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Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Mines AB (publ) 
org.nr 556679-1215  (”Nordic Mines” eller ”Bolaget” och tillsammans  
med dotterbolagen ”Koncernen”) får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.

VERKSAMHET
Nordic Mines grundades 2005 och är ett nordiskt gruv- och prospekt-
eringsföretag. Koncernen driver en guldgruva, Laivagruvan, utanför 
Brahestad i mellersta Finland samt prospektering i Finland och Sverige. 
Sedan 2013 har dock ingen prospektering bedrivits på grund av 
kostnadsbesparingar.

I februari 2015 presenterade Nordic Mines en uppdaterad mineral-
reserv för Laivagruvan vilken motsvarande cirka fem års guldproduk-
tion. Den totala bevisade och sannolika mineralreserven i Laiva per 
den 1 januari 2015 uppgår till 9 367 000 ton med en genomsnittlig 
guldhalt om 1,19 gram guld per ton (cut-off 0,6 gram per ton). Guld-
innehållet i mineralreserven motsvarar omkring 11 200 kg (360 000 
troy ounce). Den uppdaterade mineralreserven och mineraltillgången 
för Laivagruvan är framtagen av det oberoende gruvkonsultbolaget 
SRK Consulting (UK) Limited (“SRK”).

Under sommaren 2011 påbörjades malmbrytning vid Laivagruvan. 
Den första dorétackan producerades 27 december 2011. Under 
2012 och 2013 ökade guldproduktionen succesivt men drabbades 
även av diverse driftsstörningar. Störningarna ledde till att guld-
produktionen inte var tillräckligt lönsam för att täcka kostnader och 
återbetalning av bolagets skulder. Under 2013 ansökte Bolaget om 
rekonstruktion för samtliga icke vilande bolag.

I mars 2014 inledde Nordic Mines så kallade samarbetsförhand-
lingar med representanter för de anställda vid Laivagruvan i syfte 
att nå ytterligare kostnadsbesparingar. Förhandlingarna resulterade 
i permitteringar av anställda vid gruva och verk och ett produktions-
stopp infördes tillsvidare. Produktionsstoppet, som initialt gällde till 
dess extern finansiering för att återstarta verksamheten säkerställts, 
har ännu inte hävts. 

Under 2014 avslutade Nordic Mines de rekonstruktionsprocesser 
Bolaget befunnit sig i genom en kombination av skuldnedskrivningar 
på utestående banklån, ackordsuppgörelser i Sverige och Finland 
samt en nyemission med företräde för bolagets befintliga aktieägare. 

2015 nådde Nordic Mines en slutlig överenskommelse med 
Bolagets långivare om att Nordic Mines förvärvar långivarnas samtliga 
fordringar på koncernbolagen enligt befintligt projektfinansieringsavtal.  
Förvärvet finansierade med en nyemission med företräde för Bolagets  
befintliga aktieägare. Nyemissionen medförde att Bolaget fick en ny 
majoritetsägare i Lau Su Holding AB (”Lau Su” eller ”Majoritetsägaren”).

Koncernen har per den 31 december 2015 44 anställda. Koncern-
ens huvudkontor är beläget i Stockholm. Aktien är upptagen till 
handel på Nasdaq OMX Small Cap i Stockholm.

Koncernen består av moderbolaget Nordic Mines AB (publ) med en  
finsk filial, Nordic Mines AB (publ), filial Finland, och dotterbolagen 
Nordic Mines Optioner AB samt Nordic Mines Marknad AB, som i 
sin tur har ett finskt dotterbolag, Nordic Mines OY och en finsk filial 
Nordic Mines Marknad AB, filial.

NORDIC MINES 2015 I KORTHET
•	 Under januari levererade Nordic Mines en indikativ uppdaterad 

åtgärdsplan och en uppdaterad finansiell modell till Bolagets 
långivare för deras godkännande. Bolagets långivare bjöd därefter 
in Nordic Mines till en fortsatt diskussion kring åtgärdsplanen och 
uppstarten av Laivagruvan.

•	 Under första kvartalet 2015 gick Nordic Mines vidare i sin planer-
ing och utvärderade en rad alternativ för att stärka Laivaprojektet 
operationellt och finansiellt. Bolaget utvärderade under första  
kvartalet samarbeten kring raffinering och möjliga strukturaffär 
inom den Nordiska guldgruvbranschen. Nordic Mines utvärderade 
under första kvartalet även olika alternativ för att stärka likviditeten 
i samband med Laivagruvans uppstartsmånader, exempelvis 
genom förförsäljning av guldproduktion och guldleveranser, om-
förhandling av leverantörsvillkor eller andra sorters bryggfinansier-
ing av rörelsekapital.

•	 Den 26 februari 2015 presenterade Nordic Mines en uppdaterad 
mineralreserv motsvarande fem års guldproduktion. Den totala 
bevisade och sannolika mineralreserven i Laiva per den 1 januari 
2015 uppgår till 9 367 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 
1,19 gram guld per ton (cut-off 0,6 gram per ton). Guldinnehållet i  
mineralreserven motsvarar omkring 11 200 kg (360 000 troy ounce).

•	 I maj 2015 utsågs Eva Kaijser av styrelsen för Nordic Mines till ny 
vd för Koncernen.

•	 I juni 2015 beslude styrelsen i Nordic Mines att tillsvidare avvakta 
med produktionsstart av Laivagruvan. Samtidigt arbetade Bolaget 
fortsatt vidare med att förbereda för en finansieringslösning som 
vid rätt förutsättningar möjliggör en återstart av Laivagruvan med 
tillräckligt god lönsamhet.

•	 Nordic Mines avhöll årsstämma för Bolaget den 30 juni 2015. På 
årsstämman valdes till styrelse för Nordic Mines Lennart Schönning  
(ordförande), Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (vice ordförande), Krister 
Söderholm, Tord Cederlund och Manfred Lindvall.

•	 I augusti 2015 träffades en principöverenskommelse med den lokala 
gruventreprenören Ab Tallqvist Infra Oy om framtida entreprenad-
drift av Laivagruvan.

•	 Nordic Mines Oy genomförde i augusti 2015 samarbetsförhand-
lingar med representanter för de anställda vid Laivagruvan i syfte 
att uppnå ytterligare kostnadsbesparingar.

•	 I augusti 2015 meddelade Nordic Mines att Tom Söderman valt 
att, på egen begäran, sluta sin tjänst som General manager vid 
Laivagruvan och ersätts av Bolagets prospekteringschef Peter 
Finnäs från och med 1 november 2015.

•	 Nordic Mines genomförde under september 2015 den av årsstämman 
beslutade sammanläggningen av aktier (omvänd split) 1:100.

•	 Den 21 september 2015 meddelade Nordic Mines att Bolaget 
nått en principöverenskommelse med Bolagets långivare om att 
Nordic Mines ska köpa långivarnas samtliga fordringar på koncern-
bolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal.

•	 Den 21 september 2015 annonserades även att Nordic Mines 
styrelse, under förutsättning av den extra bolagsstämmans god  - 
kännande (”Oktoberstämman”), beslutat om nyemission med före - 
träde för nuvarande aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädes-
emissionen görs i syfte att finansiera köpet av långivarnas samtliga  
fordringar på koncernbolag samt att finansiera bolaget i minst 12 
månader framöver i avvaktan på driftstart i väntan på mer gynn-
samma externa faktorer i form av främst guldpris och valutakurser.

•	 Den 16 oktober 2015 tillkännagav Nordic Mines Styrelsens beslut 
angående de slutliga villkoren för emission med företrädesrätt för 
Bolagets befintliga aktieägare.

•	 Den 21 oktober 2015 höll Nordic Mines Oktoberstämman för att  
fatta beslut kring Styrelsens förslag om den kommande Företrädes - 
emissionen. Samma dag tillkännagav Nordic Mines också en 
bolagsuppdatering med anledning av Bolagets VDs presentation 
på Oktoberstämman där Eva Kaijser beskrev Bolagets aktiviteter 
och strategier framöver.

Förvaltningsberättelse 
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•	 Den 23 oktober 2015 publicerade Nordic Mines ett prospekt med 
anledning av Företrädesemissionen innehållandes bland annat ny 
finansiell information kring Bolaget.

•	 Den 9 november 2015 tillkännagav Nordic Mines att man nått en 
slutlig överenskommelse med Bolagets långivare om att Nordic 
Mines ska förvärva långivarnas samtliga fordringar på koncern-
bolagen enligt befintligt projektfinansieringsavtal. Samma dag 
publicerades även ett tilläggsprospekt avseende Företrädes-
emissionen med anledning av överenskommelsen.

•	 Den 13 november 2015 tillkännagav Nordic Mines resultatet av 
Företrädesemissionen, där teckningsanmälningar motsvarande 
cirka 80 miljoner kronor inkommit, vilket medförde att Bolaget fick 
en ny majoritetsägare i Lau Su.

•	 Den 16 november 2015 offentliggjorde Nordic Mines ett tilläggs-
prospekt avseende Företrädesemissionen. Tilläggsprospektet togs 
fram dels med anledning av att Bolaget efter Företrädesemissionen 
skulle komma att få en ny majoritetsägare i Lau Su, dels med 
anledning av det aktiebaserade vederlag som skulle erläggas till 
Lau Su i och med slutförandet av Företrädesemissionen.

•	 Den 18 november 2015 observationsnoterades Nordic Mines 
aktie i avvaktan på inbetalning av slutlig emissionslikvid.

•	 Den 1 december 2015 tillkännagav Nordic Mines att Bolaget 
erhållet betalningar om cirka 80 miljoner kronor i Företrädes-
emission, varpå Styrelsen deklarerade att villkoren för Företrädes-
emissionen därmed ansågs uppfyllda.

•	 Den 14 december 2015 togs observationsnoteringen för Nordic 
Mines aktie bort.

•	 Den 14 december 2015 tillkännagav Nordic Mines att Bolaget 
slutfört återköpet av utestående bankskuld enligt tidigare ingångna 
överenskommelse med Bolaget långivare.

•	 Den 14 december 2015 kallade Nordic Mines till en extra 
bolagsstämma att avhållas den 7 januari (”Januaristämman”) 2016 
med syfte att välja en ny styrelse för Bolaget som avspeglar den 
nya ägarstrukturen i Nordic Mines. 

KONCERNENS RESULTAT
Försäljningsintäkterna för 2015 uppgick till 0,0 Mkr (62,9 Mkr), till  
följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan. Kostnad för sålda varor 
uppgick till -51,2 Mkr (-163,4 Mkr), varav -23,6 Mkr (-115,2 Mkr) 
produktionskostnader och -27,6 Mkr (-48,2 Mkr) av- och nedskriv-
ningar. Bruttoresultatet var -51,2 Mkr (-100,5 Mkr). Även om ingen  
produktion har skett under 2015 har Bolaget behållit en viss organis - 
ation kring Laivagruvan för bland annat underhållsarbete och miljö-
tillsyn. Gruva och verk har även en del fasta kostnader som kvarstår 
även när produktionen står still, exempelvis för att balansera vatten-
nivåerna inom gruvområdet.

De administrativa kostnaderna uppgick till -35,9 Mkr (-50,6 Mkr) 
och består utöver kostnader för koncernens huvudkontor till stora 
delar av kostnader i samband med emissionsprocess och kostnader  
hänförliga till återköp av bankskuld. Övriga rörelseintäkter och rörelse - 
kostnader består huvudsakligen av vinsten från förvärvet av ute-
stående bankskuld och valutakursförändringar.

Rörelseresultatet uppgick till 13,0 Mkr (305,2 Mkr). Finansnetto 
uppgick till -13,0 Mkr (-17,6 Mkr) och bestod huvudsakligen av 
ackumulerade räntor. Bolagets inkomstskatt för året påverkar resultat 
med 0,0 Mkr (-161,8 Mkr).

Årets resultat uppgick till 0,0 Mkr (125,8 Mkr). Totalresultatet upp-
gick till -2,6 Mkr (104,9 Mkr).

Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,03 kr (0,07 kr).

KONCERNENS BALANSRÄKNING OCH KASSAPOSITION
Immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utgifter av-
seende prospekterings- och utvärderingstillgångar uppgick till 63,2 Mkr 
(64,3 Mkr) vid årets slut. Till följd av kostnadsbesparingar upphörde 
Nordic Mines i princip med prospektering i början av 2013.

Materiella anläggningstillgångar uppgick till 423,6 Mkr (460,6 Mkr) 
vid årets slut. Varulager och pågående arbeten var vid årets slut  
34,6 Mkr (31,5 Mkr). Kortfristiga fordringar uppgick till 6,4 Mkr 
(11,9 Mkr). Likvida medel uppgick till 32,6 Mkr (83,2 Mkr).

Totala långfristiga skulder var vid årets slut 15,5 Mkr (123,0 Mkr). 
Kortfristiga skulder uppgick vid årets slut till 15,6 Mkr (57,3 Mkr).

