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Bokslutskommuniké 

Januari – december 2013 

20 mars, 2014 

 

Rekonstruktionsprocess enligt plan 
 

Oktober - december 2013: 
 
 

 Lappland Goldminers fullskaletest av Karoliinamineraliseringen uppvisade positiva resultat 
avseende guldutbytet och bekräftade att bolagets anrikningsprocess fungerar för den nya 
malmen. 

 Lycksele tingsrätt beviljade Lappland Goldminers AB förlängning av företagsrekonstruktion 

till och med den 27 december 2013.  
 En extra bolagsstämma i Lappland Goldminers den 10 december 2013 utsåg Sven 

Rasmusson till ny styrelseledamot och tillika ny ordförande i styrelsen.  
 Thomas Häggkvist utsågs till ny VD och koncernchef från och med den 12 december 2013.  
 Lappland Goldminers ansökte i slutet av 2013 om ytterligare en förlängning av 

rekonstruktionsperioden fram till den 24 mars 2014. Ansökan beviljades av Lycksele 

Tingsrätt den 10 januari 2014.  
 Som en följd av det uteblivna resultatet av försäljningsprocessen gällande guldprojektet 

Fäboliden har styrelsen beslutat att skriva ned projektets värde i balansräkningen till 0 SEK 
med en negativ resultateffekt om 178,8 MSEK. 
  

Händelser efter utgången av rapportperioden: 
 

 Produktionen av guld i bolagets gruva i Pahtavaara under januari - februari månad 2014 
uppgick till sammanlagt ca 100,5 kg.   

 Lappland Goldminers styrelse föreslår offentligt ackord med efterföljande kvittnings- och 
företrädesemission.  

 Lycksele tingsrätt har som en följd av bolagets ackordsansökan satt ut ett datum för ett 
borgenärsmöte till den 1 april kl 13.00. 

 Som ett led i den pågående rekonstruktionsprocessen har Bolaget kallat till en extra 

bolagsstämma att hållas den 14 april 2014 för beslut om en kvittningsemission samt 
bemyndigande av en efterföljande företrädesrättsemission. 

 Helsingfors tingsrätt har i januari 2014 godkänt den femåriga rekonstruktionsplanen för det 
helägda dotterbolaget Lappland Goldminers Oy. 

 Styrelsen har som en följd av de nedskrivningar som gjorts per årsskiftet upprättat 
kontrollbalansräkning (KBR I) och hänskjutit frågan om fortsatt drift till den kommande 

extra bolagsstämman. 
 
Översikt 
 

TSEK Oktober - december   Januari - december 

  2013 2012   2013 2012 

Intäkter 27 859 34 900 
 

80 955 210 795 

Resultat före avskrivningar, Pahtavaara -11 019 -4 762 
 

-22 512 54 431 

Resultat före avskrivningar, Koncernen -14 977 -7 678 
 

-41 198 33 106 

Periodens resultat -238 144 -52 476 
 

-296 652 -58 227 

  
  

   Kassaflöde från verksamheten * -10 501 3 980 
 

1 145 34 634 

Investeringar 5 958 19 406 
 

19 272 80 596 

Soliditet, % ** -144 29 
 

-144 29 

  
  

  
  

Guldproduktion Pahtavaara, kg 101 126 
 

344 582 

Guldproduktion Pahtavaara, tr.oz 3 238 4 042 
 

11 045 18 722 

  
  

   Guldleveranser, kg 118 122 
 

324 613 

Guldleveranser, tr.oz 3 798 3 910 
 

10 430 19 717 
* efter rörelsekapitalförändringar - ** definierat som eget kapital dividerat med balansomslutning 
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Kommentarer från VD, Thomas Häggkvist 
 

Utvecklingen inom koncernen fortlöper med guldproduktion i Pahtavaara-gruvan och en fastställd 
rekonstruktionsplan syftande till att säkerställa bolagets fortlevnad. Baserat på bolagets 

presenterade rekonstruktionsförslag är vi på god väg att skapa den plattform som behövs för att 
driva koncernens verksamhet vidare.  
 
Pahtavaaraområdet är intressant för vidare guldprospektering baserat på att bolaget har befintlig 
infrastuktur och tillräcklig anrikningskapacitet för att möjliggöra lönsam guldproduktion. Flera av 
världens större gruvbolag finns representerade i området och såväl prospektering som produktion 
sker framgångsrikt inom gruvans närområde. Periodvis har Lappland Goldminers processat malm 

med höga guldhalter i en anrikningsprocess som bolaget har kontroll på i nuläget. Detta resulterar i 
en övertygelse att det går att skapa en lönsam guldproducent av Lappland Goldminers baserat på 
Pahtavaara gruvan.  
 
Det är ett antal steg på vägen i slutförandet av rekonstruktionen, såsom nedjusteringar av 
tillgångsvärden, skuldreduktioner samt utspädningseffekter till följd av de nya aktier som avses att 

emitteras, vilka påverkar bolagets intressenter negativt. Jag är dock övertygad om att samtliga 
intressenter kommer ut bättre efter denna process än vad alternativet med en konkurs innebär. 

Med utgångspunkt från ett stigande guldpris och halter i enlighet med bolagets prognoser finns det 
goda möjligheter att skapa framtida värden baserat på koncernens projekt. 
 
