Årsredovisning
för

Archelon Natural Resources AB (publ)
559308-7397

Räkenskapsåret

2021-03-23 - 2021-12-31

Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Förändringar eget kapital
Kassaflödesanalys
Noter
Underskrifter

1
9
10
12
13
14
19

Comfact Signature Referensnummer: 1336800

Archelon Natural Resources AB (publ)
Org.nr 559308-7397

1 (19)

Styrelsen och verkställande direktören för Archelon Natural Resources AB (publ) avger följande
årsredovisning för räkenskapsåret 2021-03-23 - 2021-12-31, vilket är företagets första verksamhetsår.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Archelon Natural Resources AB (publ) (”Archelon Natural Resources” eller ”Bolaget”) bildades som ett
helägt dotterbolag till Archelon AB (publ) (”Archelon”) i mars 2021. Under andra kvartalet 2021
genomfördes ett omvänt förvärv där Archelon förvärvade samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”) mot en
köpeskilling av 190 miljoner kr (”Transaktionen”). Innan Transaktionen genomfördes överfördes
Archelons totala dåvarande verksamhet och tillgångar till det helägda dotterbolaget Archelon Natural
Resources. I samband med att Transaktionen genomfördes delades Archelons hela aktieinnehav i
Archelon Natural Resources därefter ut till Archelons aktieägare. Utdelningen skedde med tillämpning av
den så kallade Lex Asea. Aktieägarna kunde därmed behålla sina aktier i Archelon som efter
Transaktionens genomförande bytte namn till Qlosr Group AB (publ) och fick samtidigt genom
utdelningen pro rata aktier i Archelon Natural Resources. Första handelsdag för Archelon Natural
Resources aktie på NGM Nordic SME var den 18 juni 2021 och Bolaget är i princip en kopia av det
tidigare moderbolaget Archelon.
Verksamhetens övergripande syfte är att identifiera, förvärva, förädla och skapa mervärden i
råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Projekten ska i första hand
finansieras via avkastning från gjorda investeringar. Mer information finns på Bolagets hemsida
www.archelon.se.
Bolaget har ingen verksamhet som är exponerad mot vare sig Ukraina eller Ryssland och påverkas inte i
dagsläget direkt av den oerhört ledsamma situationen som pågår. Den globala kris
som kriget utlyst påverkar oss indirekt och vi fortsätter vara vaksamma på hur samhället och världen
hanterar situationen.
Archelon Natural Resources arbetar fortlöpande med att utvärdera nya projekt, där mineralprospektering
ingår som en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt ska kunna realiseras under
ordnade former. Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget ska vara lämpligt för utdelning och ha
tillräcklig substans för efterföljande listning på en marknadsplats för aktiehandel. I samband med
introduktion av nybildade bolag strävar Archelon Natural Resources alltid efter att tilldela aktieägarna ett
direktägande.
Företaget har sitt säte i Göteborg.
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Verksamheten under räkenskapsåret
Archelon Natural Resources startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i
andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs
prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter
värdetillväxt realiseras under ordnade former.
Den 28 september 2021 beslutade styrelsen i Archelon Natural Resources att med stöd av bemyndigande
från extra bolagsstämma den 25 maj 2021 genomföra en företrädesemission av högst 458 490 853 units,
varav 11 896 313 units av serie A samt 446 594 540 units av serie B, där varje unit bestod av en (1) aktie
och en (1) teckningsoption. Varje befintlig aktie av serie A berättigade till en (1) uniträtt av serie A. En
(1) uniträtt av serie A berättigade till teckning av en (1) unit av serie A. En (1) unit av serie A innehöll en
(1) ny aktie av serie A och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 A. Varje befintlig aktie av
serie B berättigade till en (1) uniträtt av serie B. En (1) uniträtt av serie B berättigade till teckning av en
(1) unit av serie B. En (1) unit av serie B innehöll en (1) ny aktie av serie B och en (1) vederlagsfri
