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Delårsrapport för första halvåret 2015
Första halvåret (Januari – Juni 2015
2015)
•

Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till – 0,6 (-2,3) mkr

•

Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,03 (-0,12) kr

•

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 2,54 (2,59) kr

•

Likviditeten vid periodens slut uppgick till 1,1 mkr (2,7) mkr.

Väsentliga händelser under första halvåret
•

Styrelsens åtgärder för att minska kostnader har varit framgångsrika. Vid årsstämman
den 7 maj valdes Hanne Markussen Eek, Oslo till ny ledamot och vid konstituerande
styrelsesammanträde

efter

årsstämman

ny

vice

styrelseordförande.

Claes

Levin,

Stockholm. Krister Söderholm och Tord Cederlund omvaldes som styrelseledamöter
Väsentliga händelser efter periodens
periodens utgång
•

Den norska branschorganisationen Norsk Bergindustri har samlat in information inför en
utvärdering av den norska minerallagen. Arctic Gold har härvidlag bidragit med viktiga
synpunkter.

•

Inför kommunvalet den 14 september har partierna startat debatten om godkännande av
planprogrammet för en återstart av gruva. Arctic Gold har haft ett antal möten med
företrädare för kommunen och följer utvecklingen noga och framhåller att på nuvarande
tidspunkt gäller det ett Ja eller Nej till Kunskap.

Ny vice ordförande
Vid sitt konstituerande sammanträde efter bolagstämman i Arctic Gold den 7 maj 2015
utsåg styrelsen Hanne Markussen Eek, Oslo, till vice ordförande med särskilt ansvar för
kommunikation i Norge. Hanne Markussen Eek, var fram till den 10 april i år ordförande i
den norska branchorganisationen för gruvor och mineralbolag, Norsk Bergindustri. Hanne
Markussen Eek har under fyra år varit den norska organisationens ordförande och
talesperson och känner mycket väl hela branschen såväl som politiker, regeringsledamöter
och tjänstemän i departement och direktorat.
Hanne är delägare i familjeföretaget Franzefoss Minerals AB och sitter i styrelserna för den
betydelsefulla kalkkoncernens dotterbolag.
Hannes erfarenhet och kompetens stärker vår möjlighet till fördjupat samarbete med både
Kautokeino kommun, näringslivet och renägarna i närområdet.
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Arctic Gold i korthet
Arctic Golds huvudprojekt är ett fält med guld- och kopparfyndigheter vid Bidjovagge i
Nordnorge. Arctic Gold innehar 8 undersökningstillstånd som totalt omfattar 2,3 kvadratkilometer samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 kvadratkilometer. I Sverige har koncernen 2
undersökningstillstånd om totalt 1.6 kvadratkilometer.
Bidjovagge ligger i Norges största landskap Finnmark. Närmaste ort är Kautokeino med
3 000 invånare. Närmaste större ort är Alta, som ligger 130 km norrut och har 18 000
invånare. Till Kiruna är avståndet 320 km.

Affärsidé och målsättning
Affärsidé: Arctic Gold vill utveckla fyndigheterna i Bidjovagge till en producerande gruvverksamhet med hög lönsamhet samt att bedriva prospektering i Norden för att identifiera
fyndigheter med potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Målsättning: Att erhålla de tillstånd som behövs för att fatta investeringsbeslut avseende
gruva och anrikningsverk för guld- och kopparproduktion i Bidjovagge.

Styrelsens inriktning
Efter upprepat avslag för fastställande av planprogrammet för konsekvensbeskrivning av
Bidjovaggeprojektet, som Arctic Gold senast drabbades av vid kommunmöte den 16
december 2013, har bolagets ledning beslutat samarbeta med Norsk Bergindustri för att
söka få till stånd ett bättre regelverk i Norge samt fortsätta att föra dialogen med företrädare
för rennäringen om samexistens och samarbete.
Den politiska risken är stor men bolagets styrelse bedömer dock att utsikterna för bolaget
att senare erhålla positiva besked när det gäller nödvändiga tillstånd är goda och anser att
projektets värde kan motiveras.

Styrelsens strategi
Strategin som styrelsen valt är att fortsätta arbeta med ett antal lokala näringsutövare i
Kautokeino, som är intresserade av att gruvverksamheten i Bidjovagge kommer till stånd. Vid
det kommande kommunalvalet den 14 september är nu ”gruvfrågan” ett stort ärende och
förhoppningsvis kan flera intresserade bli invalda i partier, som vill främja och rösta för att
vår konsekvensutredning kan påbörjas. I nuvarande kommunstyret finns sex partier och 19
ledamöter. Vid de tidigare omröstningarna har de som inte önskar ta reda på vad en
återstart skulle innebära vunnit med en eller två rösters övervikt. Vid ett nyval gäller således
att vinna några få ytterligare röster för en kunskapsinriktad politik.
Styrelsen önskar fortsätta och förbättra dialogen med företrädare för renskötseln för att
bättre kunna förstå de problem, som kan förefinnas och tillsammans försöka finna lösningar,
som kan stärka båda näringarna i framtiden. Renskötseln har pålagor från regeringen i
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Norge att kraftigt reducera antalet ren i Finnmark på grund av kraftig överbetning. Detta är
en ny utmaning för rennäringen.

Norsk mineralstrategi
Den förra norska regeringen tillkännagav i mars månad 2013 en ny mineralstrategi. Strategin
var efterlängtad och gav industrin en stark indikation och bra riktlinjer för verksamhet i
Norge. ”Regjeringen ønsker å gjøre Norge til et attraktivt land for globale gruveselskaper.
Det er derfor de lanserer den nye mineralstrategin. Dermed åpner de for å gripe tidligere inn
i den kommunale planleggingsprosessen.”
Med den nya regeringen Solberg har överinseendet av plan-og byggningsloven flyttats från
Miljödepartementet till Kommunal-og Moderniseringsdepartementet. Detta departement har
också ett överinseende beträffande samefrågor.
Den nya regeringen har också som en viktig programpunkt att värna det lokala självstyret.
Det är därför mycket betydelsefullt hur invånarna röstar i kommunvalet i den 14 september.

Nettoomsättning
Nettoomsättning och resultat
Under perioden januari – juni 2015 uppgick koncernens resultat efter skatt till -0,6 (-2,35)
mkr. Någon nettoomsättning förelåg ej.

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2015 till 54,7 (55,9) mkr. Det ger en
soliditet på 99% (99%). Likvida medel uppgick till 1,1 (2,7) mkr vid periodens slut.

Investeringar
Investeringar i form av aktiverade kostnader uppgick under första halvåret till 0,0 (0,1) mkr.
Aktiverat

belopp

föregående

år

avser

huvudsakligen

kostnader

förenade

med

prospekteringsarbete kring fyndigheterna i Västerbotten.

Finansiering
Under första halvåret föregående år, 2014 genomförde bolaget en nyemission som tillförde
2,4 mkr före emissionskostnader. Under rådande omständigheter har bolaget kraftigt
reducerat verksamheten i avvaktan på positivt besked rörande tillståndsfrågan i Bidjovagge.

Antal utestående aktier
Antalet utestående aktier i bolaget vid periodens utgång var 21 557 972 st.

Personal
I koncernen finns numera ingen anställd. VD Tord Cederlund, CFO Peter Åkerström och
geolog Lars-Åke Claesson är samtliga anlitade på konsultbasis.

Transaktioner med närstående
Under perioden januari-juni har transaktioner med närstående skett enligt följande:
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Tord Cederlund har via bolaget Novatelligence AB utfört tjänster för 240 (94) tkr.
Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor och utlägg
ersätts till faktiska kostnader

Moderbolaget
Verksamheten i Arctic Gold AB är inriktad på prospektering efter guld och basmetaller i
Sverige samt koncernledningsfunktion. Resultatet efter skatt uppgick till -0,6 (-2,35) mkr.
Samtlig personal i moderbolaget är anlitad på konsultbasis. Föregående år var VD anställd
fram till den 15 maj 2014

Redovisningsprinciper
Denna

delårsrapport

Bokföringsnämndens

har

upprättats

allmänna

råd.

i

Från

enlighet
och

med

med

Årsredovisningslagen

räkenskapsåret

2014

och

upprättas

koncernredovisning och årsredovisning med tillämpning av BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och
moderbolaget

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 av 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 2014
som finns att hämta på Bolagets hemsida.
Den politiska risken som vi sedan april 2012 blivit varse kan beskrivas som synnerligen
besvärlig, eftersom Plan- og Bygningsloven ger kommunstyrelsen ensamrätt att besluta om
Planprogrammet och Reguleringsplanen. Att kommunstyrelsens sammansättning kan skifta
vart fjärde år efter val är ytterligare en faktor att bedöma. Men då norska Justis- og
Beredskapsdepartementet yttrat sig att man inte med säkerhet kan fastslå att en kommun
måste fastlägga ett Planprogram innan konsekvensutredningarna görs, finns risken att
kommunen inte anser Reguleringsplanen fullvärdig. Kommunstyrelsen kan då antingen kräva
ytterligare

utredningar,

vilket

förlänger

utredningstiden,

eller

de

kan

avslå

Reguleringsplanen med motiveringen att den inte uppfyller ställda krav. I Plan-och
bygglagen har dessutom numera införts en mening om att en kommun har rätt att avvisa en
ansökan om fastställande av planprogram. Detta skapar en stor osäkerhet.
Om kommunstyrelsen fastlagt vårt Planprogram skulle vi enligt detta dokument utfört
samtliga konsekvensutredningar och summerat dessa i en Reguleringsplan, som skall
beslutas av kommunstyrelsen. Risken för ett avslag efter detta tillvägagångssätt är
naturligtvis också betydande men då har man åtminstone lagt fram fakta genom alla
utredningar och förhoppningsvis fattat ett beslut med faktabakgrund. Ett beslut av
kommunstyrelsen angående Reguleringsplan kan överklagas till Kommun-og Moderni-
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seringsdepartementet medan beslutet om Planprogram inte går att överklaga. Dock går
Planprogrammet att revidera och sökande kan anmoda kommunstyrelsen att pröva detta i
dess nya form, vilket är vad Arctic Gold gjort. Dock med ett nytt avslag till att ta upp frågan.
När ett positivt beslut ges av kommunstyrelsen går processen vidare till miljöprövningen hos
Klima og Fororensnings Direktoratet och därefter sker ansökan om Driftskonsesjon enligt
Mineralloven. Dessa båda prövningar utförs av tjänstemän och med bedömning av vårt
faktaunderlag och därför anses dessa inte lika riskfyllda som den politiska beslutsvägen.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015 lämnas torsdagen den 18 februari 2016.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande
översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.
Denna halvårskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Stockholm, den 26 augusti 2015

Claes Levin

Hanne Markussen Eek

Ordförande

Tord Cederlund
Ledamot och VD

För ytterligare information kontakta:
Tord Cederlund,
Arctic Gold AB (publ)
Telefon: 073-6200 997
E-post: tc@arcticgold.se
www.arcticgold.se

vice ordförande

Krister Söderholm
Ledamot
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Koncernresultaträkning
Koncernresultaträkning
Resultaträkning
(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter
Sum m a intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Prospekteringskostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Koncern
6 mån
2015-01-01
2015-06-30

Koncern

Koncern

6 mån
12 mån
2014-01-01 2014-01-01
2014-06-30 2014-12-31

0
0
0
0

0
72
0
72

0
72
0
72

-512
-66
-1

-800
-72
-190

-1 424
-77
-190

0

-1 356

-1 356

Sum m a kostnader

-579

-2 418

-3 047

Rörelseresultat

-579

-2 346

-2 975

14
-4

0
-1

8
0

-569

-2 347

-2 967

0

0

0

-569

-2 347

-2 967

-0,12

-0,16

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
PERIODENS RESULTAT
Resultat per aktie, kr
Genomsnittligt antal aktier, st1)
Resultat per aktie efter utspädning, kr
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st

-0,03
21 557 972
-0,03
21 557 972

1) Inklusive den per 2014-07-08 registrerade nyemissionen om 5 389 493 aktier.

18 863 226 18 863 226
-0,12

-0,16

19 073 226 18 863 226
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Koncernbalansräkning
Koncernbalansräkningar

Koncern

(Belopp i tkr)
Tillgångar
Immateriella anläggningsillgångar
Kortfristiga fordringar
Spärrade bankmedel1)
Kassa och Bank

2015-06-30

Koncern

Koncern

2014-06-30 2014-12-31

53 622
176
240
837

53 622
173
240
2 514

53 622
205
240
1 673

Sum m a tillgångar
Eget kapital och skulder

54 876

56 549

55 740

Eget kapital

54 728

55 892

55 297

67
80

441
215

154
289

54 876

56 549

55 740

240
Inga

240
Inga

240
Inga

Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Sum m a eget kapital och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter 1)
Ansvarsförbindelser

1) Varav 240 tkr på spärrat konto som säkerhet för bankgaranti för återställningsarbeten i Bidjovagge. Inklusive
kortfristig placering.

Förändringar i eget kapital
Förändringar av eget kapital

(Belopp i tkr)
Ingående balans
Nyemissioner
Nyemissionskostnader
Periodens resultat
Utgående balans

Koncern
6 mån
2015-01-01
2015-06-30
55 297
0
0
-569
54 728

Koncern

Koncern

6 mån
12 mån
2014-01-01 2014-01-01
2014-06-30 2014-12-31
55 839
55 839
2 400
2 425
0
0
-2 347
-2 967
55 892
55 297
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys

(Belopp i tkr)

Koncern
6 mån
2015-01-01
2015-06-30

Koncern

Koncern

6 mån
12 mån
2014-01-01 2014-01-01
2014-06-30 2014-12-31

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter
förändringar i rörelsekapital

-835

-1 178

-2 043

0
0

-72
2 400

-72
2 425

-835

1 150

310

Likvida m edel vid periodens början
Likvida m edel vid periodens slut 1)

1 913
1 077

1 604
2 754

1 604
1 913

Förändring i periodens kassaflöde

-836

1 150

310

Kassaflödet från investeringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

1) Varav 240 tkr på spärrat konto som säkerhet för bankgaranti för återställningsarbeten i Bidjovagge. Inklusive
kortfristig placering.

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

Aktiverat arbete, (tkr)
Norge
Sverige
Sum m a

6 mån
2015-01-01
2015-06-30
0
0
0

Resultat, (tkr)
Norge
Sverige
Sum m a

2015-01-01
2015-06-30
-2
-568
-569

Koncern

Koncern

Koncern

6 mån
12 mån
2014-01-01 2014-01-01
2014-06-30 2014-12-31
64
64
8
8
72
72

Koncern

Koncern

2014-01-01 2014-01-01
2014-06-30 2014-12-31
0
-51
-2 347
-2 916
-2 347
-2 967
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Nyckeltal
Nyckeltal

Koncern
6 mån
2015-01-01
2015-06-30

Marginaler
Summa rörelsens intäkter, aktiverat arbete, tkr
Rörelsemarginal %
Vinstmarginal %

Koncern

Koncern

6 mån
12 mån
2014-01-01 2014-01-01
2014-06-30 2014-12-31

0
neg
neg

72
neg
neg

72
neg
neg

Räntabilitet
Avkastning på totalt kapital %
Avkastning på eget kapital %

-1,02%
-1,03%

-4,03%
-4,20%

-5,13%
-5,10%

Kapitalstruktur
Eget Kapital, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %

54 728
54 876
99,7%

55 892
56 549
98,8%

55 297
55 740
99,2%

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr

0

72

72

Medarbetare
Antal anställda vid periodens slut, st

0

0

0

Data per aktie
Aktier vid periodens slut1)
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr
Totalt aktiekapital, kr

21 557 972
21 557 972
-0,03
2,54
1,11
23 983 244

1) Inklusive den per 2014-07-08 registrerade nyemissionen om 5 389 493 aktier.

21 557 972 21 557 972
18 863 226 18 863 226
-0,12
-0,16
2,59
2,57
1,11
1,11
23 983 244 23 983 244
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Moderbolagets resultaträkning
Resultaträkning - moderbolag (tkr)
(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter
Sum m a intäkter

6 mån
2015-01-01
2015-06-30

6 mån
12 mån
2014-01-01 2014-01-01
2014-06-30 2014-12-31

0
0
0
0

0
8
0
8

0
8
0
8

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Prospekteringskostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Sum m a kostnader

-511
-66
-1

-800
-8
-190

-1 372
-13
-190

0
-578

-1 356
-2 354

-1 356
-2 932

Rörelseresultat

-578

-2 346

-2 924

14
-4

0
-1

8
0

-568

-2 347

-2 916

0

0

0

-568

-2 347

-2 916

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
PERIODENS RESULTAT

Moderbolagets balansräkning
Balansräkningar - moderbolag (tkr)
(Belopp i tkr)
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Fordringar koncernbolag
Kortfristiga fordringar
Spärrade bankmedel1)
Kassa och Bank

2015-06-30

2014-06-30 2014-12-31

2 570
27 248
28 393
160
240
836

2 570
27 248
28 340
157
240
2 513

2 570
27 248
28 391
188
240
1 673

Sum m a tillgångar

59 448

61 068

60 311

Eget kapital och skulder
Eget kapital

59 300

60 412

59 868

67
0
80

441
0
215

154
0
289

59 448

61 068

60 311

240
Inga

240
Inga

240
Inga

Leverantörsskulder
Skuld koncernbolag
Kortfristiga skulder
Sum m a eget kapital och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter 1)
Ansvarsförbindelser

1) Insatt på spärrat bankkonto som säkerhet för bankgaranti för återställningsarbeten i Bidjovagge.
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Definitioner nyckeltal för koncernen
Marginaler

Investeringar

Rörelsemarginal, %

Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillg. tkr

Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Periodens investeringar i immateriella anläggningstillgångar
minskat med periodens försäljningar och utrangeringar.

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

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

Räntabilitet
Avkastning på eget kapital, %

Data per aktie

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus
utgående eget kapital dividerat med två.

Antal aktier, st
Antal utestående aktier vid periodens slut.

Avkastning på totalt kapital, %

Genomsnittligt antal aktier, st

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
genomsnittligt
balansomslutning.
Genomsnittligt
balansomslutning har beräknats som ingående plus utgående
sysselsatt kapital dividerat med två.

Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Kapitalstruktur

Resultat per aktie, kr

Eget kapital, tkr

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

Eget kapital vid periodens slut.

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

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid
periodens slut.

