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Delårsrapport för perioden januari – september 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 14 november 2011 kl 8.15.

Tredje kvartalet (juli – september 2011)

▪▪ Aktiverade prospekteringskostnader för tredje kvartalet uppgick till 9,0 (3,3) mkr

▪▪ Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -2,1 (-0,8) mkr

▪▪ Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,26 (-0,20) kr

Första nio månaderna (januari – september 2011)

▪▪ Aktiverade prospekteringskostnader för de första nio månaderna uppgick till 12,7 (4,9) mkr

▪▪ Resultatet efter skatt för de första nio månaderna uppgick till -5,0 (-2,8) mkr

▪▪ Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -0,64 (-0,96) kr

Väsentliga händelser under tredje kvartalet  

▪▪ Guldhalter upp till 0,02 gram/ton har påvisats i morän och bergkaxprover vid Björklidberget i Västerbotten 

▪▪ Guldhalter upp till 7,96 gram/ton över 1,5 m och kopparhalter upp till 4% över 1,0 m erhölls i nya borrhål från Bidjovagge 

▪▪ Norsk utvinningsrett (motsvarande första delen i svensk bearbetningskoncession) beviljad för Bidjovagge gruvfält

Väsentliga händelser efter periodens utgång

▪▪ Kända mineraliseringar i Bidjovagge har efter årets borrningar ytterligare ökat i omfattning

▪▪ Rik guld och kopparmineralisering över 39 meter påvisad i Bidjovagge
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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 17,4 km².

Verksamhetens utveckling
Bidjovagge
Borrning
Arctic Gold har under perioden i tre omgångar erhållit analyser 
från årets borrning i Bidjovagge gruvfält och resultaten fort-
satte att visa positiva indikationer i närheten av flera tidigare 
kända mineraliseringar och malmkroppar. Analyser har därmed 
redovisats från borrningar vid C-området, D-malmen, Gerd, H-
tunneln och Laura. 

Tre borrhål har borrats i närheten av Laura mineraliseringens 
ytligare delar. Laura mineraliseringen har tidigare beräknats  
innehålla ca 160 000 ton med 2,07 g/t Au och 1,34 % Cu. Den 
högsta guldhalten som påträffades är 3,29 g/t över 1,70 meter 
och återfinns i borrhål 11-0001 som borrades i norra delarna av 
Laura mineraliseringen. Den längsta sektion 17,97 meter åter-
finns i borrhål 11-0002 och har 0,92 g/t Au och 0,47 % Cu.

Två andra borrhål kommer från C-området och borrades i an-
slutning till en tidigare påträffad ytnära mineralisering för att 
om möjligt utöka storleken på denna. Bästa resultatet visar 0,81 
g/t Au över 1,03 meter och motsvarar ej förväntningen. 

Andra analysomgångens resultat omfattade 262 prover tagna 
från fyra borrhål, ett vardera i närheten av H-tunneln, D-mal-
men, Gerd och Laura. Härvid erhölls en 42,87 meter minerali-
serad sektion med både guld och koppar, samt en bästa analys 
med 7,21 g/ton guld och 0,56 % koppar över 1,99 meter som tro-
ligen tillhör en tidigare okänd mineralisering mellan D-malmen 
och Gerd. Denna mineralisering kommer att kräver ytterligare 
borrning. Mineraliseringens stupning (lutning) är ännu inte känd 
varför längden kan vara missvisande. Borrhål 11-0015 har träf-
fat bra mineralisering (1,13 g/t guld och 2,65 % koppar över 
5,65 meter) norr om D-malmen och visar därmed en möjlig 

Verksamhet

fortsättning norrut. Det fjärde borrhålet som analyserats är från 
området där en tunnel (H-tunneln) drevs på 80-talet för under-
sökning mellan D-malmen och Hilde. Analysen visar en minera-
lisering med guld och koppar över 14,72 meter.

Den tredje analysomgångens prover representerar borrhål vid 
D-malmen, Gerd och Laura och innehåller flera sektioner med 
höga guld- och kopparhalter (högsta guldhalten är 7,96 g/t guld 
över 1,54 meter och högsta kopparhalt är 4,0 % koppar över 
1,01 meter). 

