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Undertecknad styrelseledamot i Nickel Mountain Resources AB (publ) intygar, att resultaträkningen och
balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den
.
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag beträffande den uppkomna förlusten.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm

Martin Nes

Nickel Mountain Resources AB (publ)
556493-3199
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Bolaget Nickel Mountain Resources AB (”NMR” eller ”Bolaget”) är ett holdingbolag i Nickel Mountain
Group-koncernen. NMR äger till 100% dotterbolaget Nickel Mountain AB, vilket är det operativa
dotterbolaget inom Nickel Mountain Group-koncernens nickelverksamhet. NMR är ett publikt svenskt bolag
med aktieboken förd av Euroclear i Sverige, och därtill finns aktien även med i VPS-systemet i Norge. NMR
är dock inte marknadsnoterat som moderbolaget NMG.
Bolaget och koncernen sysslar med prospektering och geologisk utvärdering av mineraler, i dagsläget nära
nog uteslutande av nickelprojektet Rönnbäcken. Detta nickelprojekt är beläget i norra Sverige i landskapet
Lappland, länet Västerbotten. Rönnbäcken har blivit föremål för en omfattande utvärderingsinsats av Nickel
Mountain Group-koncernen. Resultaten av det geologiska arbetet har sedan granskats av det internationella
gruvkonsultföretaget SRK Consulting (Sweden) AB, senast i december 2011. Resultatet av den studien, som
på engelska benämns ”Preliminary Economic Assessment”, blev vid den tidpunkten att Rönnbäcken
bedömdes innehålla nickelmineraltillgångar enligt den kanadensiska gruvstandarden NI-43-101 om 668,3
miljoner ton med en genomsnittlig nickelhalt om 0,176% varav 0,099% i form av nickel-sulfider. Därtill
finns i mineraltillgångarna ett innehåll av järn om 5,67%. Av dessa mineraltillgångar låg 97% i kategorierna
”kända och indikerade” (measured and indicated). Den exakta uppdelningen av mineraltillgångarna i de olika
delkategorierna framgår på moderbolaget NMGs hemsida på internet, http://nickelmountain.se/assetsoperations/geology-and-resources/. Detta är en förhållandevis betydande nickelfyndighet med globala mått
mätt. Det återstår dock omfattande arbete innan fyndigheten kan betraktas som en gruva med nödvändiga
miljö- och andra tillstånd.
NMR och koncernen det ingår i fokuserar nu på att färdigställa en preliminär genomförbarhetsstudie, på
engelska en så kallad “Prefeasibility Study" eller "PFS”, med avseende på Rönnbäcken, och att parallellt
därmed även förbereda en ansökan om miljötillstånd enligt svenska miljöbalken.
För en närmare redogörelse för utvärderingsarbetet inom ramen för PFS-arbetet under 2014, och även i övrigt
för en redogörelse för omständigheter av intresse för koncernen, hänvisas till årsredovisningen för
moderbolag och koncernen. Den publicerades den 29 april 2015 på NMGs hemsida på internet,
www.nickelmountain.se.
Fle rårsjämförelse TSEK*
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2014
0
-1 429
108 079
40,22

2013
0
-5 066
109 103
41,10

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar
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2012
0
-9 287
100 959
47,10