Vid periodens utgång uppgick koncernens eget kapital till 524,9 Mkr  
(466,7 Mkr). Koncernens nettoskuld uppgick till -31,6 Mkr (46,7 Mkr) 
och soliditeten var 90,2 procent (69,2 procent).

Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive förändring 
av rörelsekapital, uppgick till -85,8 Mkr (211,0 Mkr) under året.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 0,5 Mkr 
(-1,9 Mkr) och kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 
37,2 Mkr (-155,6 Mkr), resulterande i totalt kassaflöde och föränd-
ring i likvida medel och kortfristiga placeringar om -48,1 Mkr (53,5 Mkr).

VERKSAMHET VID LAIVAGRUVAN 2015
Redan i mars 2014 inledde Nordic Mines förhandlingar med represent-
anter för de anställda vid Laivagruvan i syfte att nå ytterligare kostnads-
besparingar. Förhandlingarna resulterade i permitteringar av anställda 
vid gruva och verk och att ett produktionsstopp tillsvidare infördes. 
Produktionsstoppet har ännu ej hävts. Fram till produktionsstoppet hade  
Bolaget fortsatt att anrika malm från ett tidigare upparbetat malmlager.

I syfte att bland annat erhålla ytterligare flexibilitet inför en framtida 
gruvstart av Laivagruvan samt att nå ytterligare kostnadsbesparingar 
vidtog Nordic Mines ytterligare ett antal åtgärder under 2015. En 
principöverenskommelse ingicks med den lokala gruventreprenören 
Ab Tallqvist Infra Oy om framtida entreprenaddrift av Laivagruvan. 
Principöverenskommelsen innebar att den lokala gruventreprenören 
blir en strategisk partner till Nordic Mines och tar ett betydligt större 
ansvar för driften av Laivagruvan jämfört med tidigare. Det ger även 
Nordic Mines en ökad flexibilitet kring återstarten av Laivagruvan vad 
avser framförallt bemanning och maskiner för gruvan. Det finska  
dotterbolaget Nordic Mines Oy genomförde även under tredje kvartalet 
2015 ytterligare så kallade samarbetsförhandlingar med represent-
anter för de anställda i enlighet med gällande finsk lag, vilket result-
erade i en bemanning vid Laivagruvan motsvarande omkring 10 hel- 
t idstjänster framgent.

Till följd av produktionsstoppet har ingen malm anrikats under 2015.

ÅTERKÖP AV UTESTÅENDE BANKSKULD
Under fjärde kvartalet 2015 ingick Nordic Mines avtal om, och slut-
förde även, förvärvet av långivarnas samtliga fordringar på Koncernen 
enligt befintligt projektfinansieringsavtalet (”Bankskulden”).

Köpet av Bankskulden innebär att: 
•	 Bolaget förvärvade Bankskulden för en köpeskilling om 5 miljoner 

euro, motsvarande en ytterligare nedskrivning av de ursprungliga 
lånebeloppen med omkring 10 miljoner euro. Före den första 
nedskrivningen sommaren 2014 uppgick Bankskulden till drygt  
45 miljoner euro.

•	 Bolaget förvärvade de teckningsoptioner som innehades av 
långivarna, sådana teckningsoptioner motsvarade efter utnyttjande 
en ägarandel om 12 procent i Bolaget. Teckningsoptionerna 
makulerades därefter av Bolaget.

•	 Bolaget återfick full kontroll över de tillgångar som är pantsatta 
enligt projektfinansieringsavtalen. 

Köpet av Bankskulden finansierades genom Företrädesemissionen. 
Se vidare avsnittet Nyemission med företrädesrätt för Bolagets 
aktieägare.

NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT  
FÖR BOLAGETS AKTIEÄGARE
Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 20 september 2015  
och godkändes därefter av Oktoberstämman den 21 oktober 2015 
(styrelsen hade före Oktoberstämman beslutat att dra tillbaka den 
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riktade nyemissionen). För varje på avstämningsdagen innehavd aktie 
erhölls tio teckningsrätter i Företrädesemissionen och en tecknings-
rätt berättigade till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 
0,20 kronor.

Totalt 511 692 324 nya aktier tecknades och betalades i Före-
trädesemissionen (inklusive de 114 419 495 nya aktier som teck-
nades och betalades genom att kvitta Majoritetsägarens vederlag för 
åtagandet). Genom Företrädesemissionen erhöll Nordic Mines bok- 
föringsmässiga intäkter på cirka 102 miljoner kronor (före transaktions-
kostnader) varav cirka 22,9 miljoner kronor kvittades mot Majoritets-
ägarens vederlag för åtagandet. Av de nya aktierna tecknades  
150 377 749 aktier med och 361 314 575 utan företrädesrätt. Det 
totala antalet aktier och röster i Nordic Mines uppgår efter Företrädes-
emissionen till 565 722 756 stycken och aktiekapitalet uppgår till 
249 707 137,8611 kronor.

Genom Företrädesemissionen fick Nordic Mines en ny majoritets-
ägare, Lau Su, som efter Företrädesemissionen kom att inneha  
61,5 procent av aktierna i Nordic Mines. Majoritetsägaren kontrolleras 
av ett antal investerare med bakgrund inom bland annat den indiska 
guldindustrin. Lau Su ansökte om, och erhöll också, ett undantag  
från budplikt från Aktiemarknadsnämnden i och med att dess ägar - 
andel kom att överstiga 30 procent av rösterna i Bolaget efter 
Företrädesemissionen (AMN 2015:35).

Ytterligare information kring bolagsstämmans beslut framgår av det 
fullständiga protokollet från bolagsstämman som finns tillgängligt på 
www.nordicmines.se

INVESTERINGAR
Då bolaget under 2015 endast bedrivit begränsad verksamhet vid 
Laivagruvan har endast mindre investeringar genomförts. Investering-
arna under året uppgick till 0,8 Mkr jämfört med 0,8 Mkr under 2014.

PERSONAL
Medelantalet anställda under 2015 var 62 (83) personer. Antalet  
anställda per 31 december 2015 var 44 (77) personer, varav det 
större flertalet permitterats i samband med de samarbetsförhandling-
arna som beskrivs ovan under avsnittet Verksamhet vid Laivagruvan.

MILJÖ
Det beviljade miljötillståndet innebär att Nordic Mines uppfyller de  
krav som miljölagen ställer på gruvverksamhet. De historiska invest-
eringar som gjorts på miljösidan är omfattande. Satsningen på miljö- 

skyddsåtgärder är en styrka i det fortsatta arbetet. Bolaget har under 
en lång tid genomfört och genomför kontinuerligt provtagningar i 
vattendrag i närheten av Laivagruvan. Nordic Mines arbetar efter en 
antagen miljöpolicy som innebär att omsorg om människor och miljö 
ska utgöra ett av bolagets prioriterade områden. Nordic Mines har 
därför som ett av sina kärnvärden att all verksamhet ska planeras och 
bedrivas med utgångspunkt från miljömässiga överväganden. Bolaget 
kallar detta arbetssätt för Gröna gruvor.

LEVERANTÖRER
Nordic Mines samarbetar med ett stort antal leverantörer framförallt i 
anslutning till Laivagruvan. Några av dessa är:
•	 AB Tallqvist Infra Oy ansvarar för transport av malm och gråberg 

samt förkrossning av malm, vägunderhåll och övriga anläggnings-
arbeten.

•	 Nordic Mines har ingått ett Management Service Agreement med 
Legacy Hill Resources Limited (”Legacy Hill”) där Legacy Hill åtar 
sig att stödja Bolaget i den operativa ledningen och utvecklandet 
av Laivagruvan.

•	 SRK Consulting har under 2015 arbetet med uppdateringen av 
Nordic Mines åtgärdsplan avseende Laivagruvan samt med upp-
datering av Laivagruvans mineralreserv och mineraltillgång.

•	 Atlas Copco är leverantör till bolaget avseende leasing, service, 
reservdelar och borrstålsprodukter till Nordic Mines AC borriggar.

•	 Tega leverar kvarninfodring till Laivaverkets AG- och pebblekvarn
•	 Kemian tutkimuspalvelut Oy (CRS) levererar kemiska analyser för 

gruvans haltkontroll och anrikningsverkets processkontroll.
•	 Veljekset Kellola Oy ansvarar för byggarbeten på gruvans pasta-

område, vägunderhåll samt delar av arbetet på gruvans tillfartsväg.
•	 Kemira Oy levererar kemikalier till anrikningsverksprocessen.
•	 Ahma ympäristö Oy tillhandahåller miljökontrollprogram i form av 

provtagning, analyser samt rapportering.
•	 Artic Drilling company Oy levererar GC-borrning för Laivagruvans 

haltkontroll.
•	 Raahen Vesi Oy hanterar ledningsvatten och avlopp.
•	 Metso levererar reservdelar och automationstjänster.
•	 ATP Metal works Oy levererar underhållsrelaterade tjänster.
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Aktieägare per 30 december 2015 Antal aktier Innehav %

EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY 347 919 759 61,5 %
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 12 329 703 2,2 %
ROBUR FÖRSÄKRING 4 995 753 0,9 %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB  4 698 169 0,8 %
PROPERTY DYNAMICS AB 3 850 000 0,7 %
HANDELSBANKEN LIV 3 745 893 0,7 %
HACHEMI, MUSTAPHA 3 507 186 0,6 %
MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W-8BEN 3 164 602 0,6 %
HANDELSBANKEN FONDER 2 799 025 0,5 %
SUNDSTRÖM, BO 2 040 000 0,4 %
ÖVRIGA 176 672 666 31,2 %
Totalt 565 722 756 100,00%

Källa: Euroclear

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
•	 Den 5 januari 2016 annonserade Bolagets nya majoritetsägare ett 

förslag till ny styrelse för Nordic Mines.
•	 Den 7 januari 2016 avhöll Nordic Mines extra bolagsstämma, då 

en ny styrelse för Bolaget valdes.
•	 Den 13 januari 2016 kom Aktiemarknadsnämnden med ett ut-

talande avseende Nordic Mines. Aktiemarknadsnämnden har efter 
av Nordic Mines genomförd Företrädesemission behandlat en 
framställan från Nasdaq Stockholm AB avseende Nordic Mines 
Företrädesemission. Aktiemarknadsnämnden gör bedömningen att 
det sätt på vilket Lau Su tilläts att teckna nya aktier i Företräde-
semissionen inte var i enlighet med god sed på aktiemarknaden. 
Bolaget beklagar att Aktiemarknadsnämnden kommit till den slut-
sats som redogörs för i nämndens uttalande, särskilt då Bolaget 
med beaktande av den mycket ansträngda finansiella situation 
som Bolaget befann sig i vid tidpunkten för Företrädes emissionen 
inte kunde se att några andra handlingsalternativ var tillgängliga 
för Bolaget. Som redogörs för i Bolagets yttrande till Aktie-
marknadsnämnden är det Bolagets uppfattning att det förelåg en 
hög sannolikhet för att den finska ackordsplanen skulle komma 
att förfalla för det fall Bolaget misslyckades med att slutföra 
Företrädesemissionen, vilket i sin tur skulle kunna ha lett till en ny 
företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

•	 Den 3 februari 2016 tillkännagav Nordic Mines förändringar i 
Bolagets ledningsgrupp. D. Saradhi Rajan utsågs till VD i  
Nordic Mines. Därutöver utsågs även Nigel Pickett och Andrew 
Malim till nya medlemmar i Bolagets ledningsgrupp. Vidare till-
kännagavs att nuvarande VD Eva Kaijser samt Bolagets CFO 

Jonatan Forsberg båda har valt att lämna sina respektive poster 
hos Nordic Mines senast vid februari månads utgång 2016.

•	 Den 19 februari 2016 tillkännagav Nordic Mines sammansätt-
ningen i valberedningen inför den ordinarie årsstämman 2016.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION I MODERBOLAGET
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (Tkr):

Överkursfond  1 018 452
Balanserat resultat -909 132
Årets resultat -24 248

Totalt 85 072

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2015 samt att vinst-
medlen disponeras så att i ny räkning överförs 85 072 Tkr.

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt 
framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassa-
flödesanalyser med tilläggsupplysningar.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 16 juni 2016 i  
Stockholm.

AKTIEÄGARSTRUKTUR
Per den 30 december 2015 uppgick antalet aktieägare i Nordic 
Mines till cirka 12 000. De tio största aktieägarna i bolaget framgår 
av tabellen nedan.
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Lagstiftning och bolagsordning
Nordic Mines AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som är noterat på 
Nasdaq Stockholm. Nordic Mines tillämpar svenska aktiebolagslagen  
samt de regler och rekommendationer som följer av att Bolaget är 
noterat på Nasdaq Stockholm. Dessutom följer Nordic Mines de 
bestämmelser som föreskrivs i Bolagets bolagsordning. Bolagsord-
ningen framgår i sin helhet på www.nordicmines.se.

