelsen valde istället att göra det 
till en omröstning om gruvdrift eller renskötsel. Bolaget anser 
att sakfel har begåtts av kommunstyrelsen och arbetade nu på 
att få en prövning till stånd som stämmer överens med norsk 
lagstiftning. Enligt norska Plan og Byggningsloven har alla pri-
vata sökande rätt att få sitt ärende behandlat och fastlagt, vilket 
nu inte skett.

Kommunstyrelsen i Kautokeino avvisade Arctic Golds Planpro-
gram efter intensiva diskussioner mellan de regerande partier-
na och oppositionen. Röstningen utföll med siffrorna 8 för och 
11 mot, efter att två personer från de regerande partierna rös-
tat med oppositionen. Ledamoten för Høyre partiet, Ellen Inga 
O Haetta, lyckades få frågan till att bli en omröstning för eller 
emot gruvdrift kontra urbefolkningen och renskötsel, istället för 
det frågan gäller nämligen om Planprogrammet var tillräckligt 
omfattande för att visa hur gruvdriften påverkar omgivningen.

Sakbehandlingen i Norge enligt Plan og Bygningsloven betyder 
att den som önskar starta en verksamhet lämnar ett förslag på 
Planprogram till kommunen. Förslaget går på remiss och kom-
pletteringar görs, därefter skall kommunen fastlägga detta och 
därmed vet sökande vilka konsekvensutredningar som skall 
göras och ett Reguleringsprogram genomförs. I Regulerings-
programmet utreds alla konsekvenser på omgivningen och re-
sulterar i en Reguleringsplan som lämnas till kommun och går 
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därefter på remissrunda, först därefter beslutar kommunen om 
verksamheten får tillstånd att använda marken. Dvs kommu-
nen fastlägger vilken mark sökande får tillstånd att använda.

Efter att Reguleringplan är fastlagd söker verksamhetshavaren 
tillstånd enligt Fororensningsloven (miljöprövning) och drifts-
koncession enligt Mineralloven. Först därefter kan verksamhe-
ten starta.

Efter att Kautokeino kommunstyrelse avvisat ansökan om Plan-
program diskuterade Arctic Gold frågan med flera myndigheter 
och sakkunniga i Norge för att dels förstå processen bättre och 
dels få råd hur det fortsatta arbetet skall utföras. Bolaget avsåg 
därefter att göra vissa förändringar i Planprogrammet och där-
efter anmoda kommunen att ärendet behandlas på nytt.

Då kommunstyrelsen i Kautokeino avvisade Arctic Golds Plan-
program sade man samtidigt nej till all den kunskap om sitt eget 
lokala samhälle och sin natur och andra verksamheter som skul-
le framkommit vid konsekvensutredningarna som Arctic Gold 
var redo att utföra och betala för. De sakkunniga som Arctic 
Gold rådfrågade ansåg enhälligt att kommunen bör behandla 
vårt ärende och fastlägga ett Planprogram så konsekvensut-
redningarna kan utföras och ge ett fullgott underlag för senare 
beslut om var verksamheten skall tillåtas.

Arctic Gold var därmed redo att ansöka om ny behandling av 
ärendet. Arctic Gold genomförde några viktiga förändringar och 
därmed de modifieringar i Planprogrammet som ansågs behö-
vas för att Kautokeino kommun på nytt skall kunna fatta beslut 
att fastlägga Planprogrammet enligt Plan og Bygningsloven. 
Viktiga förändringar var att samhällsutredningen fick större sta-
tus genom att den skulle genomföras som en egen konsekvens-
utredning. Dessutom beslutade Arctic Gold att återta ansökan 
om Utvinningsrett hos Departementet for Mineralforvaltning 
för sydfältet eftersom borrning och eventuell framtida produk-
tion i detta ansågs ha stor påverkan på renskötselns möjlighet 
till ökat uttag av slaktren i området. I övrigt anpassades Plan-
programmet efter några ytterligare synpunkter från såväl myn-
digheter, privatpersoner och intresseorganisationer.

Bolaget uppmanade därefter kommunen att ärendet behand-
las på nytt.