teckningsoption av serie TO 1 B. Teckningskursen beslutades vara 0,02 kr per unit oavsett aktieslag.
Teckningsperioden för företrädesemissionen beslutades vara från den 7 oktober 2021 till och med den 21
oktober 2021.
Villkoren för teckningsoptionerna innebär att en (1) teckningsoption av serie TO 1 A ger rätt att teckna
en (1) ny aktie av serie A i Bolaget och en (1) teckningsoption av serie TO 1 B ger rätt att teckna en (1)
ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen för båda aktieslagen skall motsvara 70 procent av den
volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över
tio handelsdagar före den 3 maj 2022, dock lägst 0,001 kronor och högst 0,03 kronor per aktie. Teckning
av A- respektive B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B skall ske mellan
den 4 maj och den 18 maj 2022.
Den 25 oktober 2021 meddelades att företrädesemissionen tecknats till 147,6 procent och att Bolaget
tillförts 9,16 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktiekapitalet i Bolaget ökade därmed med
499 999,998 kronor till 999 999,998 kronor genom utgivande av 458 490 852 nya aktier varav
11 896 312 A-aktier och 446 594 540 B-aktier. Antalet teckningsoptioner av serie TO 1 A kom genom
företrädesemissionen att uppgå till 11 896 312 och teckningsoptioner av serie TO 1 B till 446 594 540.
Det till drygt 90 procent ägda dotterbolaget Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”) träffade den 20
september 2021 avtal med M.B.Kylen Holding AB om att förvärva samtliga aktier i Arc Mining AB
(”Arc Mining”) för en köpeskilling om 15 miljoner kronor (”Arc-Transaktionen”). Arc Mining innehar
bearbetningskoncessionen Gladhammar K Nr 1 (”Gladhammar”) i Västerviks kommun. Inom
koncessionen finns en guldfyndighet som i en så kallad Scoping Study bedöms rymma en förekomst om
ca 170 000 ton med en snitthalt på 5,5 gram guld per ton. Samma dokument anger att fyndighetens
ekonomiska utbyte vid ett guldpris på 368 kronor per gram guld kan uppgå till 225 miljoner kronor
(denna Scoping Study är inte granskad av en ”Competent Person” och är därför ej förenlig med Swemins
rapporteringsregler).
Arc-Transaktionen godkändes vid extra bolagsstämma i Goldore den 22 oktober 2021. Förvärvet av Arc
Mining betalades genom en riktad emission av 24 050 024 aktier i Goldore till en teckningskurs om ca
0,6237 kronor per aktie. Archelon Natural Resources ägarandel i Goldore minskade därmed till strax
under 30 procent och därigenom upphörde dåvarande koncernförhållande. Vid samma extra
bolagsstämman beslutades även att Goldore skulle byta namn till Arc Mining AB (publ). Vidare har Arc
Mining bytt namn till Arc Gladhammar K AB. Arc Mining AB (publ) planerar att under 2022 söka
listning på lämplig marknadsplats för aktiehandel.
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Den 4 november 2021 fattade styrelsen i Archelon Natural Resources, med stöd av bemyndigande från
extra bolagsstämman den 25 maj 2021, beslut om en riktad nyemission av högst 10 111 862 B-aktier till
en teckningskurs om 0,032 SEK per/aktie vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för
Archelons B-aktie under teckningsperioden från och med den 7 oktober 2021 till och med den 21 oktober
2021 (”Ersättningsemissionen”). Ersättningsemissionen genomfördes i enlighet med det garantiavtal som
upprättats med en garant i den under hösten 2021 genomförda företrädesemissionen och som valt att
erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget. Betalning för nyemitterade aktier
skedde således genom kvittning av garantens fordringar gentemot Bolaget. Genom Ersättningsemissionen
ökade antalet B-aktier i Bolaget med 10 111 862 B-aktier till totalt 927 093 567 aktier (varav 23 792 625
A-aktier och 903 300 942 B-aktier), samt ökade aktiekapitalet med totalt cirka 11 027,332 SEK till cirka
1 011 027,331 SEK.
Archelon Natural Resources driver helt i egen regi ett projekt som bygger på ny geokemisk och
geofysisk information som successivt tillhandahålles av Sveriges Geologiska Undersökning,
SGU. Sådana nypublicerade data har av inhyrd personal bearbetats med avancerad teknik och
ett antal högintressanta områden avseende inte minst sällsynta jordartsmetaller har därigenom