Svensk kod för bolagsstyrning
Enligt nu gällande noteringskrav på Nasdaq Stockholm ska Svensk 
kod för bolagsstyrning (”Koden”) tillämpas av alla bolag vars aktier 
är inregistrerade eller noterade vid en börs. Nordic Mines tillämpar 
Koden (www.bolagsstyrning.se) med följande avvikelse under 2015:

Kodregel 1.1 När tid och ort för bolagsstämma har fastställts ska 
uppgift om detta utan dröjsmål, inför årsstämma senast i samband 
med tredje kvartalsrapporten, lämnas på bolagets webbplats. Där ska 
även framgå vid vilken tidpunkt en begäran från aktieägare att få ett 
ärende behandlat på stämman ska ha inkommit för att kunna tas in i 
kallelsen.

Kommentar: Tid och plats för bolagsstämman hade inte beslutats 
i sådan tid för att möjliggöra publicering av informationen inom den i 
Koden angivna fristen.

Kodregel 2.1 Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och 
övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för 
styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. 

Kommentar: I samband med Bolagets extra bolagsstämma den 
7 januari 2016 lämnade valberedningen inget förslag till ny styrelse. 
Nordic Mines styrelse hade kallat till extra bolagsstämma på uppman-
ing av Bolagets Majoritetsägare med syfte att välja en ny styrelse.  
Innan stämman meddelade Majoritetsägaren styrelsen sitt förslag till 
ny bolagsstyrelse, vilket också annonserades som pressmeddelande. 
På Bolagets extra bolagsstämma den 7 januari lade Lennart Schönning 
representerandes Property Dynamics slutligen fram förslag till val av 
ny ordförande och styrelse.

Kodregel 2.5 Bolaget ska i god tid, dock senast sex månader före 
årsstämman, på bolagets webbplats lämna uppgift om namnen på 
ledamöterna i valberedningen. Om ledamot utsetts av viss ägare ska 
ägarens namn anges.

Kommentar: Valberedningens sammansättning hade inte beslut-
ats och meddelats bolaget i sådan tid för att möjliggöra publicering av 
informationen inom den i Koden angivna fristen.

Kodregel 2.6 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse 
till bolagsstämma där styrelse eller revisorsval ska äga rum samt på 
bolagets webbplats.

Kommentar: Majoritetsägarens förslag till ny styrelse hade inte  
meddelats Bolaget i sådan tid för att möjliggöra publicering av  
informationen i samband med kallelsen till extra bolagsstämma den  
7 januari 2016.

Kodregel 2.7 Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- 
eller revisorsval ska äga rum presentera och motivera sina förslag.

Kommentar: Valberedningen lade inte fram något förslag till  
ny styrelse till den extra bolagsstämman den 7 januari 2016. Se 
kommentar till kodregel 2.1 ovan.

Kodregel 7.2 Revisionsutskott ska bestå av minst tre styrelse-
ledamöter. Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende 
i förhållande till Bolaget och Bolagsledningen. Minst en av de leda-
möter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen 
ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Kommentar: Samtliga ledamöter av revisionsutskottet är beroende 
utav Bolagets huvudägare Lau Su.

Bolagsstyrning
Bolagsstyrningen sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande  
direktören. Bolagets revisorer, som utses av bolagsstämman, granskar 
redovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

ning av Bolaget. Valberedningen bereder förslag till bolagsstämman 
inför bland annat val och arvodering av styrelse och revisorer.

Bolagsstämman
Nordic Mines AB (publ):s högsta beslutande organ är bolagsstämman.  
På förslag av ägarna väljs styrelse och revisor vid årsstämman. Tid-
punkten för årsstämma offentliggörs senast i samband med kvartals-
rapporten för tredje kvartalet. Kommunikéer och protokoll från genom - 
förda stämmor i bolaget finns tillgängliga på www.nordicmines.se. 
Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inte några aktieägaravtal eller 
motsvarande överenskommelser mellan aktieägare i bolaget som 
bland annat skulle leda till en förändring av kontrollen över Bolaget 
eller som skulle förhindra överlåtelser av aktier i bolaget.

Bolagstämmor 2015

Årsstämma 2015
På årsstämman som hölls i Uppsala den 30 juni 2015 fattades bland 
annat beslut om att anta valberedningens förslag till styrelse, att anta 
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen  
i enlighet med styrelsens förslag samt att genomföra en sammanlägg-
ning av aktier (omvänd splitt) 1:100. Bolagsstämmans övriga beslut 
framgår av det fullständiga protokollet från bolagsstämman.

Extra bolagsstämma oktober 2015
På den extra bolagsstämma som hölls i Stockholm den 21 oktober 2015  
beslutades bland annat att godkänna Styrelsens beslut om en Före-
trädesemission till Bolagets aktieägare. För en närmare beskriv ning 
av den beslutade Företrädesmissionen, se avsnitt Nyemission med 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Den extra bolagsstämman 
bemyndigande även styrelsen att för det fall företrädesemissionen 
inte genomförs, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa 
årsstämma, med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares 
företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner  
och/eller konvertibler upp till det högsta antal aktier som tilläts i 
vid var tid gällande bolagsordning. Bolagsstämmans övriga beslut 
framgår av det fullständiga protokollet från stämman.

Extra bolagsstämma januari 2016
På den extra bolagsstämma som hölls i Stockholm den 7 januari 2016  
fattades beslut om att välja en ny styrelse för Nordic Mines. Bolags-
stämmans övriga beslut framgår av det fullständiga protokollet från 
stämman.

Valberedning
I enlighet med årsstämmans beslut 2015 har en valberedning inrättats.  
Valberedningen ska arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande  
vid årsstämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman,  
val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, 
arvode till styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskotts-
arbete samt principer för utseende av valberedning. Till ledamot i val-
beredningen som inte uppbär annat arvode från bolaget ska utgå ett 
arvode som uppgår till 25 000 kronor för valberedningens ordförande 
och till 15 000 kronor för envar övrig ledamot. Eventuella omkost-
nader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av Bolaget. För 
detaljer hur valberedningen utses se www.nordicmines.se.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2016 offentlig - 
gjordes den 19 februari 2016. I valberedningen ingår Fredrik Zettergren,  
Torbjörn Bygden, Eva Kaijser och Manfred Lindvall. Zettergren och  
Bygden representerar Lau Su. Kaijser representerar Property 
Dynamics AB och kom att ingå i valberedningen från det att hon 
lämnade posten som vd för Nordic Mines 29 februari 2016. Lindvall 
representerar de mindre aktieägarna i Nordic Mines. Till ordförande 
för valberedningen har Fredrik Zettergren utsetts.

Styrelsen
Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolag ets  

Bolagsstyrningsrapport 2015
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angelägenheter. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden. Styrelse-
ledamöterna utses vid årsstämman för en tid till slutet av nästa års - 
stämma. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och  
högst åtta ordinarie ledamöter samt lägst ingen och högst fyra 
supp leanter (enligt Koden ska dock suppleant till bolagsstämmovald 
styrelseledamot inte utses). Vid årsstämman den 30 juni 2015 valdes 
till ordförande Lennart Schönning (omval), till vice ordförande Ulla-Britt 
Fräjdin-Hellqvist (nyval) samt till ledamöter Krister Söderholm (omval) 
Tord Cederlund (nyval) och Manfred Lindvall (nyval). Vid den extra 
bolagsstämman den 7 januari 2016 valdes till ordförande Vinod Sethi 
(nyval) samt till ledamöter Krister Söderholm (omval), Hans Andreasson  
(nyval), Torsten Börjemalm (nyval), Salim Govani (nyval), Kari 
Langenoja (nyval), Pranay Panda (nyval) och D. Saradhi Rajan  
(nyval). För en närmare presentation av styrelseledamöterna, se 
www.nordicmines.se samt avsnittet Styrelse i denna årsredovisning.

Vinod Sethi, Hans Andreasson, Salim Govani, Pranay Panda, 
Kari Langenoja och D. Saradhi Rajan är beroende i förhållande till 
Bolagets majoritetsägare Lau Su. D. Saradhi Rajan är även beroende 
i förhållande till Nordic Mines och Nordic Mines ledning.

Ansvarsfördelningen mellan styrelsen, dess ordförande och den 
verkställande direktören, samt riktlinjer för rapportering, regleras i 
styrelsens arbetsordning, instruktion för den verkställande direktören 
och rapporteringsinstruktion. Dessa dokument ses över och omarbetas 
vid behov och i vart fall en gång om året i samband med det konstituer-
ande styrelsemötet.

Styrelsens arbete och ersättning
Styrelsen har haft 30 sammanträden under 2015, jämfört med 33 
under 2014. Sammanträdena hålls utifrån en av styrelsen fastställd 
agenda, vilken säkerställer styrelsens behov av information om 
aktuella frågor, resultat och ställning, prospekterings- och produk-
tionsresultat, finansiering med mera. För respektive styrelseledamots 
närvaro vid styrelsesammanträden under 2015 samt arvode, se tabell 
nedan. Arvode avser av Nordic Mines årsstämma 2014 och 2015 
beslutat arvode, se tabell nedan (Styrelsemöten samt närvaro).

Arvode ovan avser intjänat arvode under 2015 baserat på års-
stämmobeslut 2014 och 2015. Årsstämman 2015 beslutade att för 
arbetet intill årsstämman 2016 ett arvode om 300 000 kronor ska 
utgå till styrelsens ordförande, ett arvode om 250 000 kronor till  
styrelsens vice ordförande samt ett arvode om 200 000 kronor till  
envar av övriga ledamöter. Inget separat arvode ska utgå för kommitté - 
arbete. Extra bolagsstämman den 7 januari 2015 beslutade att ett  
arvode om 200 000 på årsbasis ska utgå till ledamöter som är 
oberoende i förhållande till Nordic Mines och Nordic Mines ledning 
samt till Bolagets huvudägare. Kostnader för arvoden under 2015 till 
respektive ledamot framgår av tabell i not 4.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens arbete, liksom den verkställande direktörens, utvärderas 
årligen genom en systematisk och strukturerad process. Syftet är 
att få fram underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete samt att 
ge valberedningen ett underlag för nomineringsarbetet. Styrelsens 
ordförande ansvarar för utvärderingen.

Revisions- och ersättningsutskott
Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen respektive Koden  
inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Revisionsutskottet har från årsstämman den 30 juni 2015 till och 
med extra bolagsstämman den 7 januari 2016 bestått utav Tord  
Cederlund och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Revisionsutskottet har 
därefter bestått utav Kari Langenoja, D. Saradhi Rajan och Pranay  
Panda. Revisionsutskottet ska (i) övervaka bolagets finansiella 
rapportering, (ii) med avseende på den finansiella rapporteringen, 
övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och 
riskhantering, (iii) hålla sig informerade om revisionen av årsredo-
visningen och koncernredovisningen, (iv) granska och övervaka 
revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärk-
samma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisions-
tjänster och (v) biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans 
beslut om revisorsval.

Ersättningsutskottet har från årsstämman den 30 juni 2015 till och 
med extra bolagsstämman den 7 januari 2016 bestått utav Lennart 
Schönning och Manfred Lindvall. Ersättningsutskottet har därefter 
utgjorts utav samtliga ledamöter. Ersättningsutskottet har till huvud-
sakliga uppgifter att bereda frågor om ersättning och andra anställ-
ningsvillkor för Bolagsledningen och följa samt utvärdera tillämp-
ningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 
som årsstämman beslutat om och gällande ersättningsstrukturer och 
ersättningsnivåer i Bolaget.

Övriga styrelseutskott
Efter att en ny styrelse valts på extra bolagsstämma den 7 januari 
inrättades även ytterligare ett antal utskott: utskott för miljö och hälsa 
bestående av D. Saradhi Rajan och Krister Söderholm, tillstånds-
utskott bestående av D. Saradhi Rajan och Krister Söderholm, finans - 
utskott bestående av Salim Govani och Pranay Panda samt ett opera- 
tivt utskott bestående av D. Saradhi Rajan och Torsten Börjemalm.

Verkställande direktör
Verkställande direktören utses av styrelsen och är ansvarig för den löp - 
ande förvaltningen i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Revision
Revisorerna utses årligen av bolagsstämman. Till revisor för bolaget  

Styrelsemöten samt närvaro

Invald

Oberoende  
Bolaget och bolags-
ledningen/Ägare Utskott Närvaro

Arvode, sek 
(pro rata)

Lennart Schönning (ordf.) 2009 Ja/Ja Ersättning/revision/valberedning 30/30 300 000

Helve Bohman 2013 Ja/Ja Ersättning/revision 9/9 100 000

Krister Söderholm * 2013 Ja/Ja Ersättning/revision 30/30 200 000

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (vice ordf.) 2015 Ja/Ja Ersättning/revision 21/21 125 000

Tord Cederlund 2015 Ja/Ja Ersättning/revision 21/21 100 000

Manfred Lindvall 2015 Ja/Ja Ersättning/revision 21/21 100 000

* Åter invald till styrelsen på årsstämman 2013. Tidigare invald till styrelsen 2010 och utträdde i maj 2011 för att bli platschef vid Laiva. 
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omvaldes vid årsstämman i juni 2015 revisionsbolaget Öhrlings  
PricewaterhouseCoopers AB, med Martin Johansson som huvud- 
ansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman i juni 2016. Martin  
Johansson, auktoriserad revisor, innehar inga aktier i Nordic Mines.