2011
0
-13 171
88 429
64,40

Nickel Mountain Resources AB (publ)
556493-3199
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Ägarförhållanden
Bolaget ägs vid årsslutet till 99,6% av det publika svenska bolaget Nickel Mountain Group AB, org nr
556227-8043. Nickel Mountain Group AB (”NMG”) är börsnoterat i Norge på Oslo-börsen och handlas där
med börstickern ”NMG”. Antalet aktieägare i Nickel Mountain Group uppgår f n till omkring 6 000.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget har genom åtagande av Nickel Mountain Group AB (publ) säkerställt bedömt rörelsekapitalbehov
under verksamhetsåret 2015.
Erhållen rapport gällande biprodukten magnetit i Rönnbäcken-projektet
Som framgår av koncernens publika delsårsrapport för första kvartalet 2015 har NMG-koncernen i april
månad erhållit en konsultrapport gällande magnetitbiprodukten i Rönnbäcken. Författaren är en ledande
stålbranschspecialist i världen. Förutom nickel innehåller fyndigheten även möjliga biprodukter som kobolt
och magnetit. Den senare är den viktigaste komponenten. Tidigare gjorda antaganden har utgått från att
magnetiten kan separeras vid fyndigheten och säljas som järnmalm till marknadspriset för järnmalm. Senare
studier har indikerat att så inte är sannolikt p g a förekomsten av grundämnen som krom och nickel i
magnetiten, ytterligare en negativ faktor är finkornigheten i magnetitkoncentratet som gör produkten
svåranvänd i konventionella järnverk. Den i april 2015 erhållna rapporten rekommenderar att NMG
överväger en vidareförädling av magnetiten till en gjutjärnsprodukt kallad MPI (merchant pig iron).
Rapporten bedömer att en sådan anläggning borde uppföras i hamnstaden Mo i Rana i Norge, och att
kapaciteten skulle kunna motsvara 1,1 miljoner ton MPI per år. Detta blir en betydande del av
världsmarknaden för MPI och investeringskostnaden bedöms preliminärt bli motsvarande 800 miljoner USD.
Konsultens bedömning är att avkastningen på en sådan investering kan väntas vara tillfredställande. NMGkoncernen noterar att denna vidareförädlingsenhet å ena sidan ökar kapitalbehovet i hela Rönnbäckenprojektet och gör det mer komplext. Å andra sidan är nuvarande bedömning att total förväntad avkastning på
Rönnbäcken-projektet, med i övrigt samma antaganden som tidigare, inte ändras på grund av denna
tillkommande enhet. Styrelserna för moderbolaget och dotterbolagen i koncernen kommer att utvärdera hur
koncernstrategierna ska anpassas för att bäst passa de nya förutsättningarna.

Miljö
Bolaget följer en policy för effektiv, miljövänlig energi-, mark- och materialanvändning inom bolagets
alla verksamhetsområden. De främsta miljöeffekterna av NMGs verksamhet är mark- och
energianvändning, samt avfallshanteringen. Bolaget bedriver för närvarande inte tillståndspliktig
verksamhet. Det finns dock en hel rad lagar och föreskrifter på miljöområdet som bolaget måste följa.
Långt före någon gruvdrift startas måste ett miljötillstånd sökas och beviljas av de svenska
myndigheterna. Granskande första instans är Mark- och Miljödomstolen. Dennas beslut kan sedan
överklagas till nästa instans, Mark- och Miljööverdomstolen. Processen för att erhålla ett miljötillstånd
är tidskrävande och komplex. NMG har redan inlett en rad långtidstester som måste granskas och
godkännas inom ramen för processen att erhålla ett beviljat miljötillstånd.
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Det bör understrykas att det finns risk att processen för att erhålla ett miljötillstånd från Mark- och
Miljödomstolen kan dra ut på tiden, och att kraven som ställs på NMG kan visa sig vara kostsamma att
efterleva och på så vis leda till höga produktionskostnader. Alternativt finns risken att Mark- och
Miljödomstolen i slutänden beslutar att inte bevilja NMG ett miljötillstånd.
Risker
Uppskattningar och antaganden av mineraltillgångar
Att undersöka och utvinna mineral innebär en hög grad av risk. Endast ett fåtal av de områden som
prospekteras, utvecklas till slut till producerande gruvor. Betydande kostnader i form av geofysiska
undersökningar och borrningar krävs för att fastställa mineraltillgångar och det är inte säkert att man finner
några brytbara sådana. Undersökningen och utvecklingen av mineraltillgångar kan begränsas försenas eller
avbrytas av ovanliga eller oväntade geologiska formationstryck, väderlek som medför ökade risker och andra
faktorer. Det finns många risker med att undersöka fynd och driva gruvor och många av dessa risker kan inte
kontrolleras av bolaget. Bolagets verksamhet kan begränsas, försenas eller avbrytas som en följd av
miljörisker, olyckor, yrkes- och hälsorisker, tekniska fel, brist på eller förseningar i leveranserna av
utrustning, arbetskonflikter och krav från myndigheter
Prospekteringsverksamhet kan vara olönsam, inte bara på grund av att borrkärnor inte innehåller någon
mineralisering utan också på grund av att även om en borrkärna innehåller mineralisering, så är
mineralkoncentrationen otillräcklig för att göra kommersiell utveckling möjlig eller för att täcka
rörelsekostnader och andra kostnader. Bolaget kan på grund av delägande och/eller egen verksamhet ådra sig
skulder till tredje man inklusive åtaganden att återställa miljö, böter, straffavgifter och stämningar.
Information om mineraltillgångar i detta dokument utgör uppskattningar och kan förändras väsentligt i takt
med att mer information blir tillgänglig. Egenskaperna i kvantitativa data innebär att det inte finns någon
garanti att uppskattad kvantitet och kvalitet i mineraltillgångarna kommer att finnas tillgängliga för
mineralutvinning. Därför kan faktisk produktion, intäkter, kassaflöden, royalties samt utvecklings- och
rörelsekostnader komma att skilja sig från dessa uppskattningar. Sådana skillnader kan vara väsentliga.