Borrhålet vid Laura (11-0004) uppvisar analyser på samma nivå 
som tidigare analyser från denna mineralisering (guldhalter i ni-
vån 0,07-2,21 g/t guld och kopparhalter i nivån 0,14-4,00 % kop-
par). I området runt D-malmen och Gerd har ett flertal borrhål 
borrats för att kontrollera både dessa kända malmers fortsätt-
ning och eventuella ytterligare mineraliseringar i närområdet. 
Av de aktuella analysresultaten framgår att borrhål 11-0039 på-
visat flera sektioner med guld och koppar. En lång sektion över 
18,15 meter innehåller i snitt 2,26 g/t guld och 0,30 % koppar 
men flera sektioner med höga guldhalter, som bäst 7,96 g/t guld 
över 1,54 meter, finns inom denna längre sektion. 

Flera analyser är att vänta under de närmaste månaderna. Hittills 
hade totalt 1644 prover lämnats till analys och 681 redovisats.

Borrprogrammet har fortsatt och vid periodens utgång har ca 
7000 meter borrats i Bidjovagge gruvfält. 

Tillstånd
Arctic Gold erhöll ett positivt beslut från Direktoratet for mi-
neralforvaltning som beviljat norsk Utvinningsrett (motsva-
rar första delen av svensk bearbetningskoncession) för Bidjo-
vagge gruvfält. 

Bergmästaren hade erhållit synpunkter från samtliga berörda 
parter på den ansökan avseende utvinningsrett som bolaget 
lämnade in i december 2010. 

Beslutet om utvinningsrett ger företaget rättigheter att ar-
beta vidare med utredningar avseende en återstart av gruv-
driften samt tillstånd för ytterligare borrning. 

Nästa steg i tillståndsfrågor är att ansöka om Reguleringspro-
gram, Miljöprövning och sedan som sista steg Driftskonces-
sion hos Bergmästaren. 



Arctic Gold AB   |  Box 275, 751 05 Uppsala  |  Telefon: 018-15 64 23  |  Mobil: 070-673 32 94  |  E-post: claesson@arcticgold.se

Sverige projektet
Arctic Gold har genomfört ett provtagningsprogram av 
bergkax och bottenmorän med lätt borrmaskin vid Björklid-
berget i Västerbotten för att avgränsa det guldanomala om-
rådet som tidigare påvisats. Området ligger ca 10 km från 
Björkdalgruvan där guld brutits i 20 år. Programmet omfat-
tade 250 provtagningspunkter i ett rutmönster 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 följer tellu-
rium, silver, arsenik, antimon och guld. I det södra delområdet 
finns, förutom guld, arsenik och antimon. Guldhalterna som 
har påvisats är låga (max 147 ppb) men anomala och står i rela-
tion till de guldhalter som Arctic tidigare påvisade i bergkax 
och bottenmorän vid Nilsliden. Berggrunden i området utgörs 
av vulkaniska och sedimentära bergarter med olika omvand-
lingar. Mineraliseringarna är troligen relaterade till olika struk-
turella zoner som genomkorsar området.



Arctic Gold AB  |  Box 275, 751 05 Uppsala  |  Telefon: 018-15 64 23  |  Mobil: 070-673 32 94  |  E-post: claesson@arcticgold.se

Nettoomsättning och resultat
Under perioden juli – september uppgick koncernens aktive-
rade prospekteringskostnader till 9,0 (3,3) mkr och resultatet 
efter skatt till -2,1 (-0,8) mkr. Under räkenskapsårets första nio 
månader januari – september 2011 uppgick koncernens akti-
verade prospekteringskostnader till 12,7 (4,9) mkr och resulta-
tet efter skatt uppgick till -5,0 (-2,8) mkr. Resultatet har belas-
tats av nedskrivningar på 1,1 mkr avseende tidigare aktiverade 
kostnader för prospektering på områden som vi nu frånträtt.

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2011 
till 54,8 (40,4) mkr. Det ger en soliditet på 95,3% (94,6%). Lik-
vida medel uppgick till 5,5 (3,6) mkr vid periodens slut. Likvida 
medel vid årets början var 23,6 mkr. Minskningen av likvida 
medel sedan årsskiftet beror till största delen på de prospek-
teringsarbeten som utförts, framför allt under tredje kvartalet. 