Från 2006 tillämpas internationella redovisningsstandarder, 
International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS) samt de 
tolkningsuttalanden som ges ut av International Financial Reporting 
Interpretations Committe (IFRIC/SIC) som har godkänts av EU- 
kommissionen, vid upprättande av koncernens finansiella rapporter.

Enligt beslut från årsstämman ska revisionsarvode utgå med skäligt 
belopp enligt räkning. Ersättning till revisor uppgick under 2015 till 
868 Tkr (1 273 Tkr) för koncernen, varav 106 Tkr (37 Tkr) avsåg 
övriga tjänster utöver revisionsuppdraget. Delårsrapporten för tredje 
kvartalet 2015 granskades översiktligt av bolagets revisor.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman 2015 antog i sin helhet styrelsens förslag till riktlinjer för 
bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor förledande 
befattningshavare. Riktlinjerna innebär i huvudsak att bolaget ska 
sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknads- 
mässiga ersättningar och anställningsvillkor, att kriterierna därvid ska 
baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, er-
farenhet och prestation samt att ersättningen består av följande delar:
•	 fast grundlön,
•	 rörlig lön,
•	 pensionsförmåner, och
•	 övriga förmåner
Deltagande i långsiktiga incitamentsprogram, exempelvis bestående av  
teckningsoptioner, kan erbjudas som ett komplement till ovanstående,  
i förekommande fall baserat på beslut och riktlinjer av bolagsstämma.

Med ledande befattningshavare avses VD och andra ledande be-
fattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag. Ledande befattnings-
havare har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor, 
varvid pensionsgrundande lön utgörs av fast lön.

Styrelsen har bemyndigats att frångå dessa riktlinjer, om det i ett 
enskilt fall finns särskilda skäl för det. För VD och övriga ledande be-
fattningshavare ska gälla en uppsägningstid om upp till sex månader 
vid uppsägning från befattningshavarens sida och upp till tolv månader 
vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning kan ledande 
befattningshavare ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande upp 
till tolv månadslöner. De fullständiga riktlinjerna finns tillgängliga på 
www.nordicmines.se

För mer information om ersättning till ledande befattningshavare, 
se not 4.

Internkontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering
Styrelsen har ansvaret för att det finns ett effektivt system för intern-
kontroll och riskhantering och fastställer vid ett konstituerande möte 
efter årsstämma arbetsordningen för styrelsen samt dess revisions-
utskott och ersättningskommitté. Dessutom fastställs VD:s instruktion 
och attestinstruktion.

Nordic Mines VD har det operativa ansvaret for den interna kon-
trollen. Ledningen har på grundval av styrelsens riktlinjer, lagar och 
regler avseende finansiell rapportering, en fastställd roll- och ansvars-
fördelning för de personer som arbetar med bolagets finansiella  
rapportering. Ansvar och befogenheter är vidare definierade i policies 
så som finanspolicy, IT-policy och insiderpolicy samt attestinstruktion.

Viktiga redovisningsfrågor och frågor relaterade till den finansiella 
rapporteringen bereds av revisionsutskottet och behandlas i styrelsen. 
Minst en gång om året håller såväl revisionsutskottet som styrelsen i 
dess helhet möten med revisorn. Bolaget har ingen särskild gransk-
ningsfunktion (internrevision). Styrelsen har bedömt att det inte finns 
särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden 
som motiverar att en sådan funktion inrättas.

Styrelse och ledning utvärderar de kontroller som är kopplad till de 
risker som finns med en otillförlitlig redovisning. Kontrollaktiviteterna 

är utformade för att förhindra och upptäcka fel och/ eller bedrägerier 
på ett sätt och i en omfattning som motsvarar storleken och komplex-
iteten i verksamheten.

Kontrollerna inkluderar etablerade redovisningsprinciper, process-
kontroller och avstämningar, regler för godkännande av transaktioner, 
begränsning av rättigheter i system och analytiska förfaranden för alla 
finansiella poster. Oväntade avvikelser följs upp.

Informationspolicy
Nordic Mines strävan är att lämna aktiemarknad, allmänhet och myndig- 
heter en öppen, snabb och korrekt information i enlighet med den 
antagna informationspolicyn. Under 2016 för tiden efter årsstämman 
avser Nordic Mines att publicera finansiella rapporter den 18 augusti 
2016 (rapport för andra kvartalet 2016) och den 17 november 2016 
(rapport för tredje kvartalet 2016).

AKTIEINFORMATION
Nordic Mines aktie är sedan i juli 2008 upptagen till handel på  
Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Aktien har kortnamnet NOMI 
och ISIN-koden SE0007491105.

AKTIEKAPITAL OCH OPTIONER
Per den 30 december 2015 uppgick aktiekapitalet till 249 707 137,86 
kronor fördelat på 565 722 756 aktier, vardera med ett kvotvärde 
om cirka 0,4414 kronor. Se vidare not 4 och 15 avseende Options-
program och av Nordic Mines tidigare emitterade teckningsoptioner.

För ytterligare information om bolagets aktieägare, se tabell  
avseende aktieägare per 31 december 2015.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under 2015 har ingen dåvarande styrelseledamot, ledande befatt-
ningshavare eller Koncernens revisorer – vare sig själva eller indirekt, 
via bolag eller närstående – har haft någon direkt eller indirekt del-
aktighet i affärstransaktioner som var eller är ovanlig till sin karaktär. 
Koncernen har inte under 2015 lämnat lån, garantier eller borgens-
förbindelser till förmån för dåvarande styrelseledamot, de ledande 
befattningshavarna eller Koncernens revisor. På extra bolagsstämma 
7 januari 2016 valdes en ny styrelse för Nordic Mines. I den nya 
styrelsen är Vinod Sethi (ordförande), Salim Govani, Pranay Panda, 
D. Saradhi Rajan, Hans Andreasson och Kari Langenoja beroende i 
förhållande till Bolagets Majoritetsägare Lau Su Holding AB.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Nordic 
Mines verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, 
kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom gruvverksamhet 
och prospektering ofta ställs inför. Riskerna är i flertalet fall av sådant 
slag, att Bolaget inte kan försäkra sig mot dem.

Riskerna i ett gruv- och prospekteringsföretag är främst kopplade 
till utfallet av själva prospekteringen, produktionen samt marknads-
priset på metallmarknaden, men även till tillståndsfrågor avseende 
undersökning, bearbetning och miljö.

Koncernen är också exponerad för ett antal finansiella risker: likvid-
itetsrisk, kreditrisk, guldprisrisk och valutarisk. Styrelsen och Bolagets 
ledning försöker hantera dessa risker genom att identifiera, utvärdera 
och i lämpliga fall minimera de risker som uppräknas.

Se även en mer detaljerad analys i 2015 års prospekt, vilket finns 
tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicmines.se.

Likviditetsrisk
Bolaget har vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka  
sitt behov under de kommande tolv månaderna. Likvida medel upp - 
gick till 32,6 miljoner kronor per utgången av fjärde kvartalet 2015 
och Bolaget saknar i princip intäkter sedan gruvproduktionen stäng-
des. Bolaget är beroende av externt kapital för sin fortsatta verksamhet.

Bolaget saknar idag medel för att finansiera en återstart av Laiva- 
gruvan. Nordic Mines bedömning är att ett guldpris på EUR 1 200 
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per troy ounce erfordras för att återstarta Laivagruvan som ett fri-
stående guldprojekt med tillräckligt god lönsamhet och med möjlig-
het till framtida lånefinansiering. För att finansiera en återstart av 
Laivagruvan erfordras ett kapitaltillskott på i storleksordningen cirka 
20 miljoner euro utöver befintliga likvida medel. Ett sådant ytterligare 
kapitaltillskott avser att finansiera rörelsekapital i samband med åter-
starten, initiala investeringar samt en likviditetsreserv för oförutsedda 
kostnader samt administration. Finansieringen antas ske genom en 
kombination av skuldfinansiering samt ytterligare tillskott av eget kapital.

Om Bolaget inte kan få tag i ytterligare kapitaltillskott finns det 
en risk att ett likviditetsunderskott uppstår. Det finns då en risk att 
den finska ackordsplanen förfaller, vilket skulle kunna leda till en ny 
företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

Sammantaget innebär detta att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att 
fortsätta verksamheten.

Se även not 24 Fortlevnadsprincip.

Ackordsplan för Nordic Mines Oy
Uleåborgs tingsrätt beslutade den 31 juli 2014 att fastställa det 
ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av rekonstruktören för 
Nordic Mines finska dotterbolag. Ackordsuppgörelsen innehåller 
villkor som gör det möjligt för Bolagets fordringsägare och övervak-
aren av ackordsuppgörelsen, advokat Hannu Ylönen vid advokat-
firman Krogerus, att under vissa förutsättningar ansöka om att 
ackordet ska upphöra. Uppsägningsgrunderna innefattar bland annat 
det fall att koncernbolagen inte fullgör sina betalningsskyldigheter 
enligt ackordsplanerna.

Om Nordic Mines Oy bryter mot den finska ackordsplanen finns  
det en risk att den förfaller, vilket skulle kunna leda till en ny företags-
rekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget. I händelse  
av att den finska ackordsplanen förfaller återgår de relevanta borgen-
ärernas fordringar till Nordic Mines Oy, till fullt belopp, och i händelse 
av konkurs kommer samtliga aktieägare att förlora hela sitt tidigare 
insatta aktiekapital.

En mer detaljerad beskrivning av ackordsplanen i Nordic Mines 
Oy återfinns i 2015 års prospekt, vilket finns tillgängligt på Bolagets 
hemsida www.nordicmines.se.

Guldprisrisk
Försäljningen påbörjades under januari 2012 och har bestått väsent-
ligen av en enda produkt, dorétackor, innehållande guld, silver och 
koppar. En nedgång i guldpriset kan få en negativ inverkan på  
Koncernens resultat framgent och även en negativ inverkan på  
Bolagets möjligheter att återstarta Laivagruvan.

Valutarisk
Guld noteras i USD, majoriteten av kostnaderna uppkommer i EUR 
och Koncernen konsolideras i SEK. Bolaget blir därmed direkt be-
roende av växelkurserna i dessa valutor. Om USD stärks gentemot 
EUR får det en positiv effekt. Om EUR stärks gentemot SEK får det 
en positiv effekt på försäljningen, men en negativ effekt på kostnad-
erna. Se vidare not 26. 

Medarbetare
Nordic Mines har idag en liten organisation och är beroende av ett 
antal nyckelpersoner. En begränsad förväntad livstid och hitintills svag 
lönsamhet för Laivagruvan kan resultera i att möjligheten att rekrytera 
nyckelpersoner vid en återstart av gruvan är begränsad.

Övriga risker
Förutom dessa risker måste även mer generella riskfaktorer, som 
mer eller mindre alla företag som är involverade i affärsverksamhet 
möter, beaktas, såsom konjunkturutveckling, konkurrenter, teknik 
och marknadsutveckling, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvalifi-
cerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter och 
aktiemarknadsrisk. Ytterligare risker och osäkerheter som Nordic 
Mines för närvarande inte känner till, eller som inte bedöms som 
väsentliga, kan också komma att utvecklas till faktorer som påverkar 
Nordic Mines i framtiden.
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Nordic Mines är medlem i SveMin som är en arbetsgivar- och bransch - 
förening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Nordic 
Mines följer därmed de gemensamma rekommendationer som gäller 
publiceringsstandarder för företag engagerade i prospektering, 
utveckling och mineralutvinning.

Den 26 februari 2015 presenterade Nordic Mines en uppdaterad 
mineralreserv motsvarande fem års guldproduktion. Den totala bevis-
ade och sannolika mineralreserven i Laiva per den 1 januari 2015 upp - 
går till 9 367 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,19 gram 
guld per ton (cut-off 0,6 gram per ton). Guldinnehållet i mineral-
reserven motsvarar omkring 11 200 kg (360 000 troy ounce).

Mineralreserven är baserad på en uppdaterad mineraltillgång (vari 
mineralreserven ingår). Den totala kända och indikerade mineral-
tillgången i Laiva per den 1 januari 2015 uppgår till 15 970 000 ton 
med en genomsnittlig halt om 1,52 gram guld per ton (cut-off 0,6 gram 
per ton). Guldinnehållet i den totala kända och indikerade mineral-
tillgången motsvarar omkring 24 300 kg (780 000 troy ounce). Där - 
till tillkommer en antagen mineraltillgång om 3 220 000 ton med en  
genomsnittlig halt om 2,08 gram guld per ton (cut-off 0,6 gram per  
ton). Guldinnehållet i den antagna mineraltillgången motsvarar om-
kring 6 700 kg (215 000 troy ounce).

