
ARCHELON AB (publ) 

Delårsrapport januari – mars 2020 
 

 

 

Översikt perioden januari till mars 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (3 Tkr). 

• Rörelseresultatet uppgick till -588 Tkr (-727 Tkr). 

• Resultatet efter skatt uppgick till -590 Tkr (-728 Tkr). 

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

 

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.  

 

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. 

 

De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till 

intäkter i takt med att tillgångar avyttras. 
 

Sålunda tillfört kapital används till investeringar och finansiering i pågående och nya projekt. 

Ett sådant är intressebolaget Goldore Sweden AB (publ) (Goldore) som bedriver 

prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd huvudsakligen 

avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant. 

 

När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar Archelon efter att dela ut 

aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett tidigt direktägande i det 

aktuella bolagets fortsatta utveckling.  

 

Under innevarande år finns stora förväntningar på Akobo Minerals AB (publ) som bedriver 

guldprospektering i Etiopien. Bolaget inledde under första kvartalet ett kärnborrningsprogram 

som redovisar mycket goda resultat. Archelon har tidigare delat ut aktier i Akobo Minerals 

AB till Archelons aktieägare. 

 

Under årets första kvartal har vi drabbats av Coronapandemin med stora konsekvenser för 

människors hälsa och välbefinnande samt för världsekonomin. Archelon är naturligtvis också 

negativt påverkat, inte minst då vi ser att våra olika aktieinnehav, oavsett om det är listade 

eller olistade aktier, sjunkit i värde. 

 

Vi sitter många i samma båt och vi delar säkert alla förhoppningen om att Coronakrisen snart 

kan vara över och att våra samhällen successivt återhämtar sig. 



 

Samtidigt visar historien att tider av oro och förändring kan leda till nya affärsmöjligheter och 

detta är något som styrelsen i Archelon i rådande stund fokuserar på. Styrelsen har efter 

rapportperiodens utgång kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 11 juni 2020 för 

beslut om nyemission där emissionslikviden bland annat kan komma användas till förvärv av 

bolag eller projekt.  

 

Göteborg den 14 maj 2020 

Tore Hallberg 

 

 
Väsentliga händelser under första kvartalet 

 

Archelon har under perioden fortsatt utvärderingen av den nya geokemiska 

prospekteringsmetoden med uppföljande fältbesök. 

 
Kommentarer till räkenskaperna 

Tillgångarna per mars 2020 bestod utöver kassa i huvudsak av aktier i Nickel 

Mountain Resources AB (publ) med en ägarandel om 0,9 %. Övriga innehav var 

Goldore Sweden AB (publ) (27,2 %), Renewable Ventures Nordic AB (publ) (10,7 

%), Arctic Roe of Scandinavia AB (3,0 %), 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 3 225 registrerade aktieägare per den 31 mars 2020.  

 
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 andra kvartalet lämnas torsdagen den 20 augusti 2020. 

Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 19 november 2020. 

Bokslutskommuniké för 2020 lämnas torsdagen den 18 februari 2021. 

 

 

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

 
Granskningsrapport 

Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 

 

Göteborg den 14 maj 2020 

Archelon AB (publ) 

Styrelsen 

 

För mer information kontakta VD Tore Hallberg. 

Telefon: 031-131190, 0706 237390 

E-post:  tore.hallberg@archelon.se 

 

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl 0900. 
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RESULTATRÄKNINGAR    

Archelon AB publ    

Tkr 2020 2019 2019 

  jan-mar jan-mar jan-dec 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning - 3 5 

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter - - -51 

Övriga externa kostnader -268 -359 -1 484 

Personalkostnader -304 -355 -1 274 

Avskrivningar -16 -16 -64 

Rörelseresultat -588 -727 -2 868 

    

Resultat från andelar i koncernföretag - - - 

Resultat från andelar i intresseföretag - - - 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar - - 920 

Räntenetto -2 -1 -2 

Resultat före skatt -590 -728 -1 950 

Skatt - - - 

    

PERIODENS RESULTAT -590 -728 -1 950 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALANSRÄKNINGAR    

Archelon AB publ    

Tkr 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 

        

    

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 223 286 239 

Andelar i koncernföretag - - - 

Andelar i intresseföretag 412 412 412 

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 977 998 952 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 612 1 696 1 603 

    

Kundfordringar - - - 

Fordringar hos koncernföretag - - - 

Aktuella skattefordringar 107 107 84 

Övriga kortfristiga fordringar 104 625 152 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 95 86 92 

Kassa & Bank 509 1 801 1 142 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 815 2 619 1 470 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 427 4 315 3 073 

    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Aktiekapital 716 716 716 

Balanserad vinst eller förlust 2 219 4 169 4 169 

Årets resultat -590 -728 -1 950 

SUMMA EGET KAPITAL 2 345 4 157 2 935 

    

Leverantörsskulder 12 54 44 

Aktuella skatteskulder - - - 

Övriga kortfristiga skulder 35 36 36 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 68 58 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 82 158 138 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 427 4 315 3 073 

    

    
  



FÖRÄNDRING EGET KAPITAL    

    

Tkr 2020 2019 2 019 

  jan-mar jan-mar jan-dec 

    

Eget kapital vid periodens ingång 2 935 4 885 4 885 

Nyemission - - - 

Utdelning - - - 

Periodens resultat -590 -728 -1 950 

Eget kapital vid periodens utgång 2 345 4 157 2 935 

    

    

KASSAFLÖDESANALYS    

    

Tkr 2020 2019 2 019 

  jan-mar jan-mar jan-dec 

Periodens rörelseresultat -588 -727 -2 868 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16 16 63 

Erhållen ränta - - - 

Erlagd ränta -2 -1 -2 

Betald inkomstskatt -23 -23 - 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -597 -735 -2 807 

     

Förändring av rörelsefordringar 45 953 1 419 

Förändring av rörelseskulder -56 -61 -80 

    

Kassaflöden från den löpande verksamheten -608 157 -1 468 

    

Kassaflöden från investerings- verksamheten -25 - 966 

    

Kassaflöden från finansierings- verksamheten  - - - 

    

Årets kassaflöde -633 157 -502 

    

Likvida medel vid periodens början 1 142 1 644 1 644 

    

Likvida medel vid periodens slut 509 1 801 1 142 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NYCKELTAL OCH AKTIEDATA    

    

  2020 2019 2019 

  jan-mar jan-mar jan-dec 

Genomsnittligt eget kapital period  3 251 4 005 391 

Genomsnittligt totalt kapital period  3 371 4 640 4 089 

Räntabilitet på eget kapital (%) -18 -18 -50 

Räntabilitet på totalt kapital (%) -18 -16 -48 

Soliditet (%) 97 96 96 

Resultat per aktie (kr) -0,01 -0,01 -0,02 

Eget kapital per aktie (kr) 0,02 0,04 0,03 

Kassalikviditet (%) 994 1 658 1 065 

    

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 104 613 531 104 613 531 104 613 531 
 

 