Investeringar
Investeringar i form av aktiverat arbete uppgick under tredje 
kvartalet till 9,0 (3,3) mkr och för de första nio månaderna till 
12,7 (4,9) mkr. Aktiverat arbete omfattar huvudsakligen pro-
spekteringsarbete i Bidjovaggefältet i Norge samt Björklid-
berget i Västerbotten.

Finansiering
Under fjärde kvartalet 2010 genomförde bolaget en nyemission 
som tillförde 24,5 mkr före emissionsomkostnader vilket innebär 
att bolaget har tillräckliga resurser för att genomföra flera viktiga 
åtgärder i bolagets huvudprojekt Bidjovagge under innevarande 
år. Bolaget erhöll ytterligare finansiering genom lösen av utestå-
ende optionsprogram (inlösen av TO2) under våren 2011.

Under 2011 har bolaget fortsatt arbetet med att finansiera 
fortsatta insatser framförallt i Bidjovaggeområdet.

Antal utestående aktier
Antalet utestående aktier i bolaget vid periodens utgång var 
7.778.736 st. Antalet aktier per den 31 december 2010 uppgick 
till 7.610.316 st. inklusive den emission som registrerades den 
24 januari 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 
genomföra en nyemission med företrädesrätt för dåvarande 
aktieägare där man tecknade sig för en unit bestående av en 
(1) aktie och två (2) optioner, TO 2 och TO 3. Vardera options-
programmet bestod av högst 1 112 119 teckningsoptioner om-
räknat efter sammanläggningen. Kvar från dessa finns rätten 
om en (1) teckningsoption 2010/2012, TO 3, som 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 (omräknad efter sammanläggningen).

Den 16 november 2010 fattade styrelsen beslut att genomföra 
en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieä-
gare av 1 087 188 units, bestående av tre (3) aktier och en (1) 
teckningsoption (TO4). Teckningsoptionen TO 4 gav 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-september 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 2.985 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-
tion. För tredje kvartalet redovisas aktiverade prospekterings-
kostnader om 0,2 (0,0) mkr och resultatet efter skatt uppgick 

Finansiell och övrig information
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till -2,0 (-0,8) mkr. För de första nio månaderna redovisas akti-
verade prospekteringskostnader om 2,0 (1,6) mkr och resulta-
tet efter skatt uppgick till -4,9 (-2,5) mkr. Antal anställda i mo-
derbolaget är 1 (1). Övrig personal är anlitad på konsultbasis.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens 
utgång
Arctic Gold har efter periodens utgång erhållit ytterligare 
analyser och kan konstatera att flera av de tidigare, med va-
rierande kännedomsgrad identifierade malmkropparna upp-
visar mineralisering i närområdena. Resultaten fortsätter att 
visa positiva indikationer från Karin, D-malmen, Inger samt 
i Nordfältet.

Arctic Golds borrprogram för 2011 har avslutats. Totalt borra-
des 7368 meter fördelat på 42 borrhål i Bidjovagge gruvfält. 
Bolaget har undersökt närområdet till tidigare av varierande 
grad kända malmkroppar och mineraliseringar. Vid uppfölj-
ning av tidigare prospekteringsuppslag, ca 280 meter norr 
om gruvområdet, har en ny mineralisering identifierats med 
borrhål 11-0016. I detta påträffades en rik mineralisering över 
22,75 m med 2,59 gram per ton guld varav en rikare del med 
4,14 gram per ton guld över 8,89 meter. Borrhålet ansattes för 
att följa upp den koppar-guld mineralisering som IGE Nordic 
identifierat. Mineraliseringen, som även har undersökts med 
inledande geofysik, är ej begränsad och kommer att undersö-
kas vidare med borrning under nästa säsong. 

Detta är den bästa guldmineraliseringen som vi har påträffat 
hittills i år i Bidjovagge och det inger förhoppningar inför den 
nya beräkningen av guld och koppar tillgångarna senare i höst, 
sade Lars-Åke Claesson.

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.