Den uppdaterade mineralreserven och mineraltillgången för Laiva-
gruvan är framtagen av det oberoende gruvkonsultbolaget SRK. Be - 
räkningen följer den nu gällande JORC-koden (”JORC Code 2012”). 
Nordic Mines redovisning av Bolagets mineraltillgång och mineral-
reserv följer Fennoscandian Review Board’s (FRB) regelverk för 
publik informationsgivning.

Under våren 2015, inför en planerad återstart av Laivagruvan, togs  
en detaljerad produktionsplan fram för de första 18 veckornas produk - 
tion, baserad dels på äldre haltkontrollborrningar men även på kom-
pletterande nya haltkontrollborrningar genomförda under senhösten 
2014. Dessa utfördes för att arbeta fram en optimal haltkontroll-
metodik avsedd för den fortsatta planerade produktionen.

Negativa avvikelser i den detaljerade brytplanen jämfört med den 
övergripande brytplanen innebar att en fortsatt genomgång av den 
geologiska modellen utförts. Under våren 2015 utarbetades en  
modell där även resultat från det strukturgeologiska arbetet under 
hösten 2014 togs in. Arbetet indikerar att granitkropparnas utbred-
ning har en större betydelse än tidigare antagits samt att mineral-
iseringen bör modelleras i mer definierade zoner än vad som tidigare 
gjorts. Resultatet av detta innebär bland annat att i jämförelse med 
mineralreserven per den 1 januari 2015 har tonnaget reducerats 
samt att förhållandet mellan mineralreserv och gråberg har ökat på 
ett negativt sätt medan guldhalten förbättrats något.  Genomgången 
påvisade även behovet av att komplettera borrnätet med ett kärn-
borrningsprogram för att bättre definiera geologin i vissa områden, 
men även med målsättningen att utöka utvinningsbart tonnage.

Sammantaget resulterade arbetet i bedömningen att det krävs ett 
högre guldpris, jämfört med tidigare gjorda antaganden, för att säker-
ställa en tillräckligt god lönsamhet för att återstarta Laivagruvan.

Mineraltillgång i Laiva (1 januari 2015)

Kategori
Tonnage 

(t)

Guld-
halt  

(g/t)

Guld-  
innehåll 

(kg)

Guld- 
innehåll 

(tr.oz)

Känd – – – –
Indikerad 15 970 000 1,52 24 300 780 000
Känd + indikerad 15 970 000 1,52 24 300 780 000
Antagen 3 220 000 2,08 6 700 215 000

Mineraltillgången redovisas med en cut-off om 0,6 g/t
Modellen för beräkningen av mineraltillgången begränsas av ett antaget guldpris om  
EUR 1 300 per troy ounce (USD 1 510 per troy ounce)
Mineraltillgången redovisas inklusive nedan redovisad mineralreserv

Mineralreserv i Laiva (1 januari 2015)

Kategori
Tonnage 

(t)

Guld-
halt  

(g/t)

Guld-  
innehåll 

(kg)

Guld-  
innehåll 

(tr.oz)

Bevisad – – – –
Sannolik 9 367 000 1,19 11 200 360 000
Bevisad + sannolik 9 367 000 1,19 11 200 360 000

Mineralreserven redovisas med en cut-off om 0,6 g/t
Beräkningen av mineralreserven har baserats på ett antaget femårigt guldpris om  
EUR 1 020 per troy ounce (USD 1 184 per troy ounce)

Beräkningarna av mineraltillgångar och mineralreserver 2015
Mineraltillgången som rapporterades i november 2013 baserades 
på en geostatistisk process som rapporterade mineraltillgången i 
10x5x10 meters block. Arbeten under 2014 har lett till att mineral-
tillgången nu rapporteras i mindre block om 4x4x5 meter.  Den 
nuvarande mineral-tillgången (cut-off 0,6 g/t) är grundad på den del 
av den totala mineraliseringen (41 miljoner ton) som beräknas vara 
lönsam att bryta i dagbrott vid ett guldpris på EUR 1 300 per troy ounce 
eller USD 1 510 per troy ounce.

Beräkningen av mineralreserven har baserats på ett antaget 5-årigt 
guldpris om EUR 1 020 per troy ounce eller USD 1 184 per troy ounce.

Beräkningen följer den nu gällande JORC koden (”JORC Code 
2012”). Nordic Mines är medlem i Svemin och rapporter sina 
mineraltillgångar och mineralresever följande Fennoscandian Review 
Boards (FRB) principer.

Ansvarig ”Competent Person” för beräkning av mineraltillgången är 
Dr John Arthur vid SRK Consulting (UK) Limited, Chartered Geologist 
and Fellow of the Geological Society of London.

Ansvarig ”Competent Person” för beräkning av mineralreserven är 
Mr Allan Blair, BEng, MAusIMM (#102240) vid SRK Consulting (UK) 
Limited.

Mineralreserv och mineraltillgång
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Översikt koncernen 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning Tkr – 62 898  325 314     247 122      – 

Resultat efter finansiella poster Tkr -22 287 536 -788 562    -235 384    -33 335    

Balansomslutning Tkr 582 209 674 126  860 527     1 434 476     1 241 515    

Antal anställda st 62 83 116 109 52

Soliditet % 90,2 69,2 26,6 41,8 30,4

Avkastning på totalt kapital % 2 40 Neg Neg Neg

Avkastning på eget kapital % Neg 27 Neg Neg Neg

Översikt moderbolaget 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning Tkr   –   –   –   – –

Resultat efter finansiella poster Tkr -24 248 -171 532 -840 312     6 231     2 397    

Balansomslutning Tkr 365 331 328 426  317 523     1 002 127     583 816    

Antal anställda st 6 8 12 15 15

Soliditet % 98,8 82,3 97,3 92,2 96,3

Avkastning på totalt kapital % Neg Neg Neg 0,9 0,8

Avkastning på eget kapital % Neg Neg Neg 0,7 0,4

Femårsöversikt
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Belopp i Tkr Not 2015 2014

Försäljningsintäkter 1 62 898 

Kostnad för sålda varor 2,4 -51 155 -163 430 

    varav produktionskostnader -23 573 -115 228 

    varav avskrivningar -27 582 -36 139 

    varav nedskrivningar -12 063 

Bruttoresultat -51 155 -100 532 

Försäljnings- och administrationskostnader 2,3,4 -35 870 -50 575 

Övriga rörelseintäkter 5 4 868 459 060 

Övriga rörelsekostnader 5 -10 116 -2 794 

Rörelseresultat -92 273 305 159 

Finansiella intäkter 6 105 310 62 

Finansiella kostnader 6 -13 059 -17 685 

Resultat efter finansiella poster -22 287 536 
Inkomstskatt 7 -2 -161 754 

Årets resultat -24 125 782 

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferens 15 -2 543 -20 870 

Summa övrigt totalresultat för året -2 543 -20 870 

Summa totalresultat för året -2 567 104 912 

Periodens resultat hänförligt till: moderföretagets aktieägare -24 125 782 

-24 125 782 

Summa totalresultat hänförligt till: moderföretagets aktieägare -2 567 104 912 

-2 567 104 912 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental 93 661 1 900 916 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 93 661 1 900 916 

Resultat per aktie före utspädning 0,00 0,07

Resultat per aktie efter utspädning 0,00 0,07

Totalresultat per aktie före utspädning -0,03 0,06

Totalresultat per aktie efter utspädning -0,03 0,06

Koncernens rapport över totalresultat    
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Belopp i Tkr Not 2015 2014

Försäljningsintäkter 1

Kostnad för sålda varor 2,4

    varav produktionskostnader

    varav avskrivningar

    varav nedskrivningar

Bruttoresultat – –

Försäljnings- och administrationskostnader 2,3,4 -27 039 -16 265 

Övriga rörelseintäkter 5 5 280 5 780 

Övriga rörelsekostnader 5 -10 065 -1 765 

Rörelseresultat -31 824 -12 250 

Finansiella intäkter 6 7 579 19 593 

Finansiella kostnader 6 -3 -178 875 

Resultat efter finansiella poster -24 248 -171 532 
Inkomstskatt 7 – –

Årets resultat -24 248 -171 532 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental 93 661 1 900 916

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 93 661 1 900 916

Resultat per aktie före utspädning -0,26 -0,09

Resultat per aktie efter utspädning -0,26 -0,09

Totalresultat per aktie före utspädning

Totalresultat per aktie efter utspädning

Belopp i Tkr Not 2015 2014

Årets resultat -24 248 -171 532 
Övrigt totalresultat

Valutakursdifferens 15

Summa övrigt totalresultat för året

Summa totalresultat för året -24 248 -171 532

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental 93 661 1 900 916

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 93 661 1 900 916

Resultat per aktie före utspädning -0,26 -0,09

Resultat per aktie efter utspädning -0,26 -0,09

Totalresultat per aktie före utspädning

Totalresultat per aktie efter utspädning

Moderbolagets resultaträkning  

Moderbolagets rapport över totalresultatet
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                       Koncernen  Moderbolaget

Belopp i Tkr Not 31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter avseende prospektering och utvärderingstillgångar 8 63 188 64 341 62 383 63 536

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 25 397 25 454 25 397 25 454
Gruvtillgångar 9 110 284 110 284
Maskiner och inventarier 9 6 622 15 420 6 046 6 375
Produktionsanläggning 9 281 305 309 479

423 608 460 637 31 443 31 829

Finansiella anläggningstillgångar
Andra fordringar 10 21 821 22 514
Fordringar hos koncernföretag 138 091 94 847
Andelar i koncernföretag 11 101 627 101 627

21 821 22 514 239 718 196 474

Summa anläggningstillgångar 508 617 547 492 333 544 291 839

Omsättningstillgångar
Varulager och pågående arbete 12 34 586 31 520

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 550
Övriga fordringar 1 776 3 003 1 117 745
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 4 628 8 914 159 78

6 404 11 917 1 826 823

Likvida medel 14 32 602 83 197 29 961 35 764

Summa omsättningstillgångar 73 592 126 634 31 787 36 587

SUMMA TILLGÅNGAR 582 209 674 126 365 331 328 426

Balansräkningar    
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                       Koncernen  Moderbolaget

Belopp i Tkr Not 31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 249 707 391 835
Övrigt tillskjutet kapital 1 138 281 935 444
Omräkningsdifferenser -42 429 -39 886
Balanserat resultat -820 668 -820 644

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 524 891 466 749

Bundet eget kapital
Aktiekapital 15 249 707 391 835
Reservfond 26 000 26 000

275 707 417 835

Fritt eget kapital
Överkursfond 1 018 452 909 444
Balanserat resultat -909 132 -885 157
Årets resultat -24 248 -171 532

85 072 -147 245

Eget kapital 360 779 270 590

Avsättningar 16 26 204 27 093 –

Långfristiga skulder
Interna skulder 68 70
Upplåning 14,17 123 005 53 416
Övriga skulder 14 15 467

15 467 123 005 68 53 486

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 9 408 32 702 1 443 2 279
Upplåning 14,17 1 024 6 869
Övriga skulder 1 894 718 1 781 345
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 3 321 16 990 1 260 1 726

15 647 57 279 4 484 4 350

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 582 209 674 126 365 331 328 426

Ställda säkerheter 19 22 131 20 486 702 6 916 489
Ansvarsförbindelser 20 34 962 35 610 34 962 35 610
Nettoskuld -31 578 46 677 -29 893 17 722

Balansräkningar  
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Belopp i Tkr Aktiekapital
Övrigt till-

skjutet kapital Reserver
Balanserat 

resultat
Summa         

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2014 341 217 853 448 -19 016 -946 426 229 223 

Totalresultat
Årets resultat 125 782 125 782 
Övrigt totalresultat för året -20 870 -20 870 

Summa totalresultat för året -20 870 125 782 104 912 

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 50 618 101 237 151 855 
Emissionskostnader -19 241 -19 241 

Summa transaktioner med aktieägare 50 618 81 996 – – 132 614 

Summa eget kapital 31 december 2014 391 835 935 444 -39 886 -820 644 466 749 

Ingående balans per 1 januari 2015 391 835 935 444 -39 886 -820 644 466 749 

Totalresultat
Årets resultat -24 -24 
Övrigt totalresultat för året -2 543 -2 543 

Summa totalresultat för året -2 543 -24 -2 567 

Transaktioner med aktieägare
Inlösen av teckningsoptioner -13 457 -13 457
Nyemission 5 117 97 222 102 339 
Emissionskostnader -28 173 -28 173
Nedsättning aktiekapital -147 245 147 245 0