Produktion och försäljning 
 

  Oktober-december   Januari - december 

     2013 2012   2013 2012 

Pahtavaara 

     Guldproduktion, tr.oz 3 238 4 042 

 

11 045 18 722 

Guldproduktion, kg 101 126 

 

344 582 

Bruten malm, ton 109 228 132 727 

 

328 908 529 886 

Anrikad malm, ton 99 990 134 430 

 

366 640 515 514 

Guldhalt i malm till verk, gram per 
ton 

1,17 1,07 
 

1,11 1,3 

Guldutbyten, % 86,0 87,2 

 

81,7 86,8 

      Guldleveranser, tr.oz 3 798 3 910 

 

10 430 19 717 

Guldleveranser, kg 118 122   324 613 

 
Pahtavaara 
 
Verksamheten i Pahtavaaragruvan har sedan sommaren 2013 haft Markus Karlsson som ny 
ansvarig chef. Verksamheten har fortlöpt under det fjärde kvartalet med en genomsnittlig 

månadsproduktion om ca 34 kg (1 080 tr.oz). Brytningen av den nya malmen från Karoliina-
mineraliseringen inleddes planenligt i början av 2014. Guldproduktionen under januari och februari 
månad 2014, efter utgången av rapportperioden, uppgick till sammanlagt ca 100,5 kg (3 231 tr.oz) 
varav merparten var hänförlig till februari månad. Den genomsnittliga halten under februari månad 
uppgick till 2,5 g/ton men har under den aktuella perioden varierat relativt kraftigt vilket indikerar 
att det föreligger ett behov av ytterligare borrningar för att kunna dra några mer långtgående 

slutsatser kring halter och guldmineraliseringens omfattning. Bolagets bedömning är dock att 

Pahtavaara-området har potential att leverera höghaltig malm till bolagets existerande 
infrastruktur. 
 
Fullskaletestet av Pahtavaaragruvans Karoliina-mineralisering genomfördes under perioden 26 
september till 6 oktober 2013. Under perioden processades cirka 15 000 ton malm. Testet avsåg 
den del av mineraliseringen som innehåller en högre andel sulfider, jämfört med vid 

Pahtavaaragruvan tidigare bruten malm. Resultatet av testet var positivt och bekräftade att 
bolaget har en lösning för att processa malmen från den nya Karoliina-mineraliseringen. Det totala 
guldutbytet i fullskaletestet översteg 80 procent, uppdelat på både en gravimetrisk process och en 
flotationsprocess. Flotationskoncentratet visade sig innehålla även en betydande mängd koppar.  
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Bolaget bedömer att koppartillskottet borde kunna tillföra gruvans slutprodukt ett mervärde vid 

försäljning.  

 
Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till cirka 27.9 MSEK (34,9 MSEK). Totalt levererades 
118 kg (3 798 troy ounce) guld från gruvan, vilket kan jämföras med 122 kg (3 910 troy ounce) 
under motsvarande period 2012. Guldproduktionen under fjärde kvartalet uppgick till 101 kg (3 
238 troy ounce) vilket kan jämföras med 126 kg (4 042 troy ounce) för motsvarande period 2012. 
 

Angående information om rekonstruktionsplanen för Lappland Goldminers Oy se under rubriken 
”Företagsrekonstruktionsprocessen i Lappland Goldminers-koncernen” nedan. 
 
Fäboliden 
 
Den process som inleddes under 2013 i syfte att söka en partner alternativt köpare av 

Fäbolidsprojektet har lagts på is under det fjärde kvartalet. Styrelsen bedömer att det inte är 
möjligt att genomföra en affär baserat på denna tillgång förrän koncernen har kommit ur 
företagsrekonstruktionen och säkrat upp dess fortlevnad. Projektet är i dagsläget mer att betrakta 
som en guldoption som kan kommersialiseras när bolagets situation har stabiliserats och när 
marknadsutsikterna har förbättrats. Som en följd av den resultatlösa försäljningsprocessen och det 

rådande guldpriset har styrelsen beslutat att skriva ned projektets värde till noll kronor i 
balansräkningen.  

 
Organisation 
 
Thomas Häggkvist ersatte under det fjärde kvartalet Henrik Grind som VD för Lappland 
Goldminers. Även koncernens tidigare CFO Jonatan Forsberg lämnade bolaget efter en periods 
föräldraledighet, resulterande i att Häggkvist axlade rollerna som både VD och tf CFO i bolaget. 
Detta var ytterligare ett led i koncernens fokusering på organisations- och kostnadsanpassningar. 

Målsättningen är att detta fokus tillsammans med nödvändiga finansieringsprocesser skall skapa 
förutsättningar för att ta koncernen ur de pågående företagsrekonstruktionsprocesserna och skapa 
en grund för den fortsatta utvecklingen av Lappland Goldminerskoncernen.  
 