Marknadsrisk
Bolaget är utsatt för de allmänna riskfaktorer som hör till gruv- och metallbranschen såsom (i) fluktuerande
metallpriser, (ii) osäkerhet som rör de uppskattade mineraltillgångarna och reserverna, (iii) osäkerhet
beträffande bolagets förmåga att förvärva, utveckla och exploatera nya mineraltillgångar och reserver, (iv)
verksamhetsrisker.
Politisk risk
Politisk risk definieras som den affärsrisk som kan uppstå till följd av politiska beslut. Exempel på detta kan
vara osäkerhet i olika avtals giltighet, osäkerhet vid en ny politisk majoritet eller förändringar av finans- och
skattepolitik. En annan typ av politisk risk utgörs av förändringar i de regelverk som rör mineralbranschen.
Exempel på det är förändrade skatter, miljöavgifter och förändringar i hur eventuella statliga monopol skall
utformas. Denna typ av risk är svårare att förutse och gardera sig mot.
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Miljörisker
Att uppfylla kraven i miljölagstiftningen kan kräva betydande utgifter, inklusive utgifter för återställning och
för skador som beror på markföroreningar. Förutom de regler som gäller nu, räknar NMG med att det är
sannolikt med ytterligare miljöregler för att skydda miljön och livskvaliteten, eftersom regeringar och
överstatliga organisationer och andra organ har drivit frågor om hållbar utveckling. Några av de frågor som
nu diskuteras av miljömyndigheter handlar om att minska eller stabilisera olika utsläpp inklusive
svaveldioxid och växthusgaser och återställning av gruvor, frågor om kvaliteten på vatten, luft och mark samt
införandet av ett absolut ansvar avseende utsläpp och överskridande av gränsvärden. Det är inte säkert att
NMG vid varje tidpunkt kommer att visa sig ha följt alla miljöregler eller att det som behöver göras för att
åstadkomma att Bolaget följer dessa regler inte kommer att negativt påverka NMG:s verksamhet, finansiella
situation, likviditet eller rörelseresultat.