Summa transaktioner med aktieägare -142 128 202 837 – – 60 709 

Summa eget kapital 31 december 2015 249 707 1 138 281 -42 429 -820 668 524 891 

Koncernens förändringar i eget kapital 
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Belopp i Tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond
Balanserat 

resultat Årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2014 341 217 26 000 827 448 -15 506 -869 310 309 849
Nyemission 50 618 101 237 151 855
Emissionskostnader -19 241 -19 241

Disposition enligt beslut årsstämma -869 310 869 310 0
Omräkningsdifferens -341 -341
Årets resultat -171 532 -171 532

Utgående balans per 31 december 2014 391 835 26 000 909 444 -885 157 -171 532 270 590

Ingående balans per 1 januari 2015 391 835 26 000 909 444 -885 157 -171 532 270 590
Transaktioner som redovisats  
direkt mot eget kapital 39 959 39 959
Nyemission 5 117 97 222 102 339
Emissionskostnader -28 173 -28 173
Nedsättning aktiekapital -147 245 -147 245 –
Disposition enligt beslut årsstämma -171 532 -171 532 –
Omräkningsdifferens 312 312
Årets resultat -24 248 -24 248

Utgående balans per 31 december 2015 249 707 26 000 1 018 452 -909 132 -24 248 360 779

Moderbolagets förändringar i eget kapital
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                       Koncernen  Moderbolaget

Belopp i Tkr Not 2015 2014 2015 2014

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster -92 273 305 159 -31 824 -12 250

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 21 -79 933 34 010 348 2 610

Finansiella intäkter 105 310 62 4 19 593

Finansiella kostnader -13 059 -17 685 -3 -178 875

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -79 955 321 546 -31 475 -168 922

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändringar varulager och pågående arbete -3 066 24 971

Förändring av kortfristiga fordringar 5 513 44 493 -1 003 10 896

Förändring av leverantörsskulder -7 827 -122 073 -836 -787

Förändring av kortfristiga skulder -12 531 -18 731 970 -2 459

Kassaflöde från den löpande verksamheten -97 866 250 206 -32 344 -161 272

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 8

Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar 9 -838 -725 38

Återbetalning/Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 10,11 -1 134 -33 633 1 545

Kassaflöde från investeringsverksamheten -838 -1 859 -33 595 1 545

Finansieringsverksamheten
Nyemission 60 709 132 614 74 166 132 614

Upptagna lån 53 416

Amortering lån -10 137 -327 426 -13 459 -8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 572 -194 812 60 707 186 022

Årets förändring i likvida medel och kortfristiga placeringar -48 132 53 535 -5 232 26 295

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 83 197 28 110 35 764 9 452

Valutakursförändring i likvida medel -2 463 1 552 -571 17

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid perioden slut 32 602 83 197 29 961 35 764

Kassaflödesanalyser   
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Redovisningsprinciper

ALLMÄN INFORMATION
Nordic Mines AB (publ) (Moderföretaget) och dess dotterföretag 
(sammantaget Koncernen) är ett nordiskt gruv- och prospekterings-
bolag. Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag med säte i Stockholm. 
Adressen till huvudkontoret är Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 
Stockholm. Aktien är upptagen på Nasdaq OMX Nordiska Börs 
Stockholm, Small Cap-listan. Om inte särskilt anges, redovisas alla 
belopp i Tkr. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Nedan 
ges en sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper.

GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE
Koncernredovisningen för Nordic Mines AB koncernen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovis - 
ningsregler för koncerner och International Financial Reporting 
Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Den har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar omvärderingar av  
finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

Att upprätta rapporter i enlighet med IFRS kräver användning av en 
del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att led-
ningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redo - 
visningsprinciper. De områden som innefattar en mer ingående be-
dömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden 
och uppskattningar är av väsentlig betydelse för finansiella rapporter-
ingen anges i stycket Viktiga uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål nedan.

ÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER OCH UPPLYSNINGAR
(a) Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
Inga nya standarder tillämpas av koncernen för första gången för 
räkenskapsåret som börjar 1 januari 2015.

(b) Nya standarder och tolkningar som ännu inte tillämpats av koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår 
som börjar efter 1 januari 2015 och har inte tillämpats vid upprätt-
andet av denna finansiella rapport.

IFRS 9 ”Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering 
och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den fullständiga 
versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den ersätter de delar av IAS 
39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. 
IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna 
ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas tre värderings-
kategorier för finansiella tillgångar; upplupet anskaffningsvärde, verk-
ligt värde över totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. 
Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell 
och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget kapitalinstrument  
ska redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns 
även en möjlighet att vid första redovisningstillfället redovisa instru-
mentet till verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen omklassificering  
till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av instrumentet. 
IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv 
som utgår från förväntade kreditförluster. För finansiella skulder så 
ändras in klassificeringen och värderingen förutom i det fall då en 
skuld redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat på 
verkligt värde alternativet. Värdeförändringar hänförliga till föränd-
ringar i egen kreditrisk ska då redovisas i övrigt totalresultat. IFRS 
9 minskar kraven för tillämpning av säkringsredovisning genom att 
80-125 kriteriet ersätts med krav på ekonomisk relation mellan 
säkringsinstrument och säkrat föremål och att säkringskvoten ska 
vara samma som används i riskhanteringen. Även säkringsdokumenta- 
tionen ändras lite jämfört med den som tas fram under IAS 39. Stand- 
arden ska tillämpas för räkenskapsåret som påbörjas 1 januari 2018. 
Förtida tillämpning är tillåten. EU har ännu inte antagit standarden. 
Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 9.

IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur 
redovisning av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på 

ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar information 
om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten inne bär 
att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter  
kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till före-
tagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redo - 
visas när kunder erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten  
och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller  
tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 ”Intäkter” och IAS 11 ”Entreprenad- 
avtal” samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft 1 
januari 2018. Förtida tillämpning är tillåten. EU har ännu inte antagit 
standarden. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 15.

IFRS 16 ”Leases” – I januari 2016 publicerade IASB en ny leasing-
standard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhör-
ande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att  
tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några 
undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras 
på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång 
under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för 
denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsen-
tligt att vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår  
som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är 
tillåten. EU har ännu inte antagit standarden. Koncernen har ännu 
inte utvärderat effekterna av IFRS 16.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har 
trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisning upprättas enligt förvärvsmetoden vilket innebär 
att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden 
mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin 
helhet. I koncernredovisningen ingår härigenom endast den del av 
dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Dotter-
företag är alla företag (inklusive strukturerade företag) över vilka 
koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett 
företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från 
sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen 
genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncern-
redovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till Koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade 
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även  
orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis 
på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången.

Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall 
ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av Koncernens 
principer.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i 
Koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska 
miljö där företaget huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I 
koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moder-
bolagets funktionella valuta och rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 
enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakurs-
vinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana 
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen.

Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella 
fordringar och skulder redovisas i resultaträkningen under finansiella 
poster medan övriga valutakursdifferenser redovisas under övriga 
rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.
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Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en 
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens 
rapportvaluta enligt följande:
a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna om-

räknas till balansdagens kurs;
b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna om-

räknas till genomsnittlig valutakurs (såvida denna genomsnittliga 
kurs utgör en rimlig approximation av den ackumulerade effekten 
av de kurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas 
intäkter och kostnader till transaktionsdagens kurs), och

c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade  
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller ut-
betalningar.

SEGMENTREDOVISNING
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhanda - 
håller produkter eller tjänster som är utsatta för risker och möjligheter 
som skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. Geografiska  
områden tillhandahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk 
miljö som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad 
som gäller för andra ekonomiska miljöer.

Koncernen frångick segmentsindelning från och med januari 2013 
då det endast finns en produktiv gruva i Finland inom koncernen och 
det är så koncernens resultat följs upp och värderas.

INTÄKTSREDOVISNING
Försäljning av guld och andra mineraler intäktsförs när bindande köpeavtal 
har ingåtts och leverans till kund har skett. Eventuella intäkter från aktiv- 
iteter utanför ordinarie verksamhet redovisas som övriga rörelseintäkter.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Balanserade utgifter avseende  
prospekterings- och utvärderingstillgångar
Inmutningar och aktiverade prospekteringsutgifter redovisas i enlighet 
med IFRS 6.

Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar
Inmutningar och aktiverade prospekteringsutgifter värderas till an-
skaffningsvärde och avser alla utgifter direkt hänförliga till prospekter-
ing och utvärdering av mineraltillgångar. I balanserade prospekterings 
och utvärderingstillgångar ingår utgifter för inmutningar, provborrningar,  
tunnelbrytning, laboratorieanalyser, anrikningsförsök, geologiska 
studier samt återställningskostnader. När teknisk möjlighet och kom-
mersiell genomförbarhet att utvinna en mineraltillgång kan påvisas, 
kommer balanserade utvecklingsutgifter inte längre att klassificeras 
såsom prospekterings- och utvärderingstillgång. Omklassificering  
kommer så att ske, varpå redovisning sker i enlighet med IAS 16  
Materiella anläggningstillgångar respektive IAS 38 Immateriella till-
gångar, beroende av hur tillgångarna omklassificerats. Prospekterings-  
och utvärderingstillgångar prövas för nedskrivning och eventuella 
nedskrivningar redovisas, innan omklassificering sker.

Nedskrivningsbehov på prospekterings- och utvärderingstillgångar  
prövas, utifrån kraven i IFRS 6, när fakta och omständigheter tyder  
på att det redovisade värdet för en prospekterings- och utvärderings-
tillgång kan överstiga dess återvinningsvärde. När fakta och om- 
 ständigheter tyder på att det redovisade värdet överstiger återvinnings- 
värdet görs värdering, klassificering och lämnas upplysningar utifrån 
kraven i IAS 36 Nedskrivningar.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet  

ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Låne - 
utgifter hänförliga till att finansiera utveckling och färdigställande av  
väsentliga materiella anläggningstillgångar inräknas i anskaffnings-
värdet. Tillredningskostnader utgörs dels av jordavrymning och grå- 
bergsbrytning för att komma åt malmkroppen, dels av arbeten av-
seende vägar, orter, schakt, snedbanor m.m. Tillredningskostnader 
med en ekonomisk livslängd på över 3 år aktiveras. Tillkommande 
utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en 
separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade  
med tillgången kommer att komma Koncernen tillgodo och tillgång-
ens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra 
former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i 
resultaträkningen under den period de uppkommer.

Av- och nedskrivningsprinciper för  
materiella anläggningstillgångar
Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra tillgångar, 
för att fördela deras anskaffningsvärde eller omvärderat belopp ner 
till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, 
görs enligt följande:
•	 Aktiverade tillredningar, anläggningar och utrustningar i gruvor 

avskrivs i den takt malmuttag från de underliggande gruvorna 
utnyttjas, produktionsberoende avskrivning.

•	 Fasta byggnader i verksamheten avskrivs linjärt över 20 år dock 
inte under en längre period än för gruvans livslängd.

•	 Byggtekniska konstruktioner (luft- och värmeinstallationer, hissar 
m.m.) som förslits i snabbare takt avskrivs linjärt över 10 år.

•	 Produktionsmaskiner och motsvarande inventarier avskrivs linjärt 
över 10 år.

•	 Pumpar och andra tekniska konstruktioner med stor förslitning 
avskrivs linjärt över högst 3 år.

•	 Bilar och andra transportmedel avskrivs linjärt över högst 5 år.
Koncernen tillämpar komponentavskrivningar, innebärande att större 
processanläggningar delas upp i delkomponenter med olika nyttjande- 
perioder och därmed olika avskrivningstider.

Gruvans livslängd beräknas genom att räkna samman mineraltillgång- 
arna i sådana fyndigheter som innehåller mineralreserver och dela 
denna summa med genomsnittlig estimerad produktionsplan per år. 
Den andel som innehåller mineralreserver upptas till 100 % i beräk-
ningsunderlaget medan resten av mineraltillgångarna upptas till ett 
sannolikt värde baserad på en kvalificerad bedömning och tidigare  
erfarenhet. Produktionsplaner för gruvornas livslängd upprättas årligen.

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapport- 
periods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde 
skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade  
värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. Vinster och förluster  
vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt 
och redovisat värde och redovisas i Andra vinster/förluster i resultat-
räkningen.

LEASING
Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i en-
lighet med leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som  
disponeras via finansiell leasing redovisas som anläggningstillgång 
och framtida leasingavgifter som räntebärande skulder i koncern-
redovisningen. För leasingobjekt som klassificeras som operationell 
leasing redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i resultat-
räkningen. Leasing av anläggningstillgångar där koncernen i allt 
väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar förknippat med 
ägandet, klassificeras som finansiella leasingavtal. Finansiell leasing 
redovisas vid leasingperiodens början till det lägre av leasingobjektets 
verkliga värde och nuvärdet av leasingavgifterna. Övriga leasingavtal 
klassificeras som operationella leasingavtal. Betalningar som görs  
under leasingtiden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasing - 
perioden. I moderbolaget redovisas alla leasingavtal som operationella.
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FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Bolagets finansiella tillgångar och skulder indelas i följande kategorier:  
Lånefordringar och kundfordringar samt Övriga finansiella skulder. 
Nya kategorier fastställs vid behov. Ledningen fastställer klassificer-
ingen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället. 
Inga finansiella tillgångar som är derivat redovisas i denna årsredovisning.