Företagsrekonstruktionsprocessen i Lappland Goldminers-koncernen 
 

Pahtavaaragruvan redovisade under det första kvartalet 2013 en lägre guldproduktion än 
planerat, huvudsakligen beroende på att de mineraliseringar som brutits under perioden hade 

en annan mineralsammansättning än malmerna i äldre produktionsområden och som skapade 
stora produktionsstörningar. Prospekteringsframgångar under våren 2013 visade samtidigt 
potential för att öka mineralreserverna i framtiden vilka stärker Bolagets uppfattning att det 
finns ytterligare oupptäckta mineraliseringar nära befintlig infrastruktur. På grund av en för hög 
skuldbörda inom det finska dotterbolaget i relation till den produktion av guld som uppnåddes 

under slutet av 2012 samt inledningen av 2013 beslutade bolagets styrelse att ansöka om 
företagsrekonstruktion för det finska dotterbolaget som äger Pahtavaaragruvan, Lappland 
Goldminers Oy, i maj 2013. Rekonstruktionen beviljades i början av juni 2013. Givet 
rekonstruktionen i det finska bolaget som är det enda intäktsgenerande bolaget inom 
koncernen stängdes således möjligheten för moderbolaget att kortsiktigt erhålla återbetalning 
av det kapital som genom åren lånats ut av moderbolaget till det finska dotterbolaget.  
 

Som en följd av produktionsstörningarna i koncernens guldgruva i Pahtavaara samt 
företagsrekonstruktionen i det finska dotterbolaget ansökte och beviljades även moderbolaget 
Lappland Goldminers AB företagsrekonstruktion i slutet av juni 2013 vilken även omfattade 
koncernens svenska dotterbolag Lappland Goldminers Fäboliden AB. Under rekonstruktionen 
finansieras den löpande verksamheten i moderbolaget genom ett lån om 10 miljoner kronor 

med så kallad superförmånsrätt från Bolagets största ägare Ponderus Invest. Genom lånet 

säkrade Lappland Goldminers finansiering för huvuddelen av rekonstruktionsperioden vilket är 
ett krav från tingsrätten för att kunna godkänna en rekonstruktionsansökan. Bolaget skapade 
därmed handlingsfrihet att implementera det pågående åtgärdsprogrammet vid 
Pahtavaaragruvan, syftandes till att återuppta lönsam gruvdrift, samt att utarbeta en plan för 
rekonstruktionen och refinansieringen av det svenska moderbolaget. 
 
Företagsrekonstruktionen i Lappland Goldminers Oy, bl a innehållande ett ackord om ca 50 %, 

fastställdes under januari månad 2014 av Helsingfors tingsrätt, innefattande en villkorad 
skuldnedsättning med ca 30 miljoner kronor. Rekonstruktionsplanen bygger på att det finska 
dotterbolaget skall vara helt skuldfritt efter 5 år. Den totala skuldbördan i det finska bolaget 
efter ackordet uppgår till ca 48 MSEK av vilka prioriterade skulder (med säkerhet) uppgår till ca 
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25 MSEK. Såvitt avser den villkorade nedskrivningen så kan hela eller delar av det nedskriva 

beloppet komma att återföras för amortering under vissa förutsättningar där bolagets 

kassaposition vid utgången av respektive år enligt den femåriga rekonstruktionsplanen är en 
väsentlig beståndsdel. Den villkorade nedskrivningen innebär dock inte att det nedskrivna 
beloppet i det finska ackordet redovisningsmässigt minskar det finska dotterbolagets skuld 
enligt dess balansräkning. 
 
Rekonstruktionsprocessen i moderbolaget drog ut på tiden under hösten utan att en lösning 

presenterades. Moderbolagets ledning och ordförande byttes ut i slutet av 2013. En plan för 
den svenska verksamheten utarbetades omgående för exekvering under det första halvåret 
2014. Arbetet med att rekonstruera det svenska moderbolaget pågår med full kraft och 
förväntas vara slutförd under maj - juni 2014. Målsättningen med rekonstruktionen är att 
reducera skulderna genom ett offentligt ackord i moderbolaget till en nivå som styrelsen 
bedömer är hanterbar samt att refinansiera koncernen med ca 40 MSEK i nytt kapital. 

Utgångspunkten är att moderbolaget skall erhålla en finansiell uthållighet som innebär att det 
skall klara sina löpande kostnader utan tillskott från övriga bolag i koncernen under en två till 
tre års period. I korthet omfattar styrelsens rekonstruktionsförslag i huvudsak följande 
åtgärder: 
 

 Ett offentligt ackord gentemot samtliga konvertibelinnehavare och övriga oprioriterade 
fordringsägare med en ackordslikvid uppgående till 30 % av respektive fordringsbelopp 

med möjlighet att erhålla betalning av ackordslikviden i form av nyemitterade aktier á 1 
SEK/st eller genom kontantbetalning 
 

 Bolagets styrelse föreslår att en företrädesemission på högst ca 42 miljoner kronor till 
teckningskursen 1 krona per aktie genomförs med målsättningen att denna skall vara 
helt eller till övervägande del garanterad. 
 

 En kraftig neddragning av bolagets s k overheadkostnader, nedbantning av personal på 
huvudkontor och administration till en miniminivå. 

 
Som ett resultat av förslaget om offentligt ackord inom ramen för företagsrekonstruktionerna i 
Sverige och Finland och den efterföljande kvittningsemissionen och företrädesemissionen bedöms 
koncernens totala skuldbörda minska med ca 160 MSEK (varav cirka 30 MSEK i det finska 

dotterbolaget är en s.k. villkorad nedskrivning) samtidigt som koncernens egna kapital förstärks. 
 

Bolaget bedömer att ackordsförslaget tillsammans med den efterföljande kvittningsemissionen och 
företrädesemissionen ger Bolaget och koncernen nödvändiga förutsättningar att fortsätta 
utvecklingen av koncernens tillgångar. 
 
