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Delårsrapport för andra kvartalet 2020 
 

Andra kvartalet (april - juni 2020) 

▪ Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr 

▪ Prospekterings- och utvärderingskostnader för andra kvartalet uppgick till 0,0 (3,5) mkr 

▪ Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -176,7 (-2,87) mkr 

▪ Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,34 (-0,007) kr 

 

Första sex månaderna (januari – juni 2020) 

▪ Intäkterna för första halvåret uppgick till 0,0 (0,0) mkr 

▪ Prospekterings- och utvärderingskostnader för första halvåret uppgick till 0,0 (5,2) mkr 

▪ Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -178,2 (-1,2) mkr 

▪ Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,37 (-0,003) kr 

 
Väsentliga händelser under perioden 

▪ Vid extra bolagsstämma den 3 april godkändes förvärvet av minst 90 procent av det totala antalet aktier i gruvutvecklingsbolaget 

Vilhelmina Mineral AB (publ)  

▪ Den 5 juni beslutade styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman om riktad nyemission om högst 302 876 739 aktier till 

en grupp av de största aktieägarna i Vilhelmina Mineral samt att betalning för de nyemitterade aktierna skulle erläggas genom apport av 
högst 27 534 249 aktier i Vilhelmina Mineral motsvarande högst 98,1% ägande i Vilhelmina Mineral 

▪ Mandatavtal med IFOX Investments AB (publ) rörande försäljning av det ryska oljeprojektet i Tomsk har ersatts av mandatavtal med 

Connector Corporate Finance AB som ägs av ledamoten Anders Thorsell 

▪ Styrelsen beslutade den 29 juni, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, att emittera 10 211 671 aktier och 44 miljoner 

teckningsoptioner till rådgivaren Crafoord Capital Partner AB  
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▪ Årsstämman har den 30 juni valt ny styrelse bestående av nya ledamöterna Neil Said (ordförande) Jonas Dahllöf och Peter Hjorth, samt 

omval av ledamöterna Anders Thorsell, Patric Perenius och My Simonsson 

▪ Vilhelmina Mineral har genomfört nyemission om 22 mkr före avdrag för emissionskostnader 

▪ Bolaget har meddelat att det ryska oljeprojektet planeras att avyttras alternativt ingå partnerskap avseende detsamma före utgången 

av 2020 

▪ Bolagets ryska oljeprojekt har skrivits ned med ca 176 mkr i koncernen och med ca 123 mkr i moderbolaget. Nedskrivningen har ingen 

inverkan på Bolagets kassaflöde eller likviditet och bedöms kunna underlätta processen att avyttra projektet 
 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

▪ Bolaget har slutfört förvärv av 26 590 166 aktier i Vilhelmina Mineral motsvarande 94,7% ägande 

▪ Till ny VD har utsetts Peter Hjorth 

▪ Dotterbolaget Vilhelmina Mineral har dragit tillbaka ansökan om egen notering på NGM Nordic SME 

 

Verksamheten 
 

Nickel Mountain Resources i korthet 
 
Nickel Mountain Resources AB (publ) (”Bolaget” eller ”Nickel Mountain Resources”) är ett svenskt bolag 
verksamt inom prospektering och utveckling av metaller och råvaror i Norden och Ryssland. Efter två 
företagsförvärv under våren 2020 är verksamheten organiserad via svenska och utländska dotterbolag i fyra 
verksamhetsgrenar. 
 
Koppar och zink i Sverige och Norge: dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) (”Vilhelmina Mineral”) är ett 
svenskt bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden med fokus på basmetaller, främst 
koppar och zink. Målsättningen är att utveckla de nuvarande fyndigheterna och igångsätta gruvverksamhet 
inom de närmaste åren. Huvudprojekt utgörs av de svenska projekten Stekenjokk och Levi i Västerbotten samt 
det norska projektet Jomafälten beläget i Trøndelag. Under perioden 1976 till 1988 bröts i Stekenjokk 
sammanlagt ca 7 miljoner ton malm av Boliden. Det beräknas finnas en kvarvarande indikerad mineraltillgång 
på̊ ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % koppar, 3,01% zink och 47 g/tonsilver (vid cut-off halt 0,9 % koppar). 
För Stekenjokk och Levi finns en ansökan om bearbetningskoncession inlämnad hos svenska myndigheter. 
Jomafälten innehåller bland annat de tidigare gruvorna i Joma och Gjersvik som under driftsperioden 1972 till 
1998 producerade ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,49 % koppar och 1,45 % zink. 
Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla en ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner 
ton malm med halter om 1,55 % koppar och 0,82 % zink (vid cut-off halt 0,8 % koppar). För Jomagruvan och 
närliggande områden innehas sedan 2017 ”utvinningsrett” (första steget i norska motsvarighet till 
bearbetningskoncession) eller undersökningstillstånd Utöver huvudprojekten finns ett antal mindre 
satellitprojekt i form av svenska Jormlien och Ankarvattnet samt norska Gjersvik. Verksamheten är organiserad 
i det svenska moderbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) och i det till 75% ägda norska dotterbolaget Joma 
Gruver AS. Mer information om Bolaget finns på www.vihelminamineral.com. 
 