Låne- och kundfordringar
Låne- och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, 
som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är 
noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar, 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Koncernens tillgångar i denna kategori utgörs enbart av likvida medel 
och likvida medel som är pantsatta i balansräkningen.

Låne- och kundfordringar redovisas efter anskaffningstidpunkten 
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Övriga finansiella skulder
En finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till 
instrumentets avtalsmässiga villkor. Skuld tas upp när motparten har 
presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om  
faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskuld tas upp i balansräkningen  
när faktura mottagits. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen  
när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.

Finansiella skulder klassificeras som andra finansiella skulder, vilket 
innebär att de initialt redovisas till erhållet belopp efter avdrag för 
transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas skulder 
till kreditinstitut till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivränte-
metoden. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år 
medan kortfristiga skulder har en löptid kortare än ett år.

NEDSKRIVNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns 
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell 
tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar.

En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett ned - 
skrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis 
för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser 
inträffat efter det att tillgången redovisats första gången (en ”förlust-
händelse”) och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan 
på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången  
eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillför-
litligt sätt.

Till de kriterier som koncernen använder för att fastställa om det 
föreligger objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger hör 
bland annat betydande finansiella svårigheter hos gäldenären.

VARULAGER
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto- 
försäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av  
först in-, först ut metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet för färdiga 
varor och pågående arbeten består av råmaterial, direkt lön, andra 
direkta kostnader och hänförbara indirekta tillverkningskostnader 
(baserade på normal tillverkningskapacitet). Lånekostnader ingår inte. 
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den 
löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljnings-
kostnader.

LEVERANTÖRSSKULDER
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster 
som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. 
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de för-
faller inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel 
om denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv-
räntemetoden.

UPPLÅNING
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter trans- 
aktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaff-
ningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter  
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resul-
taträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektiv-
räntemetoden.

Avgifter som betalas för lånelöften redovisas som transaktionskost-
nader för upplåningen i den utsträckning det är sannolikt att delar av 
eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas. I sådana fall redovisas 
avgiften när kreditutrymmet utnyttjas. När det inte föreligger några 
bevis för att det är sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet 
kommer att utnyttjas, redovisas avgiften som en förskottsbetalning 
för finansiella tjänster och fördelas över det aktuella lånelöftets löptid.

Låneutgifter
Allmänna och särskilda låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, 
uppförande eller produktion av kvalificerade tillgångar, vilket är till-
gångar som det med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att 
färdigställa för avsedd användning eller försäljning, redovisas som 
en del av dessa tillgångars anskaffningsvärde. Aktiveringen upphör 
när alla aktiviteter som krävs för att färdigställa tillgången för dess 
avsedda användning eller försäljning huvudsakligen har slutförts.

Finansiella intäkter som uppkommit när särskilt upplånat kapital till-
fälligt placerats i väntan på att användas för finansiering av tillgången, 
reducerar de aktiveringsbara låneutgifterna. Alla andra låneutgifter 
kostnadsförs när de uppstår.

INKOMSTSKATTER
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år samt justering av tidigare års aktuella 
skatt och förändring av uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder sker till nominella belopp och 
görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller 
som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräknings- 
metoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade 
värden i koncernredovisningen. Om den uppskjutna skatten uppstår 
till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av 
en tillgång eller skuld som inte är ett företagsförvärv och som, vid 
tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skatte- 
mässigt resultat, redovisas den inte. Uppskjuten skatt beräknas 
med tillämpning av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller 
aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda 
uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatte-
skulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt  
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, 
mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer 
på andelar i dotterföretag och intresseföretag, förutom där tidpunkten 
för återföring av den temporära skillnaden kan styras av Koncernen 
och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att 
återföras inom överskådlig framtid.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Pensioner
Nordic Mines har inga förmånsbestämda pensionsplaner utan 
samtliga pensionslösningar är avgiftsbestämda. En avgiftsbestämd 
pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken Koncernen betalar 
fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några 
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rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om 
denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla 
ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas 
tjänstgöring under innevarande år eller tidigare perioder. För avgifts-
bestämda pensionsplaner betalar Koncernen avgifter till offentlig eller 
privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtals-
enlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalnings-
förpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som 
personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter 
redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning  
eller minskning av framtida betalningar kan komma Koncernen tillgodo.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår om en anställds anställning skulle 
sägas upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accept-
erar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen 
redovisar avgångsvederlag när Koncernen bevisligen är förpliktigad 
endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan 
möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning 
som resultatet av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra frivillig 
avgång. Förmåner som förfaller mer än 12 månader från balansdagen  
diskonteras till nuvärde.

Aktierelaterade ersättningar
Koncernen har ett antal aktierelaterade ersättningsplaner där regler - 
ingen görs med aktier och där företaget erhåller tjänster från anställda  
som vederlag för koncernens eget kapitalinstrument (optioner). Verk-
ligt värde på den tjänstgöring som berättigar anställda till tilldelning 
av optioner kostnadsförs. Det totala belopp som ska kostnadsföras 
baseras på verkligt värde på de tilldelade optionerna:
•	 inklusive alla marknadsrelaterade villkor (t ex aktiemålkurs),
•	 exklusive eventuell inverkan från tjänstgöringsvillkor och icke 

marknadsrelaterade villkor för intjänande (t.ex. lönsamhet, mål för 
försäljningsökningar och att den anställde kvarstår i företagets  
tjänst under en angiven tidsperiod), och inklusive inverkan av 
villkor som inte utgör intjänandevillkor (exempelvis krav att an-
ställda ska spara),

•	 ingen ersättning bokas upp om optionerna är “out-of-money”
Ibland kan det inträffa att anställda utför tjänster innan tilldelnings-
dagen inträffar och då görs en uppskattning av det verkliga värdet, 
för att en kostnad ska kunna redovisas fördelat över perioden mellan 
den tidpunkt då anställda börjar utföra tjänster och tilldelningsdagen.

Vid varje rapportperiods slut omprövar koncernen sina bedömningar 
av hur många aktier som förväntas bli intjänade baserat på de icke 
marknadsrelaterade intjänandevillkoren. Den eventuella avvikelse mot 
de ursprungliga bedömningarna som omprövningen ger upphov till, redo- 
visas i resultaträkningen och motsvarande justeringar görs i eget kapital.

När optionerna utnyttjas, emitterar företaget nya aktier. Mottagna 
betalningar, efter avdrag för eventuella direkt hänförbara transaktions-
kostnader, krediteras aktiekapitalet (kvotvärde) och övrigt tillskjutet 
kapital.

De sociala avgifter som uppkommer på tilldelningen av aktieoptioner 
betraktas som en integrerad del av tilldelningen, och kostnaden 
behandlas som en kontantreglerad aktierelaterad ersättning.

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för miljöåterställande åtgärder, omstruktureringskost-
nader och rättsliga krav redovisas när Koncernen har en befintlig 
legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är 
mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet  
än att så inte sker, och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt.  
Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Avsättningar 
värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att 
reglera förpliktelsen.

Avsättningar för återställande av mark görs för nuvärdet av de be-
dömda framtida kostnader i enlighet med Bolagets produktion enligt 

gruvplanen. En bedömning av reserverat belopp sker kontinuerligt.
Bolaget kommer fortlöpande under brytningens gång att efter- 

behandla den mark som man inte längre aktivt bearbetar i produktionen.

LIKVIDA MEDEL
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfrist-
iga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffnings-
tidpunkten.

AKTIEKAPITAL
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som 
direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, 
netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

BERÄKNING AV VERKLIGT VÄRDE
Nominellt värde, minskat med eventuella bedömda krediteringar, 
för kundfordringar och leverantörsskulder förutsätts motsvara deras 
verkliga värden då posterna är kortfristiga till sin natur. Verkligt värde 
på finansiella skulder beräknas, för upplysning i not, genom att 
diskontera det framtida kontrakterade kassaflödet till den aktuella 
marknadsränta som är tillgänglig för Koncernen för liknande finansi-
ella instrument.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Nordic 
Mines verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, 
kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom gruvverksamhet 
och prospektering ofta ställs inför. Riskerna är i flertalet fall av sådant 
slag, att Bolaget inte kan försäkra sig mot dem.

Riskerna i ett gruv- och prospekteringsföretag är främst kopplade 
till utfallet av själva prospekteringen, produktionen samt marknads-
priset på metallmarknaden, men även till tillståndsfrågor avseende 
undersökning, bearbetning och miljö.

Koncernen är också exponerad för ett antal finansiella risker: likvid-
itetsrisk, kreditrisk, guldprisrisk och valutarisk. Styrelsen och Bolagets 
ledning försöker hantera dessa risker genom att identifiera, utvärdera 
och i lämpliga fall minimera de risker som uppräknas.

Se även en mer detaljerad analys i 2015 års prospekt, vilket finns 
tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicmines.se.

Likviditetsrisk
Bolaget har vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att 
täcka sitt behov under de kommande tolv månaderna. Likvida medel 
uppgick till 32,6 miljoner kronor per utgången av fjärde kvartalet 
2015 och Bolaget saknar i princip intäkter sedan gruvproduktionen 
stängdes. Bolaget är beroende av externt kapital för sin fortsatta 
verksamhet.

Bolaget saknar idag medel för att finansiera en återstart av Laiva-
gruvan. Nordic Mines gör i dagsläget bedömningen att ett guldpris 
på EUR 1 200 per troy ounce erfordras för att återstarta Laivagruvan 
som ett fristående guldprojekt med tillräckligt god lönsamhet och med 
möjlighet till framtida lånefinansiering. För att finansiera en återstart 
av Laivagruvan erfordras ett kapitaltillskott på i storleksordningen  
cirka 20 miljoner euro utöver befintliga likvida medel. Ett sådant  
ytterligare kapitaltillskott avser att finansiera rörelsekapital i samband 
med återstarten, initiala investeringar samt en likviditetsreserv för 
oförutsedda kostnader samt administration. Finansieringen antas ske 
genom en kombination av skuldfinansiering samt ytterligare tillskott 
av eget kapital.

Om Bolaget inte kan få tag i ytterligare kapitaltillskott finns det 
en risk att ett likviditetsunderskott uppstår. Det finns då en risk att 
den finska ackordsplanen förfaller, vilket skulle kunna leda till en ny 
företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

Sammantaget innebär detta att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att 
fortsätta verksamheten.

Se även not 24 Fortlevnadsprincip.
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Ackordsplan för Nordic Mines Oy
Uleåborgs tingsrätt beslutade den 31 juli 2014 att fastställa det 
ackordsförslag som inlämnats till tingsrätten av rekonstruktören för 
Nordic Mines finska dotterbolag. Ackordsuppgörelsen innehåller 
villkor som gör det möjligt för Bolagets fordringsägare och övervakaren 
av ackordsuppgörelsen, advokat Hannu Ylönen vid advokatfirman 
Krogerus, att under vissa förutsättningar ansöka om att ackordet 
ska upphöra. Uppsägningsgrunderna innefattar bland annat det fall 
att koncernbolagen inte fullgör sina betalningsskyldigheter enligt 
ackordsplanerna.

Om Nordic Mines Oy bryter mot den finska ackordsplanen finns  
det en risk att den förfaller, vilket skulle kunna leda till en ny företags-
rekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget. I händelse  
av att den finska ackordsplanen förfaller återgår de relevanta borgen-
ärernas fordringar till Nordic Mines Oy, till fullt belopp, och i händelse 
av konkurs kommer samtliga aktieägare att förlora hela sitt tidigare 
insatta aktiekapital.

En mer detaljerad beskrivning av ackordsplanen i Nordic Mines 
Oy återfinns i 2015 års prospekt, vilket finns tillgängligt på Bolagets 
hemsida www.nordicmines.se.

Guldprisrisk
Försäljningen påbörjades under januari 2012 och har bestått väsent-
ligen av en enda produkt, dorétackor, innehållande guld, silver och 
koppar. En nedgång i guldpriset kan få en negativ inverkan på  
Koncernens resultat framgent och även en negativ inverkan på  
Bolagets möjligheter att återstarta Laivagruvan.

Valutarisk
Guld noteras i USD, majoriteten av kostnaderna uppkommer i EUR 
och Koncernen konsolideras i SEK. Bolaget blir därmed direkt be-
roende av växelkurserna i dessa valutor. Om USD stärks gentemot 
EUR får det en positiv effekt. Om EUR stärks gentemot SEK får det 
en positiv effekt på försäljningen, men en negativ effekt på kostnad-
erna. Se vidare not 26.