Nästa kommunstyrelsemöte hölls den 6 juni och då hoppades 
bolaget få ett positivt besked så att arbetena kunde återupptas 
med såväl tillståndsfrågorna som ytterligare borrning och pro-
spektering för att säkerställa ett bärkraftigt gruvprojekt. 

Den 6 juni skulle kommunstyrelsen i Kautokeino behandla 
många frågor, bland annat Arctic Golds anmodan om ny be-
handling med ett modifierat Planprogrammet. På dagord-
ningen framgick att man under punkten med vårt ärende, först 

skulle behandla två sakfrågor som rörde kommunstyrelsens be-
slut att avvisa vårt ärende den 26 april. Första frågan avsåg om 
tre ledamöter var jäviga vid beslutet. Omröstningen fastlade att 
så inte var fallet. Andra frågan avsåg om vårt ärende behand-
lats felaktigt enlig norska Plan og Byggningsloven. Majoriteten 
ansåg att så inte varit fallet efter att man tolkat vad Fylkesman-
nens jurister och handläggare på Miljödepartementet sagt. Ef-
ter att dessa två frågor avgjorts skulle frågan om Arctic Golds 
uppmaning om ny behandling med Planprogrammet i sin mo-
difierade form debatteras och röstas om. Men denna fråga togs 
tyvärr inte upp av kommunstyrelsen då man ansåg att det tidi-
gare beslutet var giltigt. Arctic Gold fick inte med säkerhet veta 
varför frågan om vår modifierade ansökan inte behandlades 
separat med egen omröstning. 

VD i Arctic Gold, Lars-Åke Claesson, var mycket besviken över 
att frågan inte behandlas på sina egna meriter utan med hjälp 
av många sakfel och som flera politiker uttryckt ”man vet redan 
vad gruvdriften ställer till med”. Att säga nej till något kräver lika 
mycket sakkunskap som att säga ja. Att inte veta vad man säger 
nej till är inte rättvist gentemot kommunens innevånare som 
aldrig får veta vilka ringverkningar en eventuell gruvdrift fak-
tiskt kan få för det lokala näringslivet, miljön och renskötseln, 
sade Claesson till media som hade stor bevakning av ärendet. 
Arctic Golds VD underströk att bolaget inte vill starta gruvdrift 
i området till vilket pris som helst, men att det är omöjligt att 
ta ståndpunkt i frågan utan att veta vad de olika alternativen 
enligt Planprogrammet faktiskt innebär.

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

Bolagets ledning var mycket besviken på det sätt som vissa av de 
politiska partierna valt att hantera sakfrågan med Planprogram-
met. Arctic Gold menar att de föreslagna konsekvensutredning-
arna skulle belysa alla samhälls-, miljö- och renskötselfrågor 
som antas bli påverkade av en gruvdrift i Bidjovaggeområdet 
och ge kommunen ett bra underlag för att bedöma om de ser 
fördelar med en gruvdrift och nya arbetstillfällen.

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 senaste möte den 6 juni har ordföran-
de i Kautokeino kommunstyre kontrollerat saksbehandlingen 
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med Kommundepartementet i Norge och fått svaret att Arctic 
Golds ärende skall tas upp till behandling eftersom ansökan var 
modifierad och inte blev behandlad vid kommunstyrets möte 
den 6 juni.

I media kunde man nu läsa många inlägg i debatten.

-Siden den ikke ble behandlet sist, så må vi sannsynligvis ta det 
opp på neste møte til høsten, sier ordfører Klemet Erland Hætta 
i en artikel i  Finnmarks Dagblad på tisdagen den 12 juni.

-Arctic Gold var villig til å høre på oss og tok hensyn da de endret 
planen. Vi skal tenke oss godt om neste gang, sier kommunpo-
litiker för Høyre, Mikkel Isak Eira, till lokalradion GLR i Kauto-
keino.

– Det er en vedtatt fraflyttingspolitikk når kommunestyret i 
Kautokeino ikke engang tillater gruveselskap å gjennomføre 
en konsekvensanalyse, mener sametingsrepresentant Jørn Are 
Gaski. Gaski mener Kautokeino kommune ihvertfall burde sagt 
ja til en konsekvensutredning enligt en artikel i NRK Sápmi på 
onsdagen 13 juni.