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

▪▪ Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011 läm-
nas den 23 februari 2012

▪▪ Delårsrapport för perioden januari - mars 2012 läm-
nas den 7 maj 2012

▪▪ Delårsrapport för perioden januari - juni 2012 läm-
nas den 20 augusti 2012

▪▪ 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 14 november 2011

Torsten Börjemalm  Gunnar Färjsjö
Ordförande   Ledamot 

Stefan Månsson   Tomas Björklund
Ledamot   Ledamot

Peter Hjorth   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 1

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
9 mån

Koncern
9 mån

Koncern 
12 mån

(Belopp i tkr)
2011-07-01
2011-09-30

2010-07-01
2010-09-30

2011-01-01
2011-09-30

2010-01-01
2010-09-30

2010-01-01
2010-12-31

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete 9 013 3 281 12 715 4 887 6 059

Övriga rörelseintäkter 10 0 14 10 12

Summa intäkter 9 024 3 281 12 729 4 897 6 070

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -745 -385 -3 016 -1 821 -3 164

Prospekteringskostnader -9 013 -3 280 -12 715 -4 886 -6 059

Personalkostnader           -302 -413 -1 036 -536 -912

Av- och nedskrivningar materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 064 0 -1 064 -505 -505

Summa kostnader -11 125 -4 078 -17 832 -7 748 -10 640

 

Rörelseresultat -2 101 -797 -5 103 -2 851 -4 569

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

Finansiella intäkter 42 0 124 5 5

Finansiella kostnader -1 0 -1 0 0

Resultat efter finansiella poster -2 060 -797 -4 980 -2 846 -4 564

Skatt 0 0 0 0 0

 

PERIODENS RESULTAT    -2 060 -797 -4 980 -2 846 -4 564

 

Resultat per aktie, kr 2) -0,26 -0,20 -0,64 -0,96 -1,27

Genomsnittligt antal aktier, st 7 778 736 3 978 045 7 741 309 2 961 777 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.



Arctic Gold AB   |  Box 275, 751 05 Uppsala  |  Telefon: 018-15 64 23  |  Mobil: 070-673 32 94  |  E-post: claesson@arcticgold.se

Koncernbalansräkning1

(Belopp i tkr)
Koncern

2011-09-30
Koncern

2010-09-30
Koncern

2010-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningsillgångar 51 261 38 424 39 611

Kortfristiga fordringar 487 699 786

Kassa och Bank 5 724 3 621 23 649

Summa tillgångar 57 472 42 744 64 046

Eget kapital och skulder
Eget kapital 54 797 40 444 58 440

Leverantörsskulder 2 251 816 1 975

Kortfristiga skulder  424 1 484 3 631

Summa eget kapital och skulder 57 472 42 744 64 046

1) Koncernförhållande uppstod 2010-04-08.

Förändringar i eget kapital1

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
9 mån

Koncern
9 mån

Koncern 
12 mån

(Belopp i tkr)
2011-07-01
2011-09-30

2010-07-01
2010-09-30

2011-01-01
2011-09-30

2010-01-01
2010-09-30

2010-01-01
2010-12-31

Ingående balans 56 857 37 881 58 440 9 031 9 031

Nyemissioner 0 5 009 1 185 10 009 34 471

Teckning via teckningsoptioner 0 0 151 0 0

Nyemissionskostnader 0 -1 649 0 -2 998 -7 746

Apportemission förvärv Arctic Gold 0 0 0 27 248 27 248

Periodens resultat -2 060 -797 -4 980 -2 846 -4 564

Utgående balans 54 797 40 444 54 797 40 444 58 440

1) Koncernförhållande uppstod 2010-04-08.
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Kassaflödesanalys1

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
9 mån

Koncern
9 mån

Koncern 
12 mån

(Belopp i tkr)
2011-07-01
2011-09-30

2010-07-01
2010-09-30

2011-01-01
2011-09-30

2010-01-01
2010-09-30

2010-01-01
2010-12-31

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter  
förändringar i rörelsekapital 249 -1 598 -5 362 -3 275 -2 959

Kassaflödet från investeringsverksamheten -9 013 -3 263 -12 715 -4 886 -6 073

Kassaflödet från finansieringsverksamheten   0 3 360 151 7 011 27 910

Periodens kassaflöde   -8 764 -1 501 -17 926 -1 150 18 878

Likvida medel vid periodens början 14 488 5 122 23 649 4 771 4 771

Likvida medel vid periodens slut 5 724 3 621 5 724 3 621 23 649

Förändring i periodens kassaflöde -8 764 -1 501 -17 926 -1 150 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
9 mån