uppenbarats. Utvärderingen av sommarsäsongens fältinsatser där en ny prospekteringsmetod
tagits i användning avrapporterades med goda resultat. Som en följd därav ansökte Archelon
Natural Resources i oktober 2021 om ett undersökningstillstånd avseende sällsynta
jordartsmetaller (REE) för ett område benämnt Malmkärra nr 3 i Norbergs kommun i
Västmanlands län.
Archelon Natural Resources tillgångar består, utöver kassa, i huvudsak av aktier i ett antal råvarubolag
varav de flesta är onoterade. Vad gäller onoterade innehav är det av förklarliga skäl svårt att korrekt
bedöma den värdemässiga förändringen. Däremot kan konstateras att dessa bolag visat en positiv tillväxt
vad gäller de olika verksamheternas omfattning.
Investeringsportföljen som uppstår ur verksamheten omfattar aktier i Arc Mining AB (publ),
Renewable Ventures Nordic AB (publ), Akobo Minerals AB (publ), Arctic Roe of Scandinavia AB
och Bluelake Mineral AB (publ).
En kortfattad beskrivning av bolagen ges nedan.
Arc Mining AB (publ)
Arc Mining AB (publ) (tidigare Goldore Sweden AB (publ) och tidigare dotterbolag till Archelon
Natural Resources) förvärvade under hösten 2021 Arc Gladhammar K AB. Bolagets tillgångar består
av ett antal undersökningstillstånd avseende industrimineral, bas- och ädelmetaller samt inte minst
en bearbetningskoncession för den mycket lovande guldfyndigheten Gladhammar i Västerviks
kommun.
Akobo Minerals AB (publ)
Akobo Minerals AB (publ) (”Akobo”) bedriver långt framskriden prospektering i Etiopien där bolaget
har påträffat ett antal rika guldmineraliseringar. I ett av fyndområdena benämnt Segele har
häpnadsväckande höga guldhalter på träffats. Under hösten 2021 beviljades Akobo tillstånd för
guldbrytning och bolaget har inlett arbeten för att påbörja brytning och produktion i Segele. Ytterligare
områden med hög guldpotential är identifierade inom Akobos koncessioner. Akobo är sedan i juli 2021
listat på Euronext Growth Oslo.
Renewable Ventures Nordic AB (publ)
Renewable Ventures Nordic (”RVN”) ombildades ur Geotermica AB, där Archelon sedan länge varit
delägare. Bolaget fokuserar nu på investeringar inom sektorn Cleantech. Målet är att bygga upp en
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riskspridd portfölj med minoritetsandelar i tillväxtbolag inom Cleantech-sektorn, främst i små onoterade
och noterade innovativa miljöteknikbolag med stor inhemsk och global utvecklingspotential.
Arctic Roe of Scandinavia AB
Arctic Roe of Scandinavia (”AROS”) är ett företag inom segmentet vattenbruk som byggt en
anläggning för produktion av ”rysk kaviar” från stör i egna odlingar belägna i småländska
Strömsnäsbruk. AROS ”ryska kaviar” får ett allt större genomslag i konsumentleden inte bara på
grund av produktens höga kvalitet utan även genom långtgående åtgärder får att tillfredsställa högt
ställda miljömål.
Bluelake Mineral AB (publ)
Bluelake Mineral AB (publ) (”Bluelake”), tidigare Nickel Mountain Resources AB (publ) innehar
bearbetningskoncessioner för Europas största outnyttjade nickelfyndighet, Rönnbäcken, belägen i
Storumans kommun, Västerbottens län.
Utöver Rönnbäcken-projektet bedriver Bluelake prospektering efter nickel i bland annat Orrbäcken,
beläget cirka en mil söder om Skellefteå, och guldprospektering vid Kattisavan, som ligger cirka tre mil
nordväst om Lycksele. Vidare innehar bolaget ett koppar- och zinkprojekt i Stekenjock samt ett
guldprojekt i Finland. I Norge äger Bluelake ett koppar- och zinkprojekt i det så kallade Jormafältet.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Archelon Natural Resources erhöll i januari 2022 undersökningstillstånd i området Malmkärra nr 3 i
Norbergs kommun i Västmanlands län. I området finns det, av bland annat Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU), rapporterat lokalt mycket höga halter av sällsynta jordartsmetaller med god
prospekteringspotential. Undersökningstillståndet Malmkärra nr 3 ligger inom den så kallade REE-linjen
mellan Nora och Norberg. REE linjen är ett geologiskt bälte där höga koncentrationer av sällsynta
jordartsmetaller rapporterats av SGU.