Det verkade redan som Arctic Golds arbete med sakfrågorna 
och frågan hur vårt ärende skall behandlas givit positivt resul-
tat. Både kommunordförande och en av Høyres ledare har alltså 
i tidningar och radio sagt att frågan om det modifierade Plan-
programmet ska tas upp till behandling och dessutom skall alla 
ansökningar få en rättmätig behandling.

Även en representant för Sametinget anser att kommunen bor-
de låta Arctic Gold göra konsekvensutredningen annars är det 
bara en uppmaning att flytta från kommun som inte vill syna de 
arbetstillfällen som gruvdriften kan skapa.

Sverige projektet
Arctic Gold har inte utfört någon verksamhet på företagets 
svenska projekt under perioden.

Övrigt

Arctic Golds styrelseledamot Gunnar Färjsjö har avlidit efter 
en tids sjukdom. Han ersattes i styrelsen av suppleanten Ulf 
Tillman fram till årsstämman den 22 maj.

Årsstämman
Arctic Gold AB avhöll den 22 maj 2012 årsstämma på IVA kon-
ferenscenter, Stockholm. Utöver formella besluts fattades föl-
jande besluts av stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning, beslut om 
vinstdisposition samt ansvarsfrihet
Stämman beslöt att fastställa framlagd resultat- och balans-
räkning samt att disponera till stämmans förfogande stående 
fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman 
beslöt vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställan-
de direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslöt att arvode till styrelsen skulle utgå med 60 
000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor var-
dera till de övriga ordinarie ledamöterna. Vidare beslöts att 
styrelsen ska ha rätt att besluta om konsultarvode till ett sam-
manlagt belopp om högst 250 000 kronor per år att utbetalas 
till styrelsens ledamöter för uppdrag som utförs utanför ra-
men för ledamöternas ordinarie styrelsearbete.
Stämman beslöt att arvode till revisorerna skulle utgå enligt 
godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, ordförande och revisor
Stämman beslöt att till styrelseledamöter för tiden intill slu-
tet av nästa årsstämma utse Torsten Börjemalm och Stefan 
Månsson genom omval samt Tord Cederlund, Marcus Elsas-
ser och Krister Söderholm genom nyval. Till suppleant utsågs 
Christer Löfgren och Johan Klemet Kalstad.
Stämman beslöt att utse Torsten Börjemalm till styrelsens 
ordförande.
Stämman beslöt att till revisorer för tiden intill slutet av den 
årsstämma som hålls under räkenskapsåret 2016 välja det re-
gistrerade revisionsbolaget Ernst & Young med Björn Ohlsson 
som huvudansvarig revisor.

Tillsättande av valberedning
Stämman beslöt om principer för tillsättande av valberedning 
i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att  
besluta om emissioner
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera 
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om 
nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/
eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med 
bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor 
och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, 
medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 20 
000 000 kronor och högst 10 000 000 aktier. Syftet med detta 
bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering 
av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för 
utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv. 
Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund ansåg be-
myndigandet vara för brett och att styrelsen i dessa frågor bör 
rådfråga stämman.
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Nettoomsättning och resultat
Under perioden april – juni uppgick koncernens aktiverade 
prospekteringskostnader till 1,1 (2,7) mkr och resultatet ef-
ter skatt till -1,4 (-1,4) mkr. Under räkenskapsårets första sex 
månader januari – juni 2012 uppgick koncernens aktiverade 
prospekteringskostnader till 3,2 (3,7) mkr och resultatet efter 
skatt uppgick till -2,4 (-2,9) mkr. Resultatförbättringen relativt 
motsvarande period föregående år beror på lägre löpande 
kostnader.

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2012 till 60,7 
(56,9) mkr. Det ger en soliditet på 96,8% (96,7%). Likvida 
medel uppgick till 3,9 (14,5) mkr vid periodens slut. Vid årsskif-
tet uppgick likvida medel till 11,2 mkr. Minskningen av likvida 
medel sedan årsskiftet beror på investeringar i prospektering 
om -3,2 mkr samt kassaflöde från den löpande verksamheten 
efter förändringar i rörelsekapital om -4,0 mkr.