Re s ultatdis pos ition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
överkursfond
årets förlust
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

-51
87
-1
34

321
432
429
682

252
306
018
036

34 682 036
34 682 036

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

-1 452 475
38 696
-18 351
-1 432 130

-1 818 173
-3 203 039
-43 967
-5 065 179

-1 432 130

-5 065 179

4 289
-1 177
3 112

420
-8 254
-7 834

Resultat efter finansiella poster

-1 429 018

-5 073 013

Resultat före skatt

-1 429 018

-5 073 013

0

2 425 009

-1 429 018

-2 648 004

Not
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

3
4

5

Årets resultat
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2014-12-31

2013-12-31

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Mineralintressen

6

611 713
611 713

611 713
611 713

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

7

0
0

18 351
18 351

8
9
10

57 050 991
48 613 886
1 544 887
31 315
107 241 079

57 050 991
46 951 128
1 544 887
31 315
105 578 321

107 852 792

106 208 385

105 932
0
36 739
3 400
146 071

0
2 674 732
123 492
0
2 798 224

80 011
80 011

97 011
97 011

226 082

2 895 235

108 078 874

109 103 620

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Sida 7 av 16

Nickel Mountain Resources AB (publ)
556493-3199

BALANSRÄKNING

2014-12-31

2013-12-31

2 681 604
6 110 000
8 791 604

2 681 604
6 110 000
8 791 604

87 432 306
-51 321 252
-1 429 018
34 682 036

87 432 306
-48 673 248
-2 648 004
36 111 054

43 473 640

44 902 658

63 273 555
63 273 555

62 120 805
62 120 805

11 263
5 120
1 242 555
72 741
1 331 679

80 092
0
1 516 756
483 369
2 080 217

108 078 874

109 103 680

Andra ställda panter

31
31

31
31

Summa ställda säkerheter

31

31

Inga

Inga

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

11

Bundet eget kapital
Aktiekapital (26 816 042 aktier)
Reservfond

12

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

13

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter
Övriga ställda panter och därmed jämförliga
säkerheter

Ansvarsförbindelser
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper.
Värderingsprinciper
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod
förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder
tillämpas:
Antal år
Maskiner och inventarier
3-10
Tekniska installationer
10
Utrustning
5
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas
årligen.
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Mineralintressen
Bolaget redovisar kostnaderna hänförliga till prospektering och utveckling av gruvor enligt följande: Direkta
kostnader bokförs per projekt och redovisas under posten "Mineralintressen". Indirekta kostnader redovisas
direkt i resultatet under den period då de uppkommer. Avskrivning av mineraltillgångar börjar i samband med
produktionsstarten vid gruvanläggningarna. Avskrivning sker i takt med gruvanläggningens nyttjande. I
redovisningssyfte definieras projekt som genomförs inom Nickel Mountain-koncernen som mineralintressen för
vilka företaget har börjat aktivera kostnaderna i balansräkningen. Mineralintressen redovisas i enlighet med så
kallad "full cost method", vilket innebär att alla kostnader hänförliga till förvärvet av upplåtna rättigheter,
licenser, prospektering och borrning av sådana intressen aktiveras fullt ut. Detta är emellertid tillåtet enligt