Framtida utveckling
Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella tillgångar inom
verksamhetsområdet naturresurser. Parallellt med detta görs fortsatta investeringar i bolag och
råvaruprojekt med identifierade tillväxtmöjligheter. De samlade effekterna av prospektering och
investeringar förväntas skapa god värdetillväxt.

Kommentarer till räkenskaperna
Investeringar
Bolaget har under perioden investerat 500 000 kronor i Arc Mining AB (publ).

Tillgångar
Tillgångarna per sista december 2021 bestod utöver kassa i huvudsak av aktier i Arc Mining AB
(publ) (27 %), Renewable Ventures Nordic AB (publ) (4,0 %), Arctic Roe of Scandinavia AB
(2,3 %), Akobo Minerals AB (publ) (1,2 %) samt Bluelake Mineral AB (publ) med en ägarandel
om 0,9 %.

Aktien och antal ägare
Archelon Natural Resources är ett publikt bolag listat på NGM Nordic SME sedan 18 juni 2021
Kortnamn för aktien är ALONNR B. ISIN-kod: SE0016101992.
Totalt antal utestående aktier uppgår till 927 093567 st, fördelat på 23 792 625 A-aktier och
903 300 942 B-aktier. Enligt Euroclears sammanställning hade Bolaget 5 675 registrerade
aktieägare vid årets slut.
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Årsstämma och utdelning
Årsstämma i Archelon Natural Resources AB (publ) hålls måndagen den 16 maj 2022 kl. 10:00
i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg. Styrelsen avser föreslå kommande
årsstämma att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende första kvartalet lämnas torsdagen den 12 maj 2022.
Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 25 augusti 2022.
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 24 november 2022.
Bokslutskommuniké för 2022 lämnas torsdagen den 16 februari 2023.
Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se.

Styrelse
Styrelsen består av tre ordinarie ledamöter inklusive styrelseordförande. Bolaget har att iaktta
aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för
sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören,
vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för
den ekonomiska rapporteringen.

Organisation
Archelon Natural Resources organisation har under året bestått av en heltidsanställd person och två
deltidsanställda personer. Projektanställd fältpersonal anställs vid behov. Geologiska tjänster, till
exempel borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser av jord- och bergprover utförs av
konsulter, entreprenörer och certifierade laboratorier.

Miljö
Prospekteringsdelen av Bolagets verksamhet kan innefatta allt ifrån blockletning, geologisk kartläggning,
geofysiska markmätningar, geokemisk provtagning och kärnborrning. Bolaget följer de riktlinjer för god
miljöpraxis vid prospektering som tagits fram av SveMin (en branschförening för gruvor, mineral- och
metallproducenter i Sverige). Miljöpåverkan i samband med prospektering har hittills varit ringa.
Archelon Natural Resources medarbetare och anlitade konsulter ska arbeta på ett miljömässigt riktigt sätt
enligt gällande lagar och förordningar med målsättningen att i möjligaste mån undvika mark- och
miljöskador i samband med arbetets utförande.

Lagar och förordningar
Bolagets verksamhet faller under ett flertal lagar och förordningar. Bland dessa kan nämnas Minerallagen
(1991:45), som reglerar undersökning och bearbetning av fyndigheter på egen och eller annans mark av i
lagen särskilt angivna mineraliska ämnen, definierat som "koncessionsmineral".
Undersökning får utföras endast av den som har undersökningstillstånd och bearbetning endast av den
som har bearbetningskoncession. Utöver minerallagen regleras verksamheten av Mineralförordningen
(1992:285), Plan- och bygglagen (1987:10) och Miljöbalken (1998:808).
Bolaget kan komma att bedriva tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken avseende vissa
undersökningsarbeten.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Archelon Natural Resources verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk. Riskerna kan
generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och risker relaterade till
finansverksamheten. Verksamheten måste dessutom utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och
svårigheter som prospekteringsbolag ofta ställs inför.
De två största riskerna är enligt styrelsens bedömning finansieringsbehov och tillgång till kapital samt
prospekteringsrisk. Prospekteringsbranschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering
kan komma att krävas för en gynnsam utveckling av bolaget. Styrelsen och ledningen bedömer att
likviditeten är tillräcklig för nästkommande 12 månader räknat från balansdagen. Framtida
finansieringsbehov kan inte uteslutas och styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika alternativ
till fortsatt finansiering.