Investeringar
Investeringar i form av aktiverat arbete uppgick under andra 
kvartalet till 1,1 (2,7) mkr. Aktiverat arbete omfattar huvudsak-
ligen prospekteringsarbete i Bidjovaggefältet i Norge.

Finansiering
Under fjärde kvartalet 2011 genomförde bolaget en nyemission 
som tillförde 10,5 mkr före emissionskostnader. Under rådande 
omständigheter måste bolaget reducera verksamheten tills be-
sked 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 2011 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 över-
låtas till ledande befattningshavare. Varje option berättigar 
till teckning 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. 
Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till marknadsmäs-
sigt värde vid överlåtelsetidpunkten. Värderingen görs av sty-
relsen användande av Black & Scholes värderingsmodell. Till 
dess de eventuellt nyttjas är de emitterade optionerna parke-
rade i dotterbolaget Arctic Gold Operations AB

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår antalet ak-
tier till 10.918.986 st. 

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

Transaktioner med närstående
Under perioden januari-mars har transaktioner med närstå-
ende 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 1064 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 andra kvartalet redovisas aktiverade prospekterings-
kostnader om 0,1 (1,6) mkr och resultatet efter skatt uppgick 
till -1,4 (-1,4) mkr. För första halvåret redovisas aktiverade 
prospekteringskostnader om 0,1 (1,7) mkr och resultatet efter 
skatt uppgick till -2,4 (-2,8) mkr. Antal anställda i moderbola-
get är 1 (0). Övrig personal är anlitad på konsultbasis.

Väsentliga händelser efter rapport-
periodens utgång

Ny plan för fortsatt arbete beslutas av styrelsen
Arctic Golds styrelse beslutade den 7 juni att bolaget endast 
skall jobba med lobbying tillsvidare och därför stoppa all pro-
spektering och jobb enligt Plan og Bygningsloven. Det besluta-
des även att VD gör en ny plan för insatser och dessutom ser 
över ekonomin. 

Den 20 juni fastlade styrelsen den plan med budget som förela-
des styrelsen.

Enligt planen har därefter flera riktade aktioner i form av de-
battinlägg och krönikor i norsk media skett liksom ett aktivt 
deltagande i radio och tv inslag där VD sökt föra fram sakliga ar-
gument varför Kautokeino kommunstyrelse bör fatta ett beslut 
om ett Planprogram så Arctic Gold kan utföra de konsekvensut-
redningar som behövs för att politikerna sedan skall kunna fatta 
beslut om gruvdrift eller ej.

VD har även deltagit i paneldebatter med både Fylkes- och 
kommunpolitiker samt företrädare från Sametinget och utö-
vare från renskötseln samt Naturvernsforbundets representant. 
Deltagande i flera debatter är inplanerade.

Under arbetets gång har det framkommit att flera politiker och 
andra viktiga personer i det norska samhället ser stora fördelar 
med att låta bolaget göra konsekvensutredningar om hur en 

Finansiell och övrig information
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gruvdrift skulle påverka bland annat samhället, renskötseln, ar-
betstillfällen, skattetintäkter för kommun mm.

För att undersöka den formella behandlingen har bolaget med 
hjälp av norsk juridisk kompetens utrett frågan och skickat en 
skrivelse till Fylkesman som skall behandla frågan om kommun-
styrelsen gjort fel då man avvisade vår ansökan om att fastläg-
ga Planprogrammet.

Vi har även fått besked från kommunledningen att vårt ärende 
skall tas upp till behandling vid kommunstyrelsens nästa möte 
den 3 oktober.

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. I nuvarande läge har det även 
blivit väldigt klart att den politiska behandlingen som sker 
enligt norska Plan og Bygningsloven 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.