antagandet att beloppen kan återvinnas i framtiden genom en framgångsrik utveckling av projektet, genom att
sälja projektet, eller om projektet fortfarande befinner sig i ett tidigt skede och det inte är möjligt för bolaget att
på ett tillförlitligt sätt uppskatta projektets värde eller avgöra om projektet omfattar kommersiellt brytningsbara
fyndigheter.
Aktiverade kostnader i form av mineralintressen skrivs ned till noll så snart undersökningstillsståndet återlämnas
till utfärdaren.
Det redovisade värdet för alla projekt som ingår som delar i posten "Mineralintressen" omvärderas av
företagsledningen närhelst det fastställs att det redovisade värdet för projektet är högre än uppskattat verkligt
värde. När det kan fastställas att det redovisade värdet är högre än uppskattat verkligt värde görs en nedskrivning
över resultaträkningen.
För projekt där bolaget enbart är delägare, redovisas kostnader som mineralintressen i enlighet med villkoren i
delägaravtalet.
Nedskrivningsprövning för materiella och immateriella tillgångar
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. För immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod beräknas återvinningsvärdet årligen. Om det inte går att fastställa
väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden - en
så kallad kassagenererande enhet. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande
enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar
årets resultat. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet (grupp av enheter)
fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som
ingår i enheten (gruppen av enheter). Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den
specifika tillgången.
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
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Viktiga uppskattningar och antaganden i redovisningen
Styrelsen och företagsledningen har tillsammans identifierat vissa områden (som beskrivs nedan) som skulle
kunna ha betydande påverkan vad gäller att uppskatta företagets vinst och finansiella ställning.
Företagsledningen och styrelsen övervakar kontinuerligt utvecklingen inom vart och ett av dessa områden.
Uppskattningar och antaganden av mineraltillgångar
Redovisningen av mineraltillgångar är föremål för redovisningsregler som är unika för prospekteringsindustrin.
De redovisningsprinciper och områden som kräver de mest väsentliga uppskattningarna och antaganden vid
upprättandet av koncernredovisningen är de för redovisning av mineraltillgångar, inklusive uppskattning och
antaganden av reserverna. Värdering av mineraltillgångar baseras på uppskattningar och antaganden av både
bevisade och sannolika tillgångar vid tiden för förvärv av licenser och förväntad produktionsvolym på årsbasis.
Uppskattningar och antaganden av bevisade och sannolika tillgångar utförs med hjälp av tredjepartsvärderingar,
och baseras på årliga genomgångar av tillgångarna med hänsyn till genomförd prospektering inom licensen samt
nya fynd gjorda under året. En viss osäkerhet finns alltid beträffande utförda värderingar. Och om nya
uppskattningar och antaganden skulle göras som påvisar minskningar av tillgångarna, eller om produktionen inte
träffar på ekonomiskt lönsamma mängder mineraler, föreligger en betydande risk för att de redovisade
tillgångarna för specifika projekt måste skrivas ned. Detta utvärderas i nedskrivningsprövningarna.

