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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Verksamheten 

Bolaget Nickel Mountain Resources AB (publ) (”NMR” eller ”Bolaget”) var under merparten 

av året 2015 ett holdingbolag i Nickel Mountain Group-koncernen, namnändrat till Axactor. 

Den 31 december 2015 överläts Bolaget till Archelon AB (publ). NMR äger till 100 procent 

dotterbolaget Nickel Mountain AB, vilket är det operativa företaget. NMR är ett publikt 

svenskt bolag med aktiebok förd av Euroclear i Sverige, och därtill finns aktien även med i 

VPS-systemet i Norge. NMR är dock inte marknadsnoterat som moderbolaget Archelon AB 

(publ). 

Bolaget sysslar genom dotterbolaget Nickel Mountain AB med prospektering och geologisk 

utvärdering av mineraler, i dagsläget med fokus på nickelprojektet Rönnbäcken i Storumans 

kommun, Västerbottens län. Rönnbäcken har blivit föremål för omfattande utvärderingar 

vilka bekräftar närvaron av en förhållandevis betydande nickelfyndighet även med globala 

mått mätt. 

Under 2015 mottog Bolaget en konsultrapport från en ledande specialist inom stålbranschen 

gällande biprodukten magnetit i Rönnbäcken. Rapporten rekommenderar att Bolaget skall 

överväga en vidareförädling av magnetit till en gjutjärnsprodukt kallad MPI (merchant pig 

ore). 

Det återstår dock omfattande arbeten innan fyndigheten kan betraktas som en gruva med 

nödvändiga miljö- och andra tillstånd. 

 

Flerårsjämförelse, Tkr 

År 2015 2014 2013 2012 2011 

Nettoomsättning 0 0 0 0 0 

Balansomslutning 10 655 108 079 109 103 100 959 88 429 

Resultat efter skatt -97 681 -1 429 -2 648 -9 396 -13 327 

 

Ägarförhållanden 

Bolaget ägdes fram till den 31 december 2015 till 99,6 procent av det publika svenska bolaget 

Nickel Mountain Group AB (publ), namnändrat till Axactor. På denna överlåtelsedag 

tillträdde AktieTorgs-listade Archelon AB (publ) som ny ägare till denna aktiepost. 

 

Miljö 

Bolaget följer en policy för effektiv, miljövänlig energi-, mark- och materialanvändning inom 

bolagets alla verksamhetsområden. De främsta miljöeffekterna av verksamheten är mark- och 

energianvändning samt avfallshantering. Bolaget bedriver för närvarande inte tillståndspliktig 

verksamhet. Det finns dock en hel rad lagar och föreskrifter på miljöområdet som Bolaget 

måste följa. 
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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. En rad långtidstester har inletts som måste 

granskas och godkännas inom ramen för processen att erhålla beviljat miljötillstånd.  

 

Risker  

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. Om metallpriserna faller kan det få negativ 

påverkan på nickelprojektet Rönnbäcken. 

 

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. 

 

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 leveranser 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 mineralkoncentrationen är 

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 utgör ofta uppskattningar och kan förändras 

väsentligt i takt med att mer information blir tillgänglig. 
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Marknadsrisk 

Bolaget är utsatt för de allmänna riskfaktorer som hör till gruv- och metallbranschen såsom 

fluktuerande metallpriser, osäkerhet som rör de uppskattade mineraltillgångarna och 

reserverna, osäkerhet beträffande bolagets förmåga att förvärva, utveckla och exploatera nya 

mineraltillgångar och reserver samt verksamhetsrisker. 

Politisk risk 

Politisk risk definieras om den affärsrisk som kan uppstå till följd av politiska beslut. Exempel 

på detta kan vara osäkerheter 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.  

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 

bör man räkna med att det är sannolikt att det införs ytterligare miljöregler för att skydda 

miljön och livskvaliteten eftersom regeringar och överstatliga organisationer och andra organ 

driver frågor om hållbar utveckling. Förändringar i sådana miljörelaterade regler kan negativt 

påverka Bolagets verksamhet, finansiella situation, likviditet eller rörelseresultat. 

Dessutom är processen för att erhålla ett miljötillstånd tidskrävande och komplex. 

Handläggningen för att erhålla ett miljötillstånd från Mark- och Miljödomstolen kan dra ut på 

tiden. Kraven som ställs på Bolaget kan visa sig vara kostsamma att efterleva och på så vis 

leda till höga produktionskostnader. Alternativt finns risken att Mark- och Miljödomstolen 

inte beviljar Bolaget något miljötillstånd. 
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Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 

Överkursfond 87 432 306 

Balanserat resultat 12 035 522 

Årets resultat -97 681 279 

Kronor 1 786 549 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

i ny räkning överförs  

Kronor 1 786 549 
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Resultaträkning 

 Not 2015 2014 

    

Övriga rörelseintäkter  40 000 - 

    

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader  -252 524 -1 452 475 

Personalkostnader 3 - 38 696 

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 

 

-611 713 -18 351 

    

Summa rörelsens kostnader  -864 237 -1 432 130 

    

Rörelseresultat  -824 237 -1 432 130 

    

Resultat från finansiella poster    

Resultat från andelar i koncernföretag 4 -96 856 950 - 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  524 4 289 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -616 -1 177 

    

Summa resultat från finansiella poster  -96 857 042 3 112 

    

Resultat efter finansiella poster  -97 681 279 -1 429 018 

    

Skatt på årets resultat 5 - - 

    

Årets förlust  -97 681 279 -1 429 018 
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Balansräkning 

 Not 2015-12-31 2014-12-31 

    

Tillgångar    

    

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 

liknande rättigheter 

 

- 611 713 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 4 10 100 000 57 050 991 

Fordringar hos koncernföretag 6 - 48 613 886 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 358 746 1 544 887 

Andra långfristiga fordringar  31 385 31 315 

  10 490 131 107 241 079 

    

Summa anläggningstillgångar  10 490 131 107 852 792 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Fordringar hos koncernföretag  - 105 932 

Övriga kortfristiga fordringar  87 680 36 738 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  - 3 400 

  87 680 146 070 

    

Kassa och bank  76 869 80 011 

    

Summa omsättningstillgångar  164 549 226 081 

    

Summa tillgångar  10 654 680 108 078 873 
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 Not 2015-12-31 2014-12-31 

    

Eget kapital och skulder    

    

Eget kapital 8   

    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  2 681 604 2 681 604 

Reservfond  6 110 000 6 110 000 

  8 791 604 8 791 604 

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond  87 432 306 87 432 306 

Balanserad vinst eller förlust  12 035 522 -51 321 252 

Årets förlust  -97 681 279 -1 429 018 

  1 786 549 34 682 036 

    

Summa eget kapital  10 578 153 43 473 640 

    

Långfristiga skulder    

Skulder till koncernföretag 8 - 63 273 555 

    

Summa långfristiga skulder  0 63 273 555 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  14 645 11 263 

Aktuella skatteskulder  - 5 120 

Övriga kortfristiga skulder  - 1 242 556 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  61 882 72 741 

    

Summa kortfristiga skulder  76 527 1 331 679 

    

Summa eget kapital och skulder  10 654 680 108 078 873 

    

    

Ställda säkerheter  31 385 31 314 

    

Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Not 1. Redovisningsprinciper 
 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år och har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 

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: 

 

Inventarier, verktyg och maskiner: 5år 

Tekniska installationer: 10 år 

Utrustning: 5 år  

 

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. 

 

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 

undersökningstillståndet 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. 
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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. 

 

 

Not 2. Uppskattningar och bedömningar 
 

Mineralintressen 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 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. 

 

 

Not 3. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
 

 2015 2014 

Medelantalet anställda   

Kvinnor - - 

Män - - 

Totalt 0 0 

   

Löner, ersättningar, sociala avgifter och 

pensionskostnader   

   

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande 

direktören   

Löner och ersättningar till övriga anställda - -29 808 

Pensionskostnader - 450 

Sociala kostnader - -9 367 

 0 -38 725 

   

Totalt 0 -38 725 
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Not 4. Andelar i koncernföretag 
 

 2015 2014 

   

Ingående anskaffningsvärde 57 050 991 57 050 991 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 57 050 991 57 050 991 

   

Ingående nedskrivningar - - 

Årets nedskrivningar -46 950 991 - 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -46 950 991 0 

   

Utgående ackumulerade värdeförändringar 0 0 

   

Utgående restvärde enligt plan 10 100 000 57 050 991 

 

 

Andelarna avser innehav i bolaget Nickel Mountain AB (publ) med säte i Stockholm. Bolaget 

äger likt föregående år 100%  av kapitalandelen samt rösträtterna i koncernföretaget.  Nickel 

Mountain AB (publ) hade per 2015-12-31 ett eget kapital om 10,424 Msek (56,748 Msek 

föregående år). 

 

 

 

Not 5. Skatt på årets resultat 
 

 2015 2014 

   

Aktuell skatt - - 

Skatt på årets resultat 0 0 

   

Redovisat resultat före skatt -97 681 279 -1 429 018 

   

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 21 489 881 314 384 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -21 308 529 -3 

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 11 1 

skattemässigt underskott för vilka uppskjuten skatt inte 

bokas upp -181 363 -314 382 

Redovisad skattekostnad 0 0 

 

 

Not 6. Fordringar hos koncernföretag 
 

 2015 2014 

   

Ingående anskaffningsvärden 48 613 886 46 951 128 

Tillkommande fordringar - 1 662 758 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 48 613 886 48 613 886 

   

Eftergift av lån genom aktieägartillskott  -48 613 886 - 
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 2015 2014 

   

   

Utgående restvärde enligt plan 0 48 613 886 

   

Fordran avsåg fordran på dotterbolaget 

Nickel Mountain AB.   
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Not 7. Andra långfristiga värdepappersinnehav 
 

 2015 2014 

   

Ingående anskaffningsvärde Noric Iron Ore AB 1 400 000 1 400 000 

Ingående Anskaffningsvärde Tasman Metals LTD 144 887 144 887 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 544 887 1 544 887 

   

Ingående nedskrivningar - - 

Årets nedskrivningar (Nordic Iron Ore AB) -1 186 141 - 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 186 141 0 

   

Utgående ackumulerade värdeförändringar 0 0 

   

Utgående restvärde enligt plan 358 746 1 544 887 

   

Kapitalandelen i Nordic Iron Ore är per 2015-12-31 0,93 

% (1,93) och andelen i Tasman Metals LTD är 0,03 % 

(0,03).   

 

 

Not 8. Förändring av Eget Kapital 
 

 Aktiekapital Övrigt bundet  

eget kapital 

Övrigt fritt 

eget kapital 

Årets resultat 

Eget kapital 2014-21-31 2 681 604 6 110 000 36 111 054 -1 429 018 

Resultatdisp enligt beslut av stämma - - -1 429 018 1 429 018 

Årets resultat - - - -97 681 279 

Erhållet aktieägartillskott - - 64 785 792 - 

Eget kapital 2015-21-31 2 681 604 6 110 000 99 467 828 -97 681 279 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 10 maj 2016 för 

fastställelse.  

 

 

 

Stockholm den 25 april 2016 

 

Nickel Mountain Resources AB (publ) 
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