Kommande rapporttillfällen

▪▪ Delårsrapport för perioden januari - september 
2012 lämnas den 12 november 2012

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 20 augusti 2012

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
6 mån

Koncern
6 mån

Koncern 
12 mån

(Belopp i tkr)
2012-04-01
2012-06-30

2011-04-01
2011-06-30

2012-01-01
2012-06-30

2011-01-01
2011-03-31

2011-01-01
2011-12-31

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete 1 132 2 699 3 150 3 702 15 896

Övriga rörelseintäkter 6 0 18 4 20

Summa intäkter 1 138 2 699 3 168 3 706 15 916

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 010 -1 151 -1 651 -2 271 -4 110

Prospekteringskostnader -1 132 -2 699 -3 150 -3 702 -15 896

Personalkostnader           -384 -349 -780 -734 -1 639

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

Summa kostnader -2 526 -4 199 -5 581 -6 707 -22 710

 

Rörelseresultat -1 388 -1 500 -2 413 -3 001 -6 794

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

Finansiella intäkter 0 82 0 82 190

Finansiella kostnader 0 0 0 0 -1

Resultat efter finansiella poster -1 388 -1 419 -2 413 -2 920 -6 605

Skatt 0 0 0 0 0

 

PERIODENS RESULTAT    -1 388 -1 419 -2 413 -2 920 -6 605

 

Resultat per aktie, kr -0,13 -0,18 -0,22 -0,38 -0,83

Genomsnittligt antal aktier, st 10 778 986 7 778 736 10 778 986 7 722 596 8 000 708

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,13 -0,14 -0,22 -0,29 -0,63

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 10 988 986 10 188 044 10 988 986 10 131 904 10 410 016
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Koncernbalansräkning

(Belopp i tkr)
Koncern

2012-06-30
Koncern

2011-06-30
Koncern

2011-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningsillgångar 57 593 43 311 54 443

Kortfristiga fordringar 312 976 377

Kassa och Bank 3 937 14 488 11 171

Summa tillgångar 61 841 58 776 65 990

Eget kapital och skulder
Eget kapital 60 737 56 857 63 150

Leverantörsskulder 498 1 349 1 487

Kortfristiga skulder  606 570 1 353

Summa eget kapital och skulder 61 841 58 776 65 990

Poster inom linjen

Ställda säkerheter1) 240 Inga 240

Ansvarsförbindelser Inga 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
6 mån

Koncern
6 mån

Koncern 
12 mån

(Belopp i tkr)
2012-04-01
2012-06-30

2011-04-01
2011-06-30

2012-01-01
2012-06-30

2011-01-01
2011-03-31

2011-01-01
2011-12-31

Ingående balans 62 125 58 275 63 150 58 440 58 440

Nyemissioner1) 0 0 0 1 185 11 685

Teckning via teckningsoptioner 0 0 0 151 155

Nyemissionskostnader 0 0 0 0 -525

Apportemission förvärv Arctic Gold 0 0 0 0 0

Periodens resultat -1 388 -1 419 -2 413 -2 920 -6 605

Utgående balans 60 737 56 857 60 737 56 857 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
6 mån

Koncern
6 mån

Koncern 
12 mån

(Belopp i tkr)
2012-04-01
2012-06-30

2011-04-01
2011-06-30

2012-01-01
2012-06-30

2011-01-01
2011-03-31

2011-01-01
2011-12-31

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter  
förändringar i rörelsekapital -1 728 -1 053 -4 084 -5 612 -6 712