Förändringar i uppskattade mängder mineraltillgångar/reserver påverkar även diskonterade kassaflöden,
avskrivningar och nedskrivningar, låneåterbetalningar och reserveringar och är viktiga faktorer i
kapitalmarknadernas uppskattningar av Bolaget och dess aktier.
Utifrån de tredjepartsvärderingar som utförs krävs att ledningen bedömer resultaten av dessa och i de fall
värderingarna eventuellt påvisar skillnader i uppskattade bevisade och sannolika mineraltillgångar gentemot
värderingar som gjorts inom koncernen så måste ledningen analysera uppkomna skillnader och bedöma vilka
värderingar som är de mest korrekta.
Uppskattning och antaganden avseende avsättning för återställningskostnader
Avsättning för återställning sker utifrån uppskattningar om beräknade framtida åtaganden och krav på
nedmontering, bortforslande, sanering och liknande åtgärder kring borrningsplatserna inom
undersökningstillstånden. Beräkningarna baseras på legala myndighetskrav och estimerade utgifter för
nedläggning. På grund av förändringar i dessa faktorer kan framtida verkliga kassautflöden avvika från de
redovisade avsättningarna för återställning. För att ta hänsyn till eventuella förändringar sker en regelbunden
granskning av de redovisade värdena av avsättning för återställning. Vid beräkning av avsättning för framtida
återställning måste ledningen utföra bedömningar avseende kommande investeringar inom koncernens
undersökningstillstånd, eventuella förändringar i lokala myndighetskrav på förpliktelser om återställning samt
andra faktorer vilka kan komma att påverka avsättningen väsentligt. Eftersom utbyggnadsfasen för
nickelprojektet ännu inte har inletts finns det för närvarande inga avsättningar att göra för
återställningskostnader.
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Fortsatt drift
Gruvdrift och mineralprospektering innefattar en hög grad av risk och det finns ingen garanti för att det
planerade prospekterings- och utvecklingsprogrammet kommer att leda till lönsam gruvdrift. Redovisade
återvinningsvärden för mineraltillgångar är beroende av slutförande av förvärv av mineraltillgångarna, fynd av
ekonomiskt exploaterbara mineraltillgångar och reserver, bekräftelse av Bolagets rätt till de underliggande
mineraltillgångarna (undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner), Bolagets förmåga att anskaffa
nödvändig finansiering för att slutföra utvecklingen och framtida lönsam produktion eller, alternativt, avyttring
av sådan egendom med vinst.
Ändrade förhållanden kan i framtiden kräva betydande nedskrivningar av mineraltillgångarnas bokförda värden.
Även om Bolaget har vidtagit åtgärder för att säkerställa rätten till den egendom där det gör undersökningar och
i vilken det har förvärvat rättighet, i enlighet med branschens regler för aktuellt stadium av undersökning av
sådan egendom, utgör dessa rutiner ingen garanti för Bolagets äganderätt. Äganderätten kan vara beroende av
oregistrerade tidigare avtal, samernas rättigheter och eventuell överträdelse av regelverk. Bifogade finansiella
rapporter har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper som gäller för fortsatt drift, vilket bygger på att
tillgångar realiseras och skulder regleras i den normala verksamheten allteftersom de förfaller. Vid bedömningen
huruvida antagandet om fortsatt drift är relevant tar ledningen hänsyn till all tillgänglig information om
framtiden, som är minst men inte begränsad till tolv månader från rapportperiodens slut. Ledningen är medveten
om att dess bedömning är underkastad betydande osäkerhet relaterad till händelser och förhållanden som kan
medföra tvivel på Bolagets förmåga att fortsätta driften såsom beskrivs i följande stycke, och därmed det
befogade i att använda de redovisningsprinciper som ska tillämpas för fortsatt drift. Dessa finansiella rapporter
återspeglar inte de justeringar av bokförda värden på tillgångar och skulder, kostnader och
balansräkningsklassificeringar som skulle bli nödvändiga om antagandet om fortsatt drift inte är tillämpligt.
Dessa justeringar skulle kunna bli betydande.
Utöver löpande rörelsekapitalbehov, måste Bolaget säkerställa tillräcklig finansiering för att uppfylla sina
befintliga åtaganden för undersöknings- och utvecklingsprojekt och betala allmänna och administrativa
kostnader. Eventuell bristande finansiering kan i framtiden hanteras på ett antal olika sätt inklusive men inte
begränsat till emission av nya skuldebrevs- eller egenkapitalinstrument, kostnadsminskningar och/eller nya joint
venture-samarbeten och/eller samgåenden. Även om ledningen hittills har varit framgångsrik i att säkerställa
finansieringen, finns det ingen garanti för att den kan göra det i framtiden eller att Bolaget har tillgång till dessa
finansieringskällor eller initiativ på villkor som Bolaget kan acceptera. Om ledningen inte kan anskaffa ny
finansiering kan det eventuellt bli omöjligt för Bolaget att fortsätta sin verksamhet, och tillgångarnas
återvinningsvärde kan vara lägre än de belopp som redovisas i denna årsredovisning.