Resultat 

 
Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 27,9 MSEK (34,9 MSEK). Avskrivningar under 
perioden uppgick till 9,2 MSEK (28,8 MSEK) och nedskrivningar till 207,9 MSEK (11,6 MSEK). 
Avskrivningarna består i huvudsak av balanserade tillredningskostnader i Pahtavaara. 
Avskrivningarna är baserade på antalet brutna ton i förhållande till de återstående 
mineralreserverna samt även framtida investeringar för att bryta ut denna. Bolaget presenterade 
den 21 februari 2013 en uppskattad bedömning av mineralreserver och mineraltillgångar i 

Pahtavaara, per 1 januari 2012. Denna bedömning ligger till grund för avskrivningarna 2013. 
 
Nedskrivningarna utgörs huvudsakligen av en nedjustering av värdet av guldprojektet Fäboliden 
som ett resultat av den uteblivna försäljningen av projektet under 2013.  
 

Resultat efter finansnetto under det fjärde kvartalet uppgår till -238,1 MSEK (-52,5 MSEK) och 

påverkas negativt av ett finansnetto om -6,1 MSEK (-4,4 MSEK). 
 
Koncernens resultat uppgick under det fjärde kvartalet till -238,1 MSEK (-52,5 MSEK). 
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Kassaflöden 

 

De likvida medlen förändrades under det fjärde kvartalet med -11,7 MSEK (-4,9 MSEK). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,7 MSEK (-12,0 MSEK), före förändring 
av rörelsekapital.  
 
Rörelsekapitalförändringar påverkade kassaflödet negativt under kvartalet med -10,5 MSEK (4,0 
MSEK). Sammantaget ger detta ett kassaflöde från den löpande verksamheten på -32,2 MSEK      

(-8,0) efter rörelsekapitalförändringar. 
 
Investeringar under det fjärde kvartalet uppgick till 6 MSEK (19,4 MSEK) och är under perioden i 
sin helhet hänförbar till Pahtavaara. Investeringarna i Pahtavaara är huvudsakligen relaterade till 
tillredningsarbeten när brytningen förflyttas till nya områden i gruvan.  
 

Finansiell ställning 
 
För att finansiera rekonstruktionsförfarandena i den svenska verksamheten upptogs ett lån om 10 
MSEK med så kallad superförmånsrätt från bolagets största ägare Ponderus Invest. Genom lånet 
säkrade Lappland Goldminers finansiering för rekonstruktionsförfarandena i den svenska 

verksamheten under 2013. Likvida medel i de svenska bolagen uppgick per 31 december till 3,5 
MSEK. Likvida medel i det finska dotterbolaget uppgick per 31 december 2013 till 0,8 MSEK. Därtill 

tillkommer utestående kundfordringar till ett värde om 13,1 MSEK, samt ett lager av guld om 8,0 
MSEK. 
 
Moderbolaget 
 
Moderbolaget hade en försäljning under perioden om 0,1 MSEK, bestående av försäljning av 
konsulttjänster. Rörelsekostnaderna är till stora delar koncerngemensamma kostnader för geologi, 

administration och ledning och uppgick till 3,0 MSEK (1,8 MSEK) under kvartalet. Nedskrivningar 
för perioden uppgick till 309,5 MSEK (0,0 MSEK) som ett resultat av justeringar av värdena på 
moderbolagets fordringar och aktier hänförbara till dotterbolagen. Finansnetto uppgick till -0,2 
MSEK (-8,8 MSEK) och avser i huvudsak interna räntor och kursdifferenser.  
 
Nedskrivningar – moderbolaget 

 
Som ett resultat av företagsrekonstruktionen i det finska dotterbolaget har moderbolagets värden 

avseende aktier och fordringar hänförbara till det finska dotterbolaget Lappland Goldminers Oy 
skrivits ned. Följande justeringar hänförbara till dotterbolaget Lappland Goldminers Oy har gjorts i 
moderbolagets balansräkning per den 31 december 2013. 
 

 114 MSEK av moderbolagets totalt 133,1 MSEK i fordringar på det finska dotterbolaget har 

omvandlats till ett ovillkorat aktieägartillskott under det fjärde kvartalet 2013. De 114 
MSEK som omvandlades till ett ovillkorat aktieägartillskott var ett s k kapitallån som enligt 
finsk lagstiftning är efterställt övriga fordringsägares fordringar på det finska dotterbolaget. 

 Värdet av dessa aktier skrevs ned baserat på en justerad bedömning i samband med 
upprättandet av kontrollbalansräkningen i moderbolaget. 

 De resterande fordringarna om ca 19 MSEK på dotterbolaget ingick i det finska 
ackordsbeslutet och reducerades med 50 %.  