Koncern
9 mån

Koncern 
12 mån

Aktiverat arbete, (tkr)
2011-07-01
2011-09-30

2010-07-01
2010-09-30

2011-01-01
2011-09-30

2010-01-01
2010-09-30

2010-01-01
2010-12-31

Norge 8 779 3 275 10 734 3 275 4 387

Sverige 234 6 1 981 1 612 1 672

Summa 9 013 3 281 12 715 4 887 6 059

1) Koncernförhållande uppstod 2010-04-08.
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Nyckeltal1

Koncern
3 mån

Koncern
3 mån

Koncern
9 mån

Koncern
9 mån

Koncern 
12 mån

2011-07-01
2011-09-30

2010-07-01
2010-09-30

2011-01-01
2011-09-30

2010-01-01
2010-09-30

2010-01-01
2010-12-31

Marginaler
Summa rörelsens intäkter, aktiverat arbete, tkr 9 024 3 281 12 729 4 897 6 070

Rörelsemarginal % neg neg neg neg neg

Vinstmarginal % neg neg neg neg neg

Räntabilitet
Avkastning på totalt kapital % -3,54% -1,90% -8,20% -10,78% -12,32%

Avkastning på eget kapital % -3,76% -2,04% -9,01% -11,53% -13,54%

 

Kapitalstruktur
Eget Kapital, tkr 54 797 40 444 54 797 40 444 58 440

Balansomslutning, tkr 57 472 42 744 57 472 42 744 64 046

Soliditet, % 95,3% 94,6% 95,3% 94,6% 91,2%

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr 9 013 3 263 12 715 4 886 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 4 348 752 7 778 736 4 348 752 7 610 316

Genomsnittligt antal aktier, st 7 778 736 3 978 045 7 741 309 2 961 777 3 580 318

Resultat per aktie, kr -0,26 -0,20 -0,64 -0,96 -1,27

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,20 -0,13 -0,49 -0,54 -0,77

Eget kapital per aktie, kr 7,04 9,30 7,04 9,30 7,68

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

Totalt aktiekapital kr 15 557 472 8 697 504 15 557 472 8 697 504 15 220 632

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

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

(Belopp i tkr)
2011-07-01
2011-09-30

2010-07-01
2010-09-30

2011-01-01
2011-09-30

2010-01-01
2010-09-30

2010-01-01
2010-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete 234 6 1 981 1 612 1 672

Övriga rörelseintäkter 10 0 14 10 12

Summa intäkter 244 6 1 995 1 622 1 684

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -709 -379 -2 891 -1 464 -2 759

Prospekteringskostnader -234 -5 -1 981 -1 611 -1 672

Personalkostnader -302 -413 -1 036 -536 -905

Av- och nedskrivningar materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 064 0 -1 064 -505 -505

Summa kostnader -2 310 -797 -6 972 -4 116 -5 841

 

Rörelseresultat -2 066 -791 -4 977 -2 494 -4 157

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 42 0 124 5 56

Finansiella kostnader -1 0 -1 0 0

Resultat efter finansiella poster -2 024 -791 -4 854 -2 489 -4 101

Skatt 0 0 0 0 0

 

PERIODENS RESULTAT -2 024 -791 -4 854 -2 489 -4 101
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Moderbolagets balansräkning
(Belopp i tkr) 2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 183 7 206 7 267

Aktier i dotterbolag 27 248 27 248 27 248

Fordringar koncernbolag 16 210 3 119 5 536

Kortfristiga fordringar 286 626 770

Kassa och Bank 5 721 3 595 23 599

Summa tillgångar 57 648 41 794 64 419

Eget kapital och skulder
Eget kapital 55 385 40 800 58 903

Leverantörsskulder 1 839 810 1 975

Skuld koncernbolag 0 0 0

Kortfristiga skulder 424 184 3 542

Summa eget kapital och skulder 57 648 41 794 64 419

Poster inom linjen
Ställda säkerheter1 240 Inga Inga

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