Medarbetare
Nordic Mines har idag en liten organisation och är beroende av ett 
antal nyckelpersoner. En begränsad förväntad livstid och hitintills svag 
lönsamhet för Laivagruvan kan resultera i att möjligheten att rekrytera 
nyckelpersoner vid en återstart av gruvan är begränsad.

Övriga risker
Förutom dessa risker måste även mer generella riskfaktorer, som 
mer eller mindre alla företag som är involverade i affärsverksamhet 
möter, beaktas, såsom konjunkturutveckling, konkurrenter, teknik 
och marknadsutveckling, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvali-
ficerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter 
och aktiemarknadsrisk. Ytterligare risker och osäkerheter som Nordic 
Mines för närvarande inte känner till, eller som inte bedöms som 
väsentliga, kan också komma att utvecklas till faktorer som påverkar 
Nordic Mines i framtiden.

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH  
BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att 
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör an- 
taganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och 
de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.  
Uppskattningarna och antagningarna ses över regelbundet. Ändringar 
av uppskattningar redovisas i den period ändringarna görs om ändring - 
arna endast påverkat denna period eller i den period ändringen görs 
och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och 
framtida perioder.

De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk 
för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande rapportperioder anges i huvuddrag nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för: Immateriella tillgångar
Nedskrivningsbehov på prospekterings- och utvärderingstillgångar 
prövas, utifrån kraven i IFRS 6, när fakta och omständigheter tyder 
på att det redovisade värdet för en prospekterings- och utvärderings-
tillgång kan överstiga dess återvinningsvärde. Skulle förutsättningarna 
för de underliggande bedömningarna som utgör grunden för värdet 
på de immateriella tillgångarna ändras och fakta och omständigheter 
framkomma som tyder på att nedskrivningstest i enlighet med IAS 36 
skulle behöva genomföras kan värdet behöva skrivas ned.

Materiella tillgångar
Nedskrivningsbehov av materiella anläggningstillgångar prövas när 
omständigheter tyder på att det redovisade värdet för en anläggnings - 
tillgång kan överstiga dess återvinningsvärde. Skulle förutsättningarna 
för de underliggande bedömningarna som utgör grunden för värdet 
på de immateriella tillgångarna ändras och fakta och omständigheter 
framkomma som tyder på att nedskrivningstest i enlighet med IAS 36 
skulle behöva genomföras kan värdet behöva skrivas ned.

Värdet på tillgångarna är bl. a. avhängigt av:
•	 Att tillstånd att bryta malm erhålles.
•	 Att utvinning påbörjas.
•	 Att summan av nedlagda kostnader samt det diskonterade värdet  

av framtida utgifter för att utvinna mineralerna understiger nuvärdet  
av de intäkter som utvinningen av mineralerna bedöms generera.

Värdet av tillgångarna i form av balanserade utvecklingsutgifter för 
gruvdrift är beroende av att Koncernen erhåller brytningstillstånd på 
de platser där prospektering sker.

Återställande av mark
Avsättning görs för de bedömda kostnaderna för återställande av 
mark i enlighet med upprättad gruvplan. En bedömning av reserverat 
belopp sker kontinuerligt.

Värdering av underskottsavdrag
Koncernens ledning och styrelse bedömer varje år om möjligheten 
att aktivera uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga 
underskott. Uppskjuten skattefordran är endast upptagen i det fall 
det bedöms som säkerställt att dessa kan nyttjas mot skattemässiga 
överskott. Utnyttjande av de skattemässiga underskotten förutsätter 
full finansiering.

Legala frågor
Styrelsen bedömer kontinuerligt risken för ekonomiska konsekvenser 
av tvister. Dessa bedömningar innehåller ett visst mått av skattning 
vad gäller utfall och nödvändig avsättning.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning i enlighet med års redo- 
visningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation  
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär att moder-
bolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är 
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sam- 
bandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger 
vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS. Andelar i dotter-
bolag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.
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Noter
Samtliga belopp anges i Tkr om ej annat anges.     

Not 1 Försäljningsintäkter 

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

Försäljning guld 62 777

Försäljning silver 121

Guldprissäkring

– 62 898 – –
Koncernen frångick segmentsindelning från och med januari 2013 då det endast finns en produktiv gruva i Finland inom koncernen och det är 
så koncernens resultat följs upp och värderas. Koncernen levererar samtliga dorétackor till en kund.

 
Not 2 Kostnader fördelade på kostnadsslag 

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

Förändringar i lager och pågående arbete -3 066 24 971

Råmaterial och förbrukningsmaterial 16 446 66 104

Kostnader för ersättningar till anställda 20 919 27 811 10 726 7 204

Avsättning för återställningskostnad 3 548 3 548

Av- och nedskrivningar 27 930 50 854 348 2 653

Övriga kostnader 24 796 40 717 15 965 6 408

87 025 214 005 27 039 16 265

     
Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisor 

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

PwC

- Revisionsuppdraget 762 1 236 633 1 057

- Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 106 31 106 31

- Skatterådgivning 6 6

868 1 273 739 1 094

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och  bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på Bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 
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Not 4 Personal 

Koncernen Moderbolaget

Medelantal anställda
Totalt 
2015

Varav 
kvinnor

Totalt 
2014

Varav 
kvinnor

Totalt 
2015

Varav 
kvinnor

Totalt 
2014

Varav 
kvinnor

Sverige 3 20% 3 10% 3 20% 3 10%

Finland 59 12% 80 7% 3 22% 5 20%

62 13% 83 7% 6 21% 8 16%

Könsfördelning i styrelse och företags ledning (inkl VD) (Antal vid rapport periodens slut)

 Koncernen Moderbolaget

2015
Varav  

kvinnor 2014
Varav  

kvinnor 2015
Varav  

kvinnor 2014
Varav  

kvinnor

Styrelseledamöter  
i moderföretaget 5 1 3 1 5 1 3 1

Ledande befattnings-
havare (inkl VD) 4 1 5 0 4 1 4 0

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen Moderbolaget
2015 2015 2014 2014 2015 2015 2014 2014

Löner 
& andra 

ersättningar
Sociala 

kostnader

Löner 
& andra 

ersättningar
Sociala 

kostnader

Löner 
& andra 

ersättningar
Sociala 

kostnader

Löner 
& andra 

ersättningar
Sociala 

kostnader

Sverige 8 395 3 781 7 929 1 235 8 395 3 781 7 929 1 235

(varav pensions- 
kostnader, Sverige) (1 377) (449) (1 377) (449)

Finland 10 664 1 810 20 525 4 494 889 197 830 161

(varav pensions- 
kostnader, Finland) (1 490) (3 683) (162) (128)

Totalt 19 059 5 591 28 454 5 729 9 284 3 978 8 759 1 396

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader för  
VD, Ledande befattningshavare och övriga anställda:

Koncernen Moderbolaget
2015 2015 2014 2014 2015 2015 2014 2014

VD och 
företags-

ledning

Övriga 
anställda

VD och 
företags-

ledning

Övriga 
anställda

VD och 
företags-

ledning

Övriga 
anställda

VD och 
företags-

ledning

Övriga 
anställda

Sverige 5 798 2 596 7 705 224 5 799 2 596 7 705 224

(varav tantiem o d)

Finland 2 036 8 628 2 537 17 988 716 173 714 116

(varav tantiem o d)

Totalt 7 834 11 224 10 242 18 212 6 515 2 769 8 419 340

ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  
Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolags-
stämmans beslut. Bolaget ska sträva efter att erbjuda sina ledande be-
fattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. 
Kriterierna därvid ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på 
kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen till verkställande  
direktören och andra ledande befattningshavare består av fast grund-
lön, pensionsförmåner och övriga förmåner. Med ledande befattnings-
havare avses, förutom VD, de personer i koncernledningen som är 
direkt underställda VD. Pensionspremier utgår med ett belopp som 
baseras på ITP-planen. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön. 
 

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER UNDER  
ÅRET TILL VD OCH LEDNING SAMT UPPSÄGNINGSTID
I underlaget för löner och andra ersättningar VD och företagsledning  
ingår 6 personer. Verkställande direktör har för år 2015 erhållit lön 
och andra skattepliktiga ersättningar om sammanlagt 2 945 Tkr  
(2 238 Tkr). Ledande befattningshavare har för år 2015 erhållit lön 
och andra skattpliktiga ersättningar om sammalagt 4 889 Tkr  
(8 004 Tkr). Förmåner till VD och företagsledning med ett värde av 
41 031 kronor (81 246 kronor) varav VD 317 kronor (0 kronor).

Vid uppsägning av VD från Bolagets sida har VD rätt till sex 
månaders uppsägningslön men inget avgångsvederlag. Övriga 
ledande befattningshavare har en uppsägningstid om upp till sex 
måndader men inget avgångsvederlag.
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Pensioner    
Av pensionskostnaderna i Sverige avser 1 376 789 kronor  
(428 905 kronor) gruppen VD och företagsledning varav 532 022 kronor 
(157 500 kronor) avser VD. Av pensionskostnaderna i Finland avser 
358 235 kronor (435 180 kronor) gruppen VD och företagsledning.  
Pensionsavsättningar i Sverige görs motsvarande allmänna avtal 
SIF-SAF. Pensionsavsättningar i Finland görs i enlighet med finsk 
arbetsrättslagstiftning.    

Ersättningar och övriga förmåner under året 
Till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter som inte är  
anställda i bolaget utgår arvode med totalt 200 000 kronor per 
ledamot och år, 300 000 kr till ordförande och 250 000 kr till vice 
ordförande. Styrelsearvode betalas ut från 1 juli till 30 juni året efter.   

2014 Invald Ersättning (kr)
Lennart Schönning (ordf.) 2009 300 000

Krister Söderholm 2013 200 000

Helve Boman 2013 200 000

700 000

2015 Invald Ersättning (kr)
Lennart Schönning (ordf.) 2009 300 000

Krister Söderholm 2013 200 000

Helve Boman 2013 200 000

Ulla-Britt Fräjding-Helqvist (v.ordf.) 2015 125 000

Tord Cederlund 2015 100 000

Manfred Lindvall 2015 100 000

1 025 000

Optionsprogram      
Årsstämman den 19 maj 2011 beslutade att emittera 510 000 teck-
ningsoptioner till förmån för nyckelpersoner inom organisationen i 
form av ett långsiktigt incitamentsprogram. Teckningsberättigad ska, 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara det av Nordic 
Mines AB (publ) helägda dotterbolaget Nordic Mines Optioner AB, 
556751-0671. Dotterbolaget ska utfärda köpoptioner avseende rätt  
att förvärva teckningsoptionerna till vissa nyckelpersoner i och kon-
sulter anlitade av Nordic Mines AB (publ), filial Finland och Nordic 

Teckningsoptionernas uppdaterade villkor   

Beslutat
Tecknings-

optioner
Berättigade 

aktier
Aktier per 

option
Tecknings-

kurs
Starttid för 

aktieteckning
Sluttid för 

aktieteckning

2012-05-23 280 000 193 200 0,69 24,40 2015-06-15 2025-06-12

2011-05-19 510 000 351 900 0,69 92,30 2014-06-16 2024-06-14

Mines Oy. Teckning skedde 25 maj 2011. Intjänandeperioden uppgår 
till 3 år från teckningstillfället. Varje teckningsoption ger omräknat 
efter genomförda emissioner och sammanläggning rätt att under 
tiden från och med den 16 juni 2014 till och med den 14 juni 2024 
teckna 0,69 nya aktier i Nordic Mines AB (publ), till en teckningskurs 
per aktie uppgående till den volymviktade genomsnittliga betalkursen 
för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio (10)  
handelsdagar närmast efter årsstämman 2011, dock alltid lägst 
aktien kvotvärde. Ursprunglig teckningskurs om 63,77 kronor är 
omräknad efter emissioner och sammanläggning till 92,3 kronor. 
Samtliga optioner är tilldelade, men ingen kostnadsföring har gjorts 
då teckningskurs är väsentligt högre än aktiekursen. Inga optioner är 
nyttjade. Vid fullt unyttjande av utestående teckningsoptioner inom 
ramen för detta teckningsoptionsprogram tillförs bolaget 32 480 370 
kronor, varav 32 325 041 kronor utgör ökning av aktiekapital. Antalet 
aktier skulle då öka med 351 900, vilket motsvarar en utspädning om 
cirka 0,06 procent räknat på det totala antalet aktier.

Årsstämman den 23 maj 2012 beslutade att emittera 280 000 
teckningsoptioner till förmån för nyckelpersoner inom organisationen 
i form av ett långsiktigt incitamentsprogram. Teckningsberättigad ska, 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara det av Nordic 
Mines AB (publ) helägda dotterbolaget Nordic Mines Optioner AB, 
556751-0671. Dotterbolaget ska utfärda köpoptioner avseende 
rätt att förvärva teckningsoptionerna till vissa nyckelpersoner i och 
konsulter anlitade av bolaget Nordic Mines AB (publ), filial Finland 
och Nordic Mines Oy. Teckning skