
ARCHELON AB (publ) 

Delårsrapport januari – juni 2019 
 

 

 

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 

 Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (121 Tkr). 

 Rörelseresultatet uppgick till -1 508 Tkr (-1 060 Tkr). 

 Resultatet efter skatt uppgick till -1 509 Tkr (-1 081 Tkr). 

 Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr). 

 

 

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2019 

 Nettoomsättningen uppgick till 2 Tkr (110 Tkr). 

 Rörelseresultatet uppgick till -781 Tkr (-655 Tkr). 

 Resultatet efter skatt uppgick till -781 Tkr (-652 Tkr). 

 Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr). 

 

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2018.  

 

VD-kommentar 

Bäste aktieägare, 

 

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade 

projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter 

få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom 

direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom 

verksamhetsområdet. 

 

Under det första halvåret 2019 har Archelon varit fokuserat på intressebolaget Goldore 

Sweden AB (publ), www.goldore.se. Goldore har i sitt prospekteringsarbete lagt stora resurser 

på undersökningstillståndet Grundfors i Skellefteå kommun. Ett antal prover har där tagits i 

ett system av kvartsgångar som i början av 1900-talet varit föremål för brytning. Analyserna 

av dessa prover visar på betydande guldhalter vilket av Goldores vd och tillika geolog bedöms 

vara en mycket god indikation på en möjlig närvaro av en rik guldmineralisering. De prover 

som insamlats utgörs enbart av ytprover och det är endast genom borrning som en eventuell 

brytvärd malm kan säkerställas. Archelon var en av tre ursprungliga grundare till Goldore. 

Under hösten 2018 delade Archelon ut ca 25 procent av sitt innehav till Archelons aktieägare. 

Archelon ägande i Goldore uppgår till 27,2 procent efter utdelningen 

 

 

 

http://www.goldore.se/


Ett annat bolag där Archelon engagerats är Akobo Minerals AB (publ), 

www.akobominerals.com, där Archelon också gjorde en utdelning under slutet av 2018. 

Akobo bedriver prospektering i Etiopien i ett område med påvisade guldförekomster. Akobos 

plan är att inom relativt kort tid etablera ett eller flera mindre anrikningsverk i anslutning till 

småskalig guldbrytning. Parallellt med detta planeras även en omfattande 

kärnborrningskampanj. Archelons ägarandel i Akobo uppgår till 3,3 procent efter utdelningen. 

Det prospekteringsarbete som fram till idag utförts tyder på att det i licensområdet finns 

förutsättningar att bevisa betydande malmreserver för framtida storskalig brytning. Genom 

åren har man investerat närmare 30 miljoner kronor i projektet. 

 

Archelon har även i egen regi under årets första sex månader fortsatt utvärderingen av nya 

möjliga kommersiella förekomster av sällsynta jordartsmetaller i Sverige. 

 

Det förtjänar även att nämnas att bolaget Arctic Roe of Scandinavia AB (Aros) i allt ökande 

omfattning producerar så kallad rysk kaviar från stör i sin vattenbruksanläggning i 

småländska Strömsnäsbruk. Archelon har varit aktieägare i Aros sedan bolaget bildades. 

Kaviaren bedöms av experter och kännare vara av hög kvalitet. Archelons ägarandel uppgår 

till 3,5 procent. 

 

Sammanfattningsvis ser jag positivt på projektens fortsatta utveckling. 

 

Göteborg den 22 augusti 2019 

Tore Hallberg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.akobominerals.com/


Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 

Archelon har som redan beskrivits varit huvudsakligen engagerat i det positivt framskridande 

prospekteringsarbete som utförs av intressebolaget Goldore Sweden AB (publ). Resurser har 

även ägnats åt fältarbeten i Bergslagen vid prospektering efter sällsynta jordartsmetaller. 
 

Kommentarer till räkenskaperna 

Tillgångarna per 2019-06-30 bestod utöver kassa i huvudsak av aktier i Nickel 

Mountain Resources AB (publ) med en ägarandel om 2,1 %. Övriga innehav var 

Goldore Sweden AB (publ) (27,2 %), Renewable Ventures Nordic AB (publ) (11,7 

%), Arctic Roe of Scandinavia AB (3,5 %), Akobo Minerals AB (publ) (3,3 %). 
 

Investeringar 

Inga investeringar har gjorts under perioden 

 
Aktien och antal ägare 

Totalt antal utestående aktier var per utgången av rapportperioden 104 613 531 st, 

fördelat på 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Enligt Euroclears 

sammanställning hade Archelon 3 374 registrerade aktieägare per den 28 juni 2019.  

 
Anställda 

I organisationen finns en heltidsanställd person och två deltidsanställda personer. 

Projektanställd fältpersonal och andra konsulter anställs under sommarhalvåret. 

Geologiska tjänster, till exempel borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser av 

jord- och bergprover utförs av konsulter, entreprenörer och certifierade laboratorier.  
Framtida utveckling 

Archelons verksamhet fortlöper enligt plan med mål och syfte att utveckla nya projekt 

tillhörande Bolagets affärsidé. Så snart ett projekt tagit tillräcklig form och struktur kommer 

detta att kommuniceras till aktiemarknaden och Bolagets ägare.  