 
Per utgången av 2013 uppgår moderbolagets fordringar på det finska dotterbolaget till ca 9,3 
MSEK. Värdet av moderbolagets aktier i Lappland Goldminers Oy uppgår till 20 MSEK utifrån 
bedömda kassaflöden baserat på de ekonomiska underlagen som legat till grund för den finska 
rekonstruktionsplanen. Moderbolagets möjligheter att erhålla återbetalning för sin fordran, 

alternativt få utdelning, är begränsade under löptiden av den 5-åriga rekonstruktionsplan som 

fastställdes avseende Lappland Goldminers Oy då detta kräver samtycke från övriga fordringsägare 
i rekonstruktionen. 
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Nedan följer en specifikation av moderbolagets nedskrivningar per utgången av 2013: 
 

Nedskrivningen avser Belopp (TSEK) 

Fordringar Lappland Goldminers Fäboliden 174 372 
Aktier och fordringar avseende Lappland Goldminers Oy 107 524 
Aktier och fordringar avseende Lappland Guldprospektering 15 627 
Fordran på konkursbo rörande Sorseleprojektet 12 012 

Övrigt 57 

Summa 309 592 

 
Nedskrivningar - koncernen  

 
I samband med företagsrekonstruktionen har styrelsen bedömt att koncernens värden avseende 

mineralprojekten i dotterbolagen i behöver justeras.  Nedan följer en specifikation av Koncernens 
nedskrivningar per utgången av 2013: 
 

Nedskrivningen avser Belopp (TSEK) 

Fäbolidens mineralprojekt 178 754 
Aktier och fordringar avseende Lappland Guldprospektering 17 169 
Fordran på konkursbo rörande Sorseleprojektet 12 012 

Övrigt 59 

Summa 207 994 

 
Kontrollbalansräkning (KBR I) 

 
Mot bakgrund av de nedskrivningar av bolagets tillgångar avseende dotterbolagsaktier och 
fordringar på dotterbolag som bolaget beslutat genomföra såsom ett led i den pågående 
företagsrekonstruktionsprocessen och arbetet med årsbokslutet för 2013, har bolagets styrelse 
upprättat en kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets egna kapital är negativt om ca -130 
MSEK. Bolagets egna kapital understiger således bolagets registrerade aktiekapital med mer än 
50 %. Mot bakgrund av det ackords- och refinansieringsförslag som tagits fram och som delvis 
avses att beslutas på den extra bolagsstämman den 14 april och som kommer att medföra att det 

egna kapitalet återigen blir intakt, bedömer styrelsen att upprättandet av kontrollbalansräkningen 
inte är av materiell betydelse för bolagets fortlevnad och, i detta skede, är att hänföra till de krav 
som aktiebolagslagen uppställer när bolagets aktiekapital är förbrukat. 
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Segmentsredovisad finansiell information 
(Exklusive interna finansiella mellanhavanden) 

 Januari  - december   2013 
     

 
    

   
  Pahtavaara Prospektering Fäboliden Koncernfunktioner Total 

Intäkter 80 732 - - 223 80 955 
Kostnad såld vara, exkl. av- och 
nedskrivningar -103 244 - - - -103 244 

Bruttovinst -22 512 0 0 224 -22 288 

Prospekteringskostnader - -2 025 - - -2 025 
Administration - - -2 219 -14 666 -16 885 

Resultat före avskrivningar -22 512 -2 025 -2 219 -14 442 -41 198 

Avskrivningar -28 214 - - -66 -28 280 

Nedskrivningar - -12 021 -178 754 -17 219 -207 994 

Resultat efter avskrivningar -50 726 -14 046 -180 973 -31 727 -277 472 

Finansiella intäkter 1 215 - - 14 1 229 
Finansiella kostnader -4 111 - -1 512 -14 786 -20 409 

Resultat före skatt -53 622 -14 046 -182 485 -46 499 -296 652 

Skatt 0 0 0 0 0 

Resultat  -53 622 -14 046 -182 485 -46 499 -296 652 

            

Investeringar 17 369 - 1 903 - 19 272 

Bolaget använder, för närvarande, inte en segmeterad balansräkning som ett styrinstrument 

  
för verksamheten. En segmenterad balansräkning presenteras därför inte i denna rapport. 

   

Januari - december 2012             

              

  Pahtavaara 
Ersmarks 

berget Prospektering Fäboliden 
Koncern 

funktioner Total 

Intäkter 210 709 - - - 86 210 795 
Kostnad såld vara, exkl. av- och 
nedskrivningar -156 278 - - - - -156 278 

Bruttovinst 54 431 0 0 0 86 54 517 

Underhållskostnader, Ersmarksberget - -2 309 - - - -2 309 

Prospekteringskostnader - - -4 397 - - -4 397 

Administration - - - -465 -14 239 -14 704 

Resultat före avskrivningar 54 431 -2 309 -4 397 -465 -14 153 33 107 

Avskrivningar -58 458 - - - -172 -58 630 

Nedskrivningar - - - - -14 638 -14 638 

Resultat efter avskrivningar -4 027 -2 309 -4 397 -465 -28 963 -40 161 

Finansiella intäkter 213 - - - 8 221 

Finansnetto  -8 268 -2 - -308 -9 709 -18 287 

Resultat före skatt -12 082 -2 311 -4 397 -773 -38 664 -58 227 

Skatt 0 0 0 0 0 0 

Resultat  -12 082 -2 311 -4 397 -773 -38 664 -58 227 

              

Investeringar 53 248 - - 27 348 - 80 596 

Bolaget använder, för närvarande, inte en segmenterad balansräkning som ett styrinstrument       

för verksamheten. En segmenterad balansräkning presenteras därför inte i denna rapport.       
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Enhetskostnader och erhållna guldpriser 
 

Oktober-december 2013 

     
      Avstämning av enhetskostnaden (cash cost) för levererat guld mot 
resultaträkningen. 

 
      
  Totalt Totalt Kostnad Kostnad  

 
levererat levererat SEK/tr.oz USD/tr.oz såld 

  kg ounces     vara 

Verksamhet           

Pahtavaara 118 3 798 10 202 1 544 38 747 

      Kostnad sålda varor, exklusive 
avskrivningar         38 747 

Smältlöner ingår ej i cash cost 
beräkningen 

      
Beräkning av erhållna 
guldpriser*) 

     
      
  Totalt Totalt Erhållet pris Intäkter 

 
levererat levererat SEK/tr.oz USD/tr.oz brutto 

  kg ounces       

Verksamhet           

Pahtavaara 118 3 798 7 301 1 105 27 728 

     
  

Summa intäkter brutto         27 728 

* Notera att erhållna guldpriser avviker från marknadspriser beroende på hur avtalen med smältverk är skrivna 
samt förändring av guldpriset under perioden 

 

Januari - december 2013           
            

Avstämning av enhetskostnaden (cash cost) för levererat guld mot resultaträkningen.   
            

  Totalt Totalt Kostnad Kostnad  

  levererat levererat SEK/tr.oz USD/tr.oz * såld 
  kg ounces     vara 

Verksamhet           

Pahtavaara 324 10 430 9 899 1 501 103 244 

            

Kostnad sålda varor, exklusive 
smältlöner         103 244 
*Smältlöner ingår ej i cash cost 

beräkningen           
 
Beräkning av erhållna 
guldpriser*)           
            

  Totalt Totalt Erhållet pris Intäkter 

  levererat levererat SEK/tr.oz USD/tr.oz ** brutto 

  kg ounces       

Verksamhet           

Pahtavaara 324 10 430 7 740 1 174 80 732 
            

Summa intäkter brutto         80 732 

* Notera att erhållna guldpriser avviker från marknadspriser beroende på hur avtalen med smältverk är skrivna 
samt förändring av guldpriset under perioden 
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Guldpriset 

 

 
 

Guldpris                               (USD/tr oz) 

 

Guldpris                                            (SEK/kg) 

1 oktober 2013: 1 332 

 

1 oktober 2013: 272 237 

31 december 2013: 1 201 

 

31 december 2013: 251 414 

Genomsnittligt pris under perioden: 1 273 

 

Genomsnittligt pris under perioden: 266 351 

 
Övrig information 

 
Redovisningsprinciper  

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, delårsrapportering och enligt 
Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna 
årsredovisningen. För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till 
Årsredovisningen för 2012. 
 

 
Guldprissäkringar 
Koncernen har, per 31 december 2013, inga säkringar för framtida guldleveranser. 
 

 
Större kunder 
Koncernens externa försäljning genereras, för närvarande, enbart från Pahtavaaragruvan. Gruvan 
producerar två typer av guldkoncentrat: gravimetriskt koncentrat och flotationskoncentrat. För 

närvarande skeppas koncentraten till ett fåtal kunder i Europa. 
 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i koncernen och moderbolaget. 
Omvärldsfaktorer och interna faktorer kan komma att påverka Lappland Goldminers ställning och 
tillväxtmöjligheter. Faktorer som kan komma att påverka bolaget inkluderar bland annat utveckling 
av guldpriset, valutarisker, beräkningar av mineralreserver och mineraltillgångar, ränterisker, 
likviditets- och finansieringsrisker, el- och energipriser, medarbetare, tillstånd, miljöpåverkan och 
politiska risker.  

 
Sedan i slutet av juni 2013 befinner sig moderbolaget och dess dotterbolag i 
företagsrekonstruktion. Anledningen till rekonstruktionen är att styrelsen gjorde bedömningen att 
bolaget inte hade möjlighet att uppfylla dess åtaganden avseende bolagets kortfristiga skulder.  
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I den mån som den av styrelsen presenterade rekonstruktions- och refinansieringsplanen inte 

genomförs är det en uppbenbar risk att bolaget måste försättas i konkurs.  

 
För ytterligare information om risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Lappland Goldminers 
årsredovisning för 2012 sidan 28-30. 
 

 

Miljö 
Bolaget bedriver verksamhet där tillstånd från myndigheter i många fall är nödvändiga. För 
ytterligare information avseende miljöpåverkan hänvisas till Lappland Goldminers årsredovisning 
för 2012 sidan 16. 
 

 
Medarbetare 
Koncernen har 65 anställda per 31 december 2013 varav 11 är tillfälligt permitterade. Koncernen 

hade i början av året 76 anställda. Koncernen anlitar därutöver löpande konsulter och 
entreprenörer i olika projekt. 
 

 

Sammanläggning av aktier 
Bolaget genomförde under det tredje kvartalet en sammanläggning av bolagets aktier innebärande 
att 20 befintliga aktier sammanlades till 1 aktie. Sammanläggningen resulterade i att det totala 
antalet utestående aktier minskade från 138 881 560 till 6 944 078 aktier. 
 

 
Datum för ekonomisk rapportering 
 

 Kvartal 1 2014:  2014-04-24 
 Kvartal 2 samt 6 mån, jan-juni 2014: 2014-08-21 
 Kvartal 3 samt 9 mån, jan-sept 2014:  2014-11-24 
 Kvartal 4 och bokslutskommuniké 2014: 2015-02-26 

 
 

Transaktioner med närstående 
Förutom styrelsearvode har styrelseordföranden Lars Olof Nilsson från sitt bolag sålt 
konsulttjänster till Lappland Goldminers AB för 330 TSEK under 2013. 