Nickel i Sverige: dotterbolaget Nickel Mountain AB (”Nickel Mountain”) innehar nickelprojektet Rönnbäcken 
som enligt en preliminära ekonomisk studie från 2011 av konsultbolaget SRK omfattar en mineraltillgång om ca 
574 miljoner ton med halten 0,0174% nickel (”measured and indicated”). SRK förutser i denna studie en 
produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel 
av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde.  Nickel Mountain innehar även 
projektet Orrbäcken som utgörs av en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet. 
 

http://www.vihelminamineral.com/
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Guld i Sverige och Finland: via det finska dotterbolaget Palmex Mining OY, som är ett helägt dotterbolag till 
Palmex Mineral AB (Palmex Mineral”) innehas guldprojektet Haveri som ligger i Tammerfors guldbälte i 
sydvästra Finland. Guldbrytning bedrevs i Haveri under åren 1942 till 1962 då 1,5 miljoner ton bröts med halter 
om 3,5 g/t guld och 0,5 % koppar. En omfattande prospektering har genomförts sedan gruvans stängning, vilken 
omfattade bland annat 126 diamantborrhål och 30 000 borrmeter. Palmex Mineral genomförde 2014 via 
konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en 
beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t 
guld. Nickel Mountain innehar i Sverige även guldprojektet Kattisavan. Kattisavan ligger inom den s k guldlinjen, 
i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele. 
 
Olja i Ryssland: Bolaget förvärvade under 2017 det cypriotiska dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd 
(”Mezhlisa”). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (”BNG”) 
prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. 

 

Verksamhetens utveckling under rapportperioden  

Förvärvet av Vilhelmina Mineral AB (publ) 
 
I rapportperioden meddelade Bolaget att extra bolagsstämma den 3 april godkänt förvärvet av 
gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral. Den 5 juni beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från 
extra bolagsstämman den 3 april, vidare om riktad nyemission av högst 302 876 739 aktier till en grupp av de 
största aktieägarna i Vilhelmina Mineral samt att betalning för de nyemitterade aktierna skulle erläggas genom 
apport av högst 27 534 249 aktier i Vilhelmina Mineral motsvarande högst 98,1% ägande i Vilhelmina Mineral. 
 
Förvärvet av aktierna i Vilhelmina Mineral skedde genom en s k apportemission där 11 nyemitterade aktier i 
Bolaget betalas för varje (1) förvärvad aktie i Vilhelmina Mineral. Transaktionen var även villkorad av att 
Vilhelmina Mineral vid genomförande av affären innehade en finansiell nettokassa, vilket vid offentliggörande 
av affären hade säkerställts genom en fullt ut garanterad nyemission i Vilhelmina Mineral om 22 mkr. 
 
Värdet på̊ aktierna i Vilhelmina Mineral har beräknats med en diskonterad kassaflödesvärdering samt med en 
multipelvärdering avseende såväl jämförbara bolag som transaktioner. Som underlag för 
kassaflödesvärderingen ligger dels konservativa antaganden gjorda av styrelsen i Bolaget samt genomförd 
finansiell, teknisk och legal bolagsgranskning. 
 
Bolagets strategiska inriktning 

I rapportperioden har Bolaget meddelat att strategisk inriktning är fokus i första hand på Bolagets projekt inom 
basmetaller och i andra hand Bolagets guldprojekt. Bolagets oljeprojekt i Ryssland avses avyttras alternativt 
ingå partnerskap avseende detsamma före utgången av verksamhetsåret 2020. 
 