 

Redovisningsprinciper 

Archelon AB (publ) tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt 

Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. 

För mer utförliga redovisningsprinciper, se årsredovisningen för 2018.  

 

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 21 november 2019. 

Bokslutskommuniké för 2019 lämnas torsdagen den 13 februari 2020. 

 

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se 

 
Granskningsrapport 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 

 

 

http://www.archelon.se/


Göteborg den 22 augusti 2019 

Archelon AB (publ) 

Styrelsen 

 

För mer information kontakta VD Tore Hallberg. 

Telefon: 031-131190, 0706 237390 

E-post:  tore.hallberg@archelon.se 

 

Offentliggörande  

Denna information är sådan information som Archelon AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades 

genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl 

0830. 
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RESULTATRÄKNINGAR     

     

Tkr 2019 2019 2018 2018 

  jan-jun apr-juni jan-jun apr-jun 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 5 2 121 110 

Rörelsens kostnader     

Råvaror och förnödenheter - - - - 

Övriga externa kostnader -809 -450 -524 -361 

Personalkostnader -672 -317 -657 -404 

Avskrivningar -32 -16     

Rörelseresultat -1 508 -781 -1 060 -655 

     

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - 

Resultat från andelar i intresseföretag - - - 0 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar - - - 0 

Räntenetto -1 0 -21 3 

Resultat före skatt -1 509 -781 -1 081 -652 

Skatt     

     

PERIODENS RESULTAT -1 509 -781 -1 081 -652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BALANSRÄKNINGAR    

Archelon AB publ    

Tkr 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

        

    

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 270 - 302 

Andelar i koncernföretag - - - 

Andelar i intresseföretag 412 280 412 

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 998 1 050 998 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 680 1 330 1 712 

    

Kundfordringar - - 1 

Aktuella skattefordringar 130 104 84 

Övriga kortfristiga fordringar 89 122 1 582 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 127 111 81 

Kassa & Bank 1 522 1 647 1 644 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 868 1 984 3 392 

SUMMA TILLGÅNGAR 3 548 3 314 5 104 

    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Aktiekapital 716 716 716 

Överkursfond 3 211 - 3 211 

Balanserad vinst eller förlust 958 3 566 202 

Årets resultat -1 509 -1 081 756 

SUMMA EGET KAPITAL 3 376 3 201 4 885 

    

Leverantörsskulder 50 35 127 

Aktuella skatteskulder - - - 

Övriga kortfristiga skulder 31 25 33 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 91 53 59 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 172 113 219 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 548 3 314 5 104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRÄNDRING EGET KAPITAL    

     

Tkr 2 019 2 018 2 018 

  jan-jun jan-jun jan-dec 

    

Eget kapital vid periodens ingång 4 885 1 423 1 423 

Nyemission  2 859 2 859 

Utdelning   -153 

Periodens resultat -1 509 -1 081 756 

Eget kapital vid periodens utgång 3 376 3 201 4 885 

    

    

KASSAFLÖDESANALYS    

    

Tkr 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

        

Periodens rörelseresultat -1 508 -1 060 -2 512 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 32 - 16 

Erhållen ränta                      - 4 - 

Erlagd ränta -1 -25 -25 

Betald inkomstskatt -46 -46 -26 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -1 523 -1 127 -2 547 

     

Förändring av rörelsefordringar 1 448 435 -998 

Förändring av rörelseskulder -47 -645 -538 

    

Kassaflöden från den löpande verksamheten -122 -1 337 -4 083 

    

Kassaflöden från investerings- verksamheten - -105 2 637 

    

Kassaflöden från finansierings- verksamheten  - 2 858 2 859 

    

Årets kassaflöde -122 1 416 1 413 

    

Likvida medel vid periodens början 1 644 231 231 

    

Likvida medel vid periodens slut 1 522 1 647 1 644 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NYCKELTAL OCH AKTIEDATA     

    

  2019 2018 2018 

  jan-jun jan-jun jan-dec 

Genomsnittligt eget kapital period  3 289 2 312 3 951 

Genomsnittligt totalt kapital period  3 431 2 748 4 177 

Räntabilitet på eget kapital (%) -46 -47 24 

Räntabilitet på totalt kapital (%) -44 -39 21 

Soliditet (%) 95 97 96 

Resultat per aktie(kr) -0,01 -0,01 0,01 

Eget kapital per aktie(kr) 0,03 0,03 0,05 

Kassalikviditet (%) 1086 1 756 1 549 

    

Antalet A-aktier 2 974 079 2 974 079 2 974 079 

Antalet B-aktier 101 639 452 101 639 452 101 639 452 

Totalt antal aktier 104 613 531 104 613 531 104 613 531 

Genomsnittligt antal aktier 104 613 531 90 615 998 102 280 609 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

    

    

    
 