 
I samband med rekonstruktionsansökan för den svenska verksamheten upptog Lappland 

Goldminers ett lån om 10 MSEK från Ponderus Invest med så kallad superförmånsrätt. Ränta på 
lånet uppgår till 12 procent. Ponderus Invest AB är bolagets huvudägare och kontrolleras av 
ledamoten Peter Edwall. 
 

 

 
Årsredovisning 

Årsredovisningen för 2012 finns tillgänglig på bolagets hemsida med möjlighet för nedladdning eller 
utskrift. 
 

 
Lycksele, den 20 mars 2014 
 
 
 
Thomas Häggkvist    
Verkställande direktör    
 

 

Bokslutskommunikén för januari – december 2013 har ej genomgått granskning av bolagets 
revisorer. 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Thomas Häggkvist, VD/CFO, Tel: +46 70 5522622 
e-post: thomas.haggkvist@lgold.se 

  

mailto:thomas.haggkvist@lgold.se
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Resultaträkning - Koncernen 
   

TSEK Oktober - december 

 
Januari - december 

  2013 2012 

 
2013 2012 

Försäljningsintäkter 27 859 34 900 

 
80 955 210 795 

Kostnad för sålda varor, inkl. avskrivningar -47 944 -68 404 

 
-131 458 -214 737 

Bruttoresultat -20 085 -33 504 

 
-50 503 -3 942 

      
Prospekteringskostnader -108 -1 303 

 
-2 025 -4 397 

Administrationskostnader -2 373 -1 673 

 
-14 731 -14 876 

Övriga rörelsekostnader -1 618 - 

 
-2 219 -2 309 

Nedskrivningar -207 853 -11 553 

 
-207 994 -14 639 

Rörelseresultat  -232 037 -48 033 

 
-277 472 -40 163 

      
Finansnetto 

     
Finansiella intäkter 148 177 

 
1 229 222 

Finansiella kostnader -6 255 -4 620 

 
-20 409 -18 286 

Resultat efter finansnetto -238 144 -52 476 
 

-296 652 -58 227 

Skatt 0 0 

 
0 0 

Periodens resultat -238 144 -52 476 

 
-296 652 -58 227 

      
Periodens resultat hänförligt till: 

     
Moderbolagets aktieägare -238 144 -52 476 

 
-296 652 -58 227 

Minoritetsägare - - 

 
- - 

      
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental 6 945 138 881 

 
83 577 138 881 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 7 650 152 974 
 

92 057 152 138 

      
Resultat per aktie före utspädning -34,29 -0,38 

 
-3,55 -0,42 

Resultat per aktie efter utspädning -34,29 -0,38 

 
-3,55 -0,42 

      
Koncernens rapport över totalresultatet 

   
 

TSEK Oktober - december 

 

Januari - december 

  2013 2012 

 
2013 2012 

Periodens resultat -238 144 -52 476 

 
-296 652 -58 227 

      
Övrigt totalresultat 

     
Omräkningsdifferenser -3 017 7 364 

 
-3 310 2 227 

Skatt relaterat till övrigt totalresultat 0 0 

 
0 0 

Summa övrigt totalresultat -3 017 7 364 

 
-3 310 2 227 

      
Periodens totalresultat -241 161 -45 112 

 
-299 962 -56 000 
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Balansräkningar - Koncernen     

TSEK 31 dec 
 

31  dec 

  2013   2012 

Tillgångar 
   

Anläggningstillgångar 
   

Gruvrättigheter och aktiverade prospekteringsutgifter 30 616 
 

240 636 

Byggnader och mark 2 622 
 

5 890 

Biologiska tillgångar (skog) 24 500 
 

24 547 

Dammar och gruvor 38 984 
 

21 467 

Inventarier, verktyg och installationer 1 692 
 

3 311 

Andra värdepappersinnehav 262 
 

319 

Pantsatta likvida medel 6 061   5 754 

Summa anläggningstillgångar 104 737 
 

301 924 

    
Omsättningstillgångar 

   
Varulager 8 026 

 
3 494 

Övriga fordringar 2 831 
 

17 876 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 017 
 

4 420 

Kundfordringar 13 055 
 

38 684 

Kassa och bank 4 250 
 

590 

Summa omsättningstillgångar 29 179   65 065 

    

Summa tillgångar 133 916   366 989 

    
Eget kapital och skulder 

   
Eget kapital 

   
Aktiekapital 2 778 

 
2 778 

Övrigt tillskjutet kapital 570 367 
 

570 367 

Omräkningsreserver -8 282 
 

-4 971 

Balanserat resultat -461 137 
 

-402 910 

Periodens resultat -296 652 
 

-58 227 

Totalt eget kapital -192 925   107 037 

    
Långfristiga skulder 

   
Avsättning för efterbehandlingsåtgärder 44 948 

 
43 307 

Skulder till kredit institut 2 085 
 

9 724 

Summa långfristiga skulder  47 033   53 031 

Kortfristiga skulder 
   

Checkräkningskredit 5 115 
 

12 948 

Reversskulder 70 555 
 

33 539 

Konvertibellån 121 996 
 

118 163 

Leverantörsskulder 60 660 
 

24 590 

Övriga kortfristiga skulder 6 820 
 

6 767 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 663 
 

10 914 

 Summa kortfristiga skulder 279 809   206 921 

    

Summa skulder 326 842 
 

259 952 

Summa eget kapital och skulder 133 916   366 989 
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Förändring av eget kapital - Koncernen   