Basmetaller 
 
För Bolagets koppar och zinkprojekt som införlivats genom förvärvet av Vilhelmina Mineral är målsättning att 
utveckla de nuvarande fyndigheterna och igångsätta produktion inom de närmaste åren. Huvudprojektet 
utgörs i av de svenska projekten Stekenjokk och Levi i Västerbotten samt det norska projektet Jomafälten 
beläget i Trøndelag, som alla ligger i en geografisk närhet av varandra och avses drivas som en enhet. För 
Stekenjokk och Levi finns en ansökan om bearbetningskoncession inlämnad hos svenska myndigheter. I fallet 
Jomafälten har det första steget i den norska motsvarigheten till bearbetningskoncession erhållits 
(”utvinningsrett”). Efter det att finansiering nu har säkrats har Vilhelmina Minerals norska dotterbolag Joma 
Gruver igångsatt arbete med den s k reguleringsplanen som är en del av den norska tillståndsprocessen för att 
starta gruvverksamhet. Reguleringsplanen består av två delar. Den ena delen utgörs av en planbeskrivning som 
anger vilket industriområde som kommer tas i bruk och bestämmelser för detta. Den andra delen består av ett 
antal socioekonomiska konsekvensutredningar. I detta fall uppgår antalet delutredningar till ca 15 stycken och 
inkluderar bl a utredningar av påverkan på vatten, land, naturmångfald, samiska intressen och rendrift, 
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kulturminnen, friluftsliv mm. Övergripande ansvarig för arbetet med reguleringsplanen är det norska 
konsultbolaget Multiconsult som har lång erfarenhet och expertkompetens inom dessa områden. Arbetet med 
reguleringsplan förväntas pågå under hela 2020 och en stor del av 2021. Parallellt med reguleringsplan kommer 
även arbete igångsättas för framtagande av en uppdaterad mineralresursberäkning enligt internationell 
standard (National Instruments 43-101 eller JORC) (”MRE”) samt en preliminär ekonomisk bedömning (s k 
Preliminary Economic Assessment, ”PEA”). Detta arbete förväntas påbörjas under hösten, så snart upphandling 
av en kvalificerad internationell konsult (”Qualified Person”) är färdig. Arbete med MRE och PEA förväntas pågå 
under hela 2020 och våren 2021. PEA kommer att visa dessa expertkonsulters bedömning av indikativa värden 
av Bolagets tillgångar Joma, Stekenjokk och Levi. 
 
Guld 
 
Vid sidan om basmetaller ser Bolaget potential inom guld och avser utveckla Bolagets guldprojekt till en 
fristående och stärkt enhet. Planen är att Bolagets guldprojekt kan komma att delas ut till aktieägarna och 
marknadslistas separat. Bolagets tillgångar inom guld är Haveri i Finland samt prospekteringsprojektet 
Kattisavan i Sverige. I Haveri finns en antagen mineraltillgång om 1,56 miljoner uns guldekvivalenter med halten 
0,93 g/t. 
 
Olja 
 
Avseende Bolagets ryska olje-och gasverksamhet har det sedan en längre tid förts diskussioner om avyttring 
eller partnerskap och Bolagets målsättning är att slutföra denna aktivitet senast innan utgången av 2020. Med 
anledning av Bolagets planer att avyttra alternativt ingå partnerskap rörande de ryska oljetillgångarna under 
2020 har en nedskrivning av de ryska oljetillgångarna skett – se vidare under ”Finansiell information”. 
 
 
Nytt mandatavtal rörande försäljning av de ryska oljetillgångarna 
 
I rapportperioden har det tidigare mandatavtalet med IFOX Investments AB (publ) rörande försäljning av det 
ryska oljeprojektet i Tomsk ersatts av ett nytt mandatavtal med Connector Corporate Finance AB som ägs av 
ledamoten Anders Thorsell. Avtalet innebär i huvudsak att Connector Corporate Finance AB har rätt till en rörlig 
ersättning motsvarande 5% av köpeskillingen vid en eventuell försäljning. Avtalet godkändes av årsstämman i 
Bolaget den 30 juni. 
 