Verksamhetsrisker
Prospektering
Riskerna i ett bolag som Archelon Natural Resources, där mineralprospektering är en viktig del i
verksamheten, är främst kopplade till utfallet av själva prospekteringen. Trots att insamlade data
fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant, finns alltid risken att positiva resultat uteblir.
Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersökta områden leder
till utbyggnad av producerande gruvor och innebär därför en betydande ekonomisk risk.
Även om noggranna genomlysningar och bedömningar görs av definierade fyndigheter kan inte bolaget
garantera att kommersiella halter föreligger eller att andra hinder uppkommer. Det gäller också där
indikationer på förekomster av olika metaller finns, men där den kommersiella potentialen ännu inte gått
att fastställa.
Även tillståndsfrågor avseende undersökning samt erhållandet av nödvändiga tillstånd och rättigheter kan
innebära en risk.

Miljö
Verksamheten måste ta största hänsyn till miljöpåverkan. Detta innebär att vissa fyndigheter eventuellt,
helt eller delvis, inte kan exploateras. En tänkbar konsekvens blir att möjligheten att avyttra dessa
minskar.

Personal
Bolaget är beroende av både intern och extern kvalificerad kompetens. Bolagets organisation är
optimerad för nuvarande verksamhet. Förmågan att behålla fast eller inhyrd personal liksom möjligheten
att rekrytera ny sådan är avgörande för den framtida utvecklingen. Styrelse och ledning utvärderar
fortlöpande alternativa lösningar för att driva verksamheten optimalt.

Konkurrenter
Prospekteringsbolag kan i vissa fall konkurrera om samma objekt eller område. Områden runt befintliga
malmfält och gruvor är oftast hårdast konkurrensutsatta. Om Archelon Natural Resources på grund av
konkurrens inte lyckas finna nya fyndigheter eller mineraliseringar kan detta få negativ inverkan på
bolagets position på prospekteringsmarknaden.

Legala krav
Gruvverksamhet regleras av lagar och förordningar och är noggrant kontrollerad av olika myndigheter.
En särskilt långtgående reglering av verksamheten finns inom miljöområdet. Tillstånd krävs för en stor
del av verksamheten. Myndigheter, organisationer, mark- och sakägare kan därigenom försena eller
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stoppa ett projekt genom lång handläggningstid, överklaganden eller att inte bevilja ansökningar om
undersökningstillstånd. Även lagändringar kan vara till nackdel för verksamheten.

Finansiella risker
Likviditet
Likviditetsrisk innebär att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet.

Råvarupriser
En prisnedgång på metaller kan i olika grad påverka värdet på mineraltillgångar och potentiella reserver.
Bas- och ädelmetaller är globala råvaror. Världsmarknadspriset på dessa uppvisar historiskt stora
fluktuationer. Även priset på andra metaller uppvisar stora fluktuationer.
Prisutvecklingen på metallmarknaden påverkas av många faktorer utanför Bolagets kontroll, bland annat
utbud och efterfrågan, växelkurser, inflation, förändringar i den globala ekonomin, samt politiska
faktorer. Fallande eller låga metallpriser kan få negativ påverkan på värdet av Archelon Natural
Resources olika projekt och intressebolag.

Konjunkturutveckling
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på
rörelsekostnader, världsmarknadspriser på metaller och aktievärdering. Framtida intäkter och
aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom bolagets kontroll.

Comfact Signature Referensnummer: 1336800

Archelon Natural Resources AB (publ)
Org.nr 559308-7397

Nyckeltal (Tkr)

8 (19)

2021
(10 mån)

Genomsnittligt eget kapital period
(Tkr)
Genomsnittligt totalt kapital period
(Tkr)
Räntabilitet på eget kapital (%)
Räntabilitet på totalt kapital (%)
Soliditet (%)
Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)
Kassalikviditet (%)
Antalet A-aktier
Antalet B-aktier
Total antal aktier
Genomsnittligt antal aktier

15 055
20 126
-11
-8
75
0
0
218
23 792 625
903 300 942
927 093 567
927 093 567

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
fri överkursfond
balanserad vinst
årets förlust

7 300 750
3 895 000
-1 706 422
9 489 328

disponeras så att
i ny räkning överföres

9 489 328
9 489 328

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Not

Resultaträkning

Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter

2021-03-23
-2021-12-31
(10 mån)

134 055
134 055

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

2
3

-87 257
-1
677
926
-1 677 927
-1 126 274
-54 831
-2 946 288
-2 812 233

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Resultat efter finansiella poster