 

  

TSEK Oktober - december 

 
Januari - december 

  2013 2012 

 
2013 2012 

Eget kapital vid periodens början 47 982 152 149 

 
107 037 160 726 

Valutaeffekter -2 463 7 364 

 
-3 310 2 227 

Övriga poster - - 

 
- 2 311 

Periodens resultat -238 144 -52 476 

 
-296 652 -58 227 

Eget kapital vid periodens slut -192 625 107 037 

 
-192 925 107 037 

 
 
 

Kassaflödesanalys - Koncernen*   

 

  

TSEK Oktober - december 

 
Januari - december 

  2013 2012 

 
2013 2012 

Den löpande verksamheten 
     

Periodens rörelseresultat -232 037 -48 033 

 
-277 472 -40 163 

Avskrivningar och nedskrivningar 217 050 40 460 

 
236 274 73 720 

Övriga justeringar - - 

 
- -2 384 

Erhållen ränta 148 177 

 
1 229 222 

Erlagd ränta och andra finansiella kostnader -6 255 -4 620 

 
-20 410 -18 286 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -21 094 -12 016 

 
-60 379 12 658 

före förändringar av rörelsekapital 
     

      
Förändringar av rörelsekapital  

     
Förändring av kundfordringar och andra fordringar 1 357 5 831 

 
27 127 -8 191 

Förändring av varulager 3 772 -2 828 

 
-4 399 4 807 

Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder 5 464 1 251 

 
38 796 13 618 

Justeringar hänförliga till avvecklingen av Lappland Goldminers Sorsele AB - 11 742 

 
- 11 742 

Kassaflöde från den löpande verksamheten * -10 501 3 980 

 
1 145 34 634 

      
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 958 -19 406 

 
-19 272 -80 596 

      
Finansieringsverksamheten 

     
Förändring av kort- och långfristiga finansiella skulder 4 769 10 431 

 
22 636 11 774 

Pantsatta likvida medel - -54 

 
-65 -55 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 769 10 377 

 
22 571 11 719 

Valutadifferens i likvidamedel -53 112 

 
-784 -2 293 

      
Nettoförändring av likvida medel -11 743 -4 937 

 
3 660 -36 536 

      
Likvida medel vid periodens början 15 993 5 527 

 
590 37 126 

Likvida medel vid perioden slut 4 250 590 
 

4 250 590 

      
* Kassaflöde 2012 justerat för avvecklingen av Lappland Goldminers Sorsele AB  
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Resultaträkning - Moderbolaget 

   TSEK Oktober - december 

 
Januari - december 

  2013 2012 

 
2013 2012 

Försäljningsintäkter 131 30 

 
223 86 

Prospekteringskostnader -108 -656 

 
-2 025 -3 750 

Rörelsens kostnader -2 971 -2 025   -15 350 -14 307 

Rörelseresultat före av och nedskriving -2 948 -2 651 

 
-17 152 -17 971 

      
Nedskrivning -309 451 -12 149   -309 592 -16 949 

Rörelseresultat -312 399 -14 800 
 

-326 744 -34 920 

      
Finansnetto 

     
Finansiella intäkter, kostnader och kursdifferenser -155 -1 617 

 
-9 920 -19 156 

Resultat efter finansnetto -312 554 -16 417 

 
-336 664 -54 076 

Skatt 0 0 

 
0 0 

Periodens resultat -312 554 -16 147 

 
-336 664 -54 076 

      

      Moderbolagets rapport över totalresultatet 
     TSEK 
     

 
Oktober - december 

 
Januari - december 

Periodens resultat 
     

 
-312 554 -16 417 

 
-336 664 -54 076 

Övrigt totalresultat: 
     

Omräkningsdifferenser - - 

 
- - 

Skatt relaterat till övrigt totalresultat - -   - - 

Summa övrigt totalresultat 0 0 
 

0 0 

            

Periodens totalresultat -312 554 -16 417 
 

-336 664 -54 076 
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Balansräkning - Moderbolaget   

 
  

 TSEK 31 dec 

 
31 dec 

 
  2013 

 
2012 

 

   
  

 
Tillgångar 

  
  

 
Materiella anläggningstillgångar 53 

 
119 

 
Finansiella anläggningstillgångar 20 409 

 
338 192 

 
Summa anläggningstillgångar 20 462 

 
338 312 

 

   
  

 
Omsättningstillgångar 18 568 

 
13 851 

 
Summa tillgångar 39 031 

 
352 162 

 

   
  

 
Eget kapital och skulder 

  
  

 
Eget kapital -129 419 

 
207 052 

 

   
  

 
Långfristiga skulder - 

 
4 000 

 
Kortfristiga skulder 168 450 

 
141 110 

 
Summa skulder 168 450 

 
145 110 

 

   
  

 
Summa Eget kapital och skulder 39 031 

 
352 162 

 

    
  

 Förändring av eget kapital - Moderbolaget 

 

 

 

   

TSEK Okt - dec 

 
Jan- dec 

  2013 2012 

 
2013 2012 

Eget kapital vid periodens början 182 943 235 213 

 
207 052 261 128 

Konvertibelkostnader/övrigt 193 - 

 
193 - 

Periodens resultat -312 554 -16 416 

 
-336 664 -54 075 

Eget kapital vid periodens slut -129 419 207 052 

 
-129 419 207 052 

 
 