Ersättning till finansiell rådgivare 
 
I rapportperioden har styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, den 29 juni beslutat 

emittera 10 211 671 aktier och 44 miljoner teckningsoptioner till den finansiella rådgivaren Crafoord Capital 

Partner AB. Aktierna emitterades till en teckningskurs om 0,109 kr/aktie vilket motsvarade stängningskursen 
för Bolagets aktie på NGM Nordic SME den sista handelsdagen före styrelsens beslut om nyemission, 2020-06-
26. Betalning för aktierna erlades genom kvittning. Teckningsoptionerna kan lösas till kursen 0,35 kr per aktie 
senast 2022-06-30. Ersättningarna avser finansiell rådgivning i samband med förvärvet av Vilhelmina Mineral. 
 
Ny styrelse utsedd 
 
I rapportperioden har vid årsstämma den 30 juni utsetts ny styrelse bestående av nya ledamöterna Neil Said 
(ordförande) Jonas Dahllöf och Peter Hjorth, samt omval av ledamöterna Anders Thorsell, Patric Perenius och 
My Simonsson. 
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Händelser efter rapportperiodens utgång 

Förvärvet av Vilhelmina Mineral  
 
Efter rapportperiodens utgång har styrelsen i Bolaget beslutat om tilldelning av 292 491 276 aktier i Bolaget, 
avseende apportemission beslutad av styrelsen den 5 juni med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 
den 3 april, mot vederlag av 26 590 166 aktier i Vilhelmina Mineral, motsvarande 94,7% av alla utestående aktier 
i Vilhelmina Mineral. Antalet aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) ökade som ett resultat därav med 
292 491 276 till 815 503 537. Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag. Aktiekapitalet ökade med 29 249 127,60 
kronor till 81 550 353,70 kronor. 
 
Ny VD utsedd 
 
Efter rapportperiodens utgång har styrelsen utsett Peter Hjorth till ny VD i Bolaget. Tidigare VD Anders Thorsell 
övergår till att ansvara för avyttringen eller partnerskapet av oljeverksamheten i Ryssland samt IR-relaterade 
frågor. 
 

Finansiell och övrig information 

Nettoomsättning och resultat 
 
Koncernen har inte haft några intäkter under rapportperioden. Resultatet efter skatt för det andra kvartalet var 
-176,7 (-2,9) mkr. Resultatet efter skatt för de första sex månaderna var -178,2 (-1,2) mkr. 

 
Nedskrivningar 
 
Med anledning av Bolagets planer att avyttra alternativt ingå partnerskap avseende de ryska oljetillgångarna 
under 2020 har en nedskrivning av dessa skett. Bakgrunden är att de ryska tillgångarna tidigare värderats utifrån 
ett bruksvärde då planer fanns på att finansiera och utveckla tillgångarna till produktion. Efter det att Bolaget 
beslutat att avyttra alternativt ingå partnerskap  avseende de ryska tillgångarna har en omvärdering skett enligt 
principen netto-försäljningsvärde. Den ändrade principen för värdering har föranlett ett behov av nedskrivning. 
I Nickel Mountain Resources har moderbolagets kundfordran på dotterbolaget Mezhlisa om ca 123 mkr skrivits 
ned till o mkr. På koncernnivå har tillgångsslaget koncessioner och mineralintressen skrivits ned ca 176 mkr från 
ca 310 mkr till ca 134 mkr. Nedskrivningen har ingen inverkan på Bolagets kassaflöde eller likviditet och bedöms 
kunna underlätta processen kring avyttring alternativt partnerskap av det ryska oljeprojektet. 
 

Finansiell ställning och kassaflöde 
 
Koncernens egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick per den 30 juni till 120,0 (268,6) mkr. 
Det ger en soliditet på 98 (96) %. Likvida medel uppgick till 2,3 (3,8) mkr vid periodens slut. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital för det andra kvartalet uppgick till -1,1 (-0,6) mkr. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten för det andra kvartalet uppgick till 1,0 (-3,4) mkr. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten för det andra kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr. Det totala kassaflödet för det andra 
kvartalet uppgick till -1,1 (-4,0) mkr. 
 

Investeringar 
 
Under det första halvåret förvärvades bolaget Palmex Mineral för en köpeskilling om totalt 10,8 mkr. 
Köpeskillingen erlades enligt förvärvsavtalet genom utfärdandet av ett skuldebrev om 10,8 mkr som direkt 
kvittades mot 36 miljoner nyemitterade aktier i Nickel Mountain Resources.  
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Efter rapportperiodens utgång slutfördes förvärvet av 94,7% av aktierna i Vilhelmina Mineral genom emission 
av 292 491 276 stycken nyemitterade aktier i Bolaget till ett värde motsvarande totalt 30 711 583,90 (0,105 kr 
per aktie).  
 

Finansiering 
 
Efter rapportperiodens utgång har Bolaget slutfört förvärv av 94,7% av aktierna Vilhelmina Mineral som 
dessförinnan genomfört en företrädesemission om ca 22 mkr samt en riktad kvittningsemission om ca 0,9 mkr. 
Genom dessa emissioner i Vilhelmina Mineral tillfördes koncernen efter rapportperiodens utgång efter 
kvittningar ca 16,1 mkr genom teckningslikvid före emissionsomkostnader. 
 

Valutakursdifferenser 

Valutakursdifferenser är hänförbara till koncernintern utlåning i USD. Eftersom valutakursen SEK/USD 
kontinuerligt förändras medför detta att moderbolagets fordringar i SEK ökat/minskat och att moderbolaget 
får tillbaka mer eller mindre SEK för sin utlåning i USD. Värdeökningen/-minskningen redovisas i moderbolagets 
resultatrapport som en finansiell intäkt/kostnad. I koncernen redovisas valutakursdifferenser som en särskild 
post inom det egna kapitalet. 
 

Aktien  
 
Bolaget har ca 8 300 registrerade aktieägare. Bolagets aktie är listad på NGM Nordic SME under kortnamnet 
NICK. Vid utgången av rapportperioden uppgick det totala antalet utestående aktier till 523 012 261.  
 
Den 13 juli, efter rapportperiodens utgång, registrerades hos Bolagsverket ytterligare 292 491 276 stycken aktier 
som ett resultat av Bolagets förvärv av aktier i Vilhelmina Mineral. Aktierna utgjorde betalning för förvärvade 
aktier i Vilhelmina Mineral. Efter registreringen hos Bolagsverket av dessa aktier uppgår det totala antalet aktier 
i Bolaget till 815 503 537 stycken. 

 
Optionsprogram 

Ett optionsprogram om 44 miljoner teckningsoptioner är utfärdat till den finansiella rådgivaren Crafoord Capital 
Partner AB. Full konvertering av teckningsoptionerna innebär vid periodens slut ca 5 % utspädning (beräknat på 
antalet registrerade aktier i Bolaget efter rapportperiodens utgång vilket uppgår till sammanlagt 815 503 537 
stycken aktier). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,35 
kr/aktie. Vid fullt nyttjande av optionerna tillförs Bolaget 15,4 mkr. Anmälan om teckning av aktie med stöd av 
teckningsoptionen ska ske senast 2022-06-30. 
 

Personal 
 
I koncernen fanns vid periodens utgång en heltidsanställd VD samt två deltidsanställda i det ryska dotterbolaget 
BNG. Övrig personal i koncernen är engagerade på konsultbasis. 

 
Transaktioner med närstående 

Under perioden april - juni har transaktioner med närstående skett enligt följande: Styrelseledamoten My 
Simonsson, har via bolag erhållit ersättning för tjänster relaterade till affärsjuridik om 197 tkr. 
Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor. 
 

Moderbolaget 

Verksamheten i Nickel Mountain Resources tillhandahåller koncernledningsfunktion, samt koncerngemensam 
finansiering för den svenska och utländska verksamheten. För det andra kvartalet redovisas rörelsekostnader 
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om 123,8 (2,4) mkr och finansiella kostnader inklusive valutakursdifferenser om -9,5 (-0,2) mkr. Resultatet efter 
skatt uppgick till -133,3 (-2,5) mkr. Antal anställda i moderbolaget var i perioden 1 (1).  
 

Framtida utveckling 

Verksamheten fortsätter utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella tillgångar. Utvecklingen av Bolagets 
projekt sker i de olika dotterbolagen. Bolaget fortsatta strategiska inriktning är fokus i första hand på Bolagets 
projekt inom basmetaller och i andra hand Bolagets guldprojekt. Bolagets oljeprojekt i Ryssland avses avyttras 
alternativt ingå partnerskap avseende detsamma före utgången av verksamhetsåret 2020. 
 

Redovisningsprinciper 
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För mer utförliga redovisningsprinciper se 
Bolagets årsredovisning för 2019. 
 

Risker 

Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av prospektering, 
erhållande av miljö-, mark-, drifttillstånd och fortsatt finansiering inom koncernen. De olika risker som finns 
rörande koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt på Bolagets hemsida (www.nickelmountain.com) och 
Bolagets årsredovisning för 2019. 

 
Kommande rapporttillfällen 

▪ Delårsrapport för perioden juli - september 2020 lämnas den 20 november 2020 

▪ Delårsrapport för perioden oktober - december 2020 lämnas den 19 februari 2021 

 
 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står 
inför.  
 
Denna information är sådan som Nickel Mountain Resources AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för 
offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 8.40.  
 
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 
 
Stockholm, den 21 augusti 2020 
 
Neil Said   Peter Hjorth  Anders Thorsell 
Ordförande   VD och ledamot Ledamot 
 
Jonas Dahllöf   My Simonsson  Patric Perenius 
Ledamot   Ledamot  Ledamot 
 
För ytterligare information kontakta: 
Peter Hjorth, VD, Nickel Mountain Resources AB (publ) 
E-post: info@nickelmountain.com 
www.nickelmountain.com 

http://www.nickelmountain.com/
http://www.nickelmountain.com/
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Koncernresultaträkning 

(TSEK) 

2020  
Apr-juni 

2019 
Apr-juni 

2020    
Jan-juni 

2019    
Jan-juni 

2019    
Jan-dec  

  
 

  
  

Övriga intäkter 6 - 18 - - 

Summa rörelsens intäkter 6 0 18 0 0  
 

 
 

 
  

Rörelsekostnader  
 

 
 

  

Råvaror och förnödenheter -23 -62 -37 -83 -218 

Övriga externa kostnader -183 -2 342 -1 416 -4 182 -5 263 

Personalkostnader -375 -320 -723 -639 -1 365 

Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella 
tillgångar 

-176 435 - -176 435 - - 

Rörelseresultat -177 010 -2 723 -178 592 -4 903 -6 846  
        

Finansiella kostnader         

Valutakursdifferenser  353 -159 353 3 630 1 061 

Räntor och liknande resultatposter - 13 - 56 - 

Resultat efter finansiella poster 0 -2 869 -178 240 -1 217 --5 785  
        

Skatt på periodens resultat  -   - -   
        

Periodens resultat -176 658 -2 869 -178 240 -1 217 -5 785 
 

        

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -176 658 -2 869 -178 240 -1 217 -5 785 
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Koncernbalansräkning 
(TSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31  

  
  

TILLGÅNGAR   
  

Anläggningstillgångar   
  

Immateriella anläggningstillgångar   
  

Koncessioner, mineralintressen 151 783 325 310 331 738 

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 820 1 629 3 042 

Summa immateriella anläggningstillgångar 152 603 326 939 334 780  
  

  

Finansiella anläggningstillgångar   
  

Andelar i intressebolag 499 499 498 
Fordran Vilhelmina Mineral AB 46 - - 

Depositioner 3 000 31 47 

Summa finansiella anläggningstillgångar 3 544 530 545  
  

  

Summa anläggningstillgångar 156 147 327 468 335 325     

Omsättningstillgångar 
   

Varulager m.m. 
   

Råvaror och förnödenheter 440 526 52 

Summa varulager m.m. 440 526 52     

Kortfristiga fordringar 
   

Övriga fordringar 6 406 3 147 4 363 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 67 98 101 

Summa kortfristiga fordringar 6 912 3 244 4 464  
  

  

Kassa och bank 2 309 1 368 3 405  
  

  

Summa omsättningstillgångar 9 221 5 138 7 921  
  

  

SUMMA TILLGÅNGAR 165 368 332 606 343 246 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

Eget kapital   
   

Aktiekapital 52 301 39 733 47 680 

Fritt eget kapital   
  

Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 317 366 303 104 311 187 

Annat eget kapital  -71 431 -72 998 -54 120 

Resultat för perioden -178 240 -1 217 -5 785 

Summa eget kapital  119 996 268 622 298 962 

Minoritetsintresse 42 345 51 811 42 345 

Summa Eget Kapital 161 341 320 433 341 307  
  

  

Kortfristiga skulder   
  

Kortfristigt lån - 5 000 - 

Leverantörsskulder 1 213 3 661 646 

Övriga skulder 1 559 1 890 1 068 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 255 1 623 225 

Summa kortfristiga skulder  3 027 12 173 1 939  
  

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 165 368 332 606 343 246 
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Förändringar i eget kapital 
 

(TSEK) 
Aktie-

kapital 

Övrigt 
Tillskjutet 

Kapital 

Annat 
eget 

kapital 

Årets 
resulta

t 
Summa 

Minoritets
-intresse 

Totalt 
Eget 

Kapital 
 

 
Eget Kapital 2019-01-01 39 733 303 075 -80 222 1 520 264 106 51 811 315 917  

Omföring föregående års resultat   1 520 -1 520 0  0  

Nyemission 7 947 11 920   19 867  19 867  

Förvärv från minoriteten   11 110  11 110 -11 110 0  

Transaktionskostnader nyemission  -3 808   -3 808  -3 808  

Omräkningsdifferens   13 472  13 472 1 644 15 116  

Årets resultat    -5 785 -5 785  -5 785  

Eget Kapital 2019-12-31 47 680 311 187 -54 120 -5 785 298 962 42 345 341 307  

Omföring föregående års resultat   -5 785 5 785 0  0  

Nyemission 4 621 7 200   11 821  11 821  

Transaktionskostnader nyemission  -1 021   -1 021  -1 021  

Omräkningsdifferens   -11 526  -11 526  -11 526  

Periodens resultat       -178 240 -178 240   -178 240  

Eget Kapital 2020-06-30 52 301 317 366 -71 431 -178 240 119 996 42 345 162 341  

 

Kassaflödesanalys 

(TSEK) 
Apr-juni 

2020 
Apr-jun 

2019 
Jan-juni 

2020 
Jan-juni 

2019 
2019 

      

Den löpande verksamheten        

Rörelseresultat -177 460 -2 723 -178 592 -4 903 -6 846 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m. 177 851 203 178 105 914 -2 458 

Erhållen ränta - - - 43 213  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital 391 -2 520 -487 -3 946 -9 304 

      
Förändringar av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager -172 - -388 473 10 

Förändring av kundfordringar och andra fordringar -1 831 -2 066 -2 308 -2 304 -2 020 

Förändring av leverantörsskulder och andra skulder 476 3 987 1 087 5 561 -245 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 136 -599 -2 096 -216 -11 559 

       
Investeringsverksamheten      
Förvärvad kassa dotterbolag - - 4 000 - - 

Utlåning Vilhelmina Mineral AB - - -3 000 - - 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -3 432 - -5 150 -2 829 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -3 432 1 000 -5 150 -2 829 

       
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  - - - - 16 059 

Upptagna finansieringslån - - - 5 000 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 5 000 16 059 
 

       
Periodens kassaflöde -1 136 -4 031 -1 096 -366 1 671 

 
     

Likvida medel vid periodens början 3 445 5 399 3 405 1 734 1 734 
 

     
Likvida medel vid periodens slut 2 309 1 368 2 309 1 368 3 405 
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Nyckeltal koncernen 
 Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern 

 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 

 2020-04-01 2019-04-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 

Marginaler           

Summa rörelsens intäkter, tkr 0 0 0 0 0 

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg 

Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg 

            

Räntabilitet 
     

Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg 

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg 

            

Kapitalstruktur           

Eget Kapital, tkr 162 341 320 433 162 341 320 433 341 307 

Balansomslutning, tkr 165 368 332 606 165 368 332 606 343 246 

Soliditet, % 98,2% 96% 98,2% 96% 99%       

Investeringar 
     

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr 0 270 0 1 368 2 829 

Nettoinvesteringar i materiella tillgångar, tkr 0 0 0 0 0       

Medarbetare 
     

Antal anställda vid periodens slut, st 2 5 2 5 1       

Data per aktie           

Aktier vid periodens slut, st 523 012 261 397 333 825 523 012 261 397 333 825 476 800 590 

Genomsnittligt antal aktier st 512 800 590 397 333 825 487 255 385 397 333 825 429 338 248 

Resultat per aktie, kr -0,34 -0,007 -0,37 -0,003 -0,006 

Eget kapital per aktie, kr 0,31 0,81 0,31 0,81 0,71 

Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Totalt aktiekapital, kr 52 301 226,10 39 733 383 52 301 226,10 39 733 383 47 680 059 
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Moderbolagets resultaträkning 
(TSEK) 2020  

Apr-juni 
2019  

Apr-juni 
2020    

Jan-juni 
2019    

Jan-juni 
2019    

Jan-dec       

Nettoomsättning 306 300 618 600 1 201 

Summa rörelsens intäkter 306 300 618 600 1 201  
      

Rörelsekostnader       
Övriga externa kostnader -610 -2 340 -1 366 -4 136 -5 151 
Personalkostnader -375 -320 -723 -639 -1 365 
Av- och nedskrivningar på materiella och 
immateriella tillgångar -123 142 - -123 142 - - 

Rörelseresultat -123 821 -2 359 -124 612 -4 174 -5 315  

      
Finansiella kostnader       
Valutakursdifferenser  -9 464 -159 415 3 630 4 091 
Räntor och liknande resultatposter - 13 - 56 55 

Resultat efter finansiella poster -133 285 -2 505 -124 197 -488 -1 169  

      
Skatt på periodens resultat - - -  - -  

      
Periodens resultat -133 285 -2 505 -124 197 -488 -1 169  
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Moderbolagets balansräkning 
 
(TSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31     

TILLGÅNGAR 
   

Finansiella anläggningstillgångar 
   

Andelar i koncernföretag 155 233 144 433 144 433 

Fordringar koncernföretag 3 500 120 924 125 462 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 499 499 499 

Fordran Vilhelmina Mineral AB 3 000 - - 

Depositioner 46 31 46 

Summa finansiella anläggningstillgångar 162 277 265 887 270 440  

 

  

Summa anläggningstillgångar 162 277 265 887 270 440  

 

  

Omsättningstillgångar  

  

Övriga fordringar 359 776 57 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 67 77 101 

Summa kortfristiga fordringar 426 853 158  

 

  

Kassa och bank 2 207 1 350 3 368  

 

  

Summa omsättningstillgångar 2 633 2 203 3 526  

 

  

SUMMA TILLGÅNGAR 164 910 268 090 273 966 
 

 
  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

Eget kapital   
   

Aktiekapital 52 301 39 733 47 680 

Reservfond 6 110 6 110 6 110 

Summa bundet eget kapital 58 411 45 843 53 790 

Fritt eget kapital  

  

Överkursfond 317 366 303 104 311 187 

Balanserat resultat -91 353 -90 184 -90 184 

Resultat för perioden -124 197 -488 -1 169 

Summa fritt eget kapital 101 815 212 432 219 834 

Summa eget kapital  160 227 258 275 273 624  

 

  

Långfristiga skulder  

  

Skuld till dotterbolag 4 000 - -  

Summa långfristiga skulder 4 000 0 0  

 
  

Kortfristiga skulder  

  

Kortfristigt lån - 5 000 - 

Leverantörsskulder 424 3 183 129 

Övriga skulder 74 50 55 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 185 1 581 158 

Summa kortfristiga skulder 683 9 814 342  

 

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 164 910 268 090 273 966 
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Definitioner nyckeltal för koncernen 
 

 
 
 
 
 

Nyckeltal  

Marginaler Investeringar

Rörelsemarginal, %

Nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillg. 

tkr

Rörelseresultat i procent av totala intäkter. Periodens investeringar i immateriella och materiella

anläggningstillgångar minskat med periodens försäljningar och

utrangeringar.

Vinstmarginal, % Medarbetare
Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter. Antal anställda, st

Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid periodens

slut.

Räntabilitet

Avkastning på eget kapital, % Data per aktie

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus

utgående eget kapital dividerat med två. Antal aktier, st

Antal utestående aktier vid periodens slut.

Avkastning på totalt kapital, % Genomsnittligt antal aktier, st

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av

genomsnittligt balansomslutning. Genomsnittligt

balansomslutning har beräknats som ingående plus utgående

sysselsatt kapital dividerat med två.

Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie, kr

Kapitalstruktur

Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier

för perioden.

Eget kapital, tkr Eget kapital per aktie, kr

Eget kapital vid periodens slut. Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid

periodens slut.

Soliditet, %

Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen.