665 217
665 217
-2 147 016

Resultat före skatt

-2 147 016

Skatt på årets resultat
Årets resultat

4
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Not

Balansräkning

2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5

436 999
436 999

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

6
7

2 277 127
7 003 227
9 280 354
9 717 353

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

500 001
274 737
163 146
937 884

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

9 471 012
10 408 896

SUMMA TILLGÅNGAR

20 126 249
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Not

Balansräkning

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond

1 011 027
4 555 000
5 566 027

Fritt eget kapital
Fri överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

7 300 750
3 895 000
-1 706 422
9 489 328
15 055 355

Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

8

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Rapport över förändringar i eget kapital
Aktiekapital
Ingående eget kapital 2021-03-23

0

Nyemission
Erhållet aktieägartillskott
Uppskrivning av anläggningstillgångar
Årets resultat

1 011 027

Utgående eget kapital 2021-12-31

1 011 027

Uppskrivnfond

Fritt eget
kapital

Årets
resultat

Summa
eget kapital

0

0

0

0

-1 706 422

8 311 777
3 895 000
4 555 000
-1 706 422

-1 706 422

15 055 355

7 300 750
3 895 000
4 555 000

4 555 000

11 195 750
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Not

Kassaflödesanalys

2021-03-23
-2021-12-31
(10 mån)

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-2 867 596

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-937 884
94 651
4 671 351
960 522

-2 812 233
-55 363

Investeringsverksamheten
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Erhållen utdelning
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 528 457
641 627
-619 136
236 968
9 000
-3 259 998

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

7 875 488
3 895 000
11 770 488

Årets kassaflöde

9 471 012

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0
9 471 012
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Finansiella instrument
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta efter avdrag för individuellt bedömda
osäkra kundfordringar.

Utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Comfact Signature Referensnummer: 1336800

Archelon Natural Resources AB (publ)
Org.nr 559308-7397

15 (19)

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intresseföretags skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller
erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade
eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i
resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten
skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och
banktillgodohavanden.
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Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Avkastning på eget kapital period
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver
(med avdrag för uppskjuten skatt).
Avkastning på totalt kapital period
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Uppskattningar och bedömningar
Inga bedömningar eller uppskattningar har gjorts som har betydande effekt på de redovisade beloppen i
den finansiella rapporten eller skulle innebära en betydande risk för en väsentlig justering av de
redovisade värdena för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår för moderbolaget.

Not 2 Operationell leasing
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 115 192 kronor.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2021-03-23
-2021-12-31
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år

118 341
0
118 341

Not 3 Anställda och personalkostnader
2021-03-23
-2021-12-31
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

1
2
3

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
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Not 4 Aktuell och uppskjuten skatt
2021-03-23
-2021-12-31
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Totalt redovisad skatt

440 594
440 594

Avstämning av effektiv skatt

Procent
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skattemässiga justeringar
I år uppkomna underskottsavdrag
Förändring av uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

20,60

20,52

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
619 136
-159 136
460 000

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
31 830
-54 831
-23 001

Utgående redovisat värde

436 999

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
2 277 127
2 277 127

Utgående redovisat värde

2 277 127
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Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
1 288 975
-22 523
1 266 452

Årets uppskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar

5 736 775
5 736 775

Utgående redovisat värde

7 003 227

Not 8 Uppskjuten skatteskuld
2021-12-31
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Belopp vid årets utgång

0
304 893
304 893
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Göteborg den dag som framgår av de digitala underskrifterna

Patrik Perenius
Ordförande

Tore Hallberg
Verkställande direktör

My Simonsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den digitala underskriften.
MOORE KLN AB

Ludvig Kollberg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Archelon Natural Resources AB (publ)
Org.nr. 559308-7397
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Archelon Natural
Resources AB (publ) för räkenskapsåret 2021-03-23 -- 2021-12-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Archelon Natural Resources AB (publ)s
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är
oberoende i förhållande till Archelon Natural Resources AB (publ)
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Archelon Natural Resources AB (publ) för räkenskapsåret 2021-0323 -- 2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar".
Vi är oberoende i förhållande till Archelon Natural Resources AB
(publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Göteborg den dag som framgår av den digitala underskriften
MOORE KLN AB

Ludvig Kollberg
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
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