Andelar i koncernföretag
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden som ur ett redovisningsperspektiv har betydelse för
värderingen av aktier i dotterbolag. Nedskrivningsprövningarna av tillgångar görs med utgångspunkt från de
kassaflöden som de förväntas medföra i framtiden, utifrån värderingen av projektet som pågår. Beaktat
projektets komplexitet föreligger en stor mängd uppskattningar om framtiden och därmed även en
osäkerhetsfaktor.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1

Inköp och försäljning inom koncernen
Koncerninterna inköp eller försäljningar har ej förekommit vare sig 2014 eller 2013.

Not 2

Personal

2014

2013

0,00
0,00
0,00

1,00
0,00
1,00

-29 808
450
-9 367
-38 725

2 089 554
351 230
742 197
3 182 981

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa

Bolagets VD är tillika VD för moderbolaget Nickel Mountain Group AB och därför inte anställd på
dotterbolagsnivå.
Not 3

Not 4

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2014

2013

Räntor
Kursdifferens

3 724
565
4 289

418
2
420

Räntekostnader och liknande resultatposter

2014

2013

Kursdifferenser på skulder
Övriga räntekostnader

376
801
1 177

2 248
6 006
8 254
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Not 5

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skattekostnad 22,00% (22,00%)
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skattemässiga underskott för vilka uppskjuten
skatt inte bokas upp
Skatteeffekt av utnyttjande av underskottsavdrag för
vilka uppskjuten skatt inte tidigare redovisats
Summa

2014

2013

0
0

2 425 000
2 425 000

-1 429 018

-5 073 013

314 384

1 116 063

-3
1

0
0

-314 382

0

0
0

1 308 937
2 425 000

I slutet av 2013 förvärvades ett kommanditbolag med beskattningbar vinst härrörande från
fastighetsförsäljning. Moderbolaget Nickel Mountain Group AB förvärvade 75 % och Nickel Mountain
Resources 25 % av bolaget. Kommanditbolagets vinst avräknades mot Nickel Mountain Resources
förlustavdrag och Nickel Mountain Resources andel i kommanditbolagets egna kapital utgör 2 425
TSEK.
Bolagets underskottsavdrag om 23 021 TKR aktiveras inte då bolaget inte förväntas visa positivt
resultat under närmaste tiden. Bolagets uppskjutna skattefordran uppgår till 22 % av
underskottsavdraget. Då bolaget ej visar vinst har denna fordran redovisats till noll kronor.
Not 6

Not 7

Mineralintressen

2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Utgående redovisat värde

10 982 000
10 982 000
-10 370 287
611 713

10 982 000
10 982 000
-10 370 287
611 713

Inventarier, verktyg och installationer

2014-12-31

2013-12-31

301 242
301 242
-282 891
-18 351
-301 242
0

301 242
301 242
-238 924
-43 967
-282 891
18 351

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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2014-12-31

2013-12-31

Redovisat
värde
57 050 991

Redovisat
värde
57 050 991

-

0

57 050 991

57 050 991

Eget kapital
56 748 675

Resultat
-118 003

Fordringar hos koncernföretag

2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

46 951 128
1 662 758
48 613 886
48 613 886

41 168 974
5 782 154
46 951 128
46 951 128

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2014-12-31

2013-12-31

Not 8

Andelar i koncernföretag
Företag
Organisationsnummer
Nickel Mountain AB
556819-1596
KB Vallgraven
916446-7039

Säte

Antal/Kap.
andel %

Stockholm

100,00%

Göteborg

25,00%

Uppgifter om eget kapital och resultat
Nickel Mountain AB
KB Vallgraven är likviderat under 2014.
Not 9

Värdepapper
Nordic Iron Ore AB
Taman Metals

Andel
1,93%
0,03%

1 400 000
144 887
1 544 887

Andel
2,40%
0,03%

1 400 000
144 887
1 544 887

Not 11 Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Övrigt bundet
Aktiekapital eget kapital
2 681 604
6 110 000

2 681 604

6 110 000
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Övrigt fritt
eget kapital
38 759 058

Årets
resultat
-2 648 004

Summa fritt
eget kapital
36 111 054

-2 648 004

2 648 004
-1 429 018

0
-1 429 018

36 111 054

-1 429 018

34 682 036
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Not 12 Upplysningar om aktiekapital
Antal/värde vid årets ingång
Antal/värde vid årets utgång
Not 13 Långfristiga skulder
Amortering inom 2 till 5 år

Antal aktier
26 816 042
26 816 042

Kvotvärde per aktie
0,10
0,10

2014-12-31

2013-12-31

63 273 555
63 273 555

62 120 805
62 120 805

Skulderna är koncerninterna.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Koncernförhållanden
Bolaget är helägt dotterbolag till Nickel Mountain Group AB, Org. nr 556227-8043
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 2 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Övergripande koncernredovisning upprättas av:
Nickel Mountain Group AB, 556227-8043, Stockholm
Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm

Martin Nes

Jan Frode Andersen

Lars Christian Stugård

Torbjörn Ranta
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
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