Kassaflödet från investeringsverksamheten -1 132 -2 698 -3 150 -3 701 -15 896

Kassaflödet från finansieringsverksamheten   0 0 0 151 10 130

Periodens kassaflöde   -2 861 -3 751 -7 234 -9 162 -12 478

Likvida medel vid periodens början 6 797 18 239 11 171 23 649 23 649

Likvida medel vid periodens slut 3 937 14 488 3 937 14 488 11 171

Förändring i periodens kassaflöde -2 861 -3 751 -7 234 -9 162 -12 478

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
6 mån

Koncern
6 mån

Koncern 
12 mån

Aktiverat arbete, (tkr)
2012-04-01
2012-06-30

2011-04-01
2011-06-30

2012-01-01
2012-06-30

2011-01-01
2011-03-31

2011-01-01
2011-12-31

Norge 1 073 1 135 3 090 1 955 13 884

Sverige 59 1 564 60 1 747 2 013

Summa 1 132 2 699 3 150 3 702 15 896

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
6 mån

Koncern
6 mån

Koncern 
12 mån

Resultat, (tkr)
2012-04-01
2012-06-30

2011-04-01
2011-06-30

2012-01-01
2012-06-30

2011-01-01
2011-03-31

2011-01-01
2011-12-31

Norge -2 -36 -2 -90 -520

Sverige -1 385 -1 383 -2 410 -2 830 -6 085

Summa -1 388 -1 419 -2 413 -2 920 -6 605
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Nyckeltal

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
6 mån

Koncern
6 mån

Koncern 
12 mån

2012-04-01
2012-06-30

2011-04-01
2011-06-30

2012-01-01
2012-06-30

2011-01-01
2011-03-31

2011-01-01
2011-12-31

Marginaler
Summa rörelsens intäkter, aktiverat arbete, tkr 1 138 2 699 3 168 3 706 15 916

Rörelsemarginal % neg neg neg neg neg

Vinstmarginal % neg neg neg neg neg

Räntabilitet
Avkastning på totalt kapital % -2,18% -2,39% -3,75% -4,75% -10,16%

Avkastning på eget kapital % -2,26% -2,46% -3,89% -5,06% -10,86%

 

Kapitalstruktur
Eget Kapital, tkr 60 737 56 857 60 737 56 857 63 150

Balansomslutning, tkr 62 773 58 776 62 773 58 776 65 990

Soliditet, % 96,8% 96,7% 96,8% 96,7% 95,7%

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr 1 132 2 699 3 150 3 702 15 896

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

Data per aktie
Aktier vid periodens slut, st1) 10 778 986 7 778 736 10 778 986 7 778 736 10 778 986

Genomsnittligt antal aktier, st 10 778 986 7 778 736 10 778 986 7 722 596 8 000 708

Resultat per aktie, kr -0,13 -0,18 -0,22 -0,38 -0,83

Eget kapital per aktie, kr 5,63 7,31 5,63 7,31 5,86

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

Totalt aktiekapital, kr 21 557 972 15 557 472 21 557 972 15 557 472 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 6 mån 6 mån 12 mån

(Belopp i tkr)
2012-04-01
2012-06-30

2011-04-01
2011-06-30

2012-01-01
2012-06-30

2011-01-01
2011-03-31

2011-01-01
2011-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete 59 1 564 60 1 747 2 013

Övriga rörelseintäkter 6 0 18 4 20

Summa intäkter 65 1 563 78 1 750 2 033

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 008 -1 115 -1 649 -2 181 -3 798

Prospekteringskostnader -59 -1 564 -60 -1 747 -2 013

Personalkostnader -384 -349 -780 -734 -1 639

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

Summa kostnader -1 451 -3 028 -2 488 -4 662 -8 514

 

Rörelseresultat -1 385 -1 464 -2 411 -2 911 -6 481

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 0 82 0 82 398

Finansiella kostnader 0 0 0 0 -1

Resultat efter finansiella poster -1 385 -1 383 -2 410 -2 830 -6 085

Skatt 0 0 0 0 0

 

PERIODENS RESULTAT -1 385 -1 383 -2 410 -2 830 -6 085
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Moderbolagets balansräkning
(Belopp i tkr) 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 275 9 013 8 215

Aktier i dotterbolag 27 248 27 248 27 248

Fordringar koncernbolag 23 116 7 539 19 901

Kortfristiga fordringar 285 783 353

Kassa och Bank 3 849 14 435 11 118

Summa tillgångar 62 773 59 018 66 835

Eget kapital och skulder
Eget kapital 61 722 57 409 64 132

Leverantörsskulder 498 1 331 1 452

Skuld koncernbolag 0 0 0

Kortfristiga skulder  552 277 1 251

Summa eget kapital och skulder 62 773 59 018 66 835

Poster inom linjen
Ställda säkerheter1 240 Inga 240

Ansvarsförbindelser Inga 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.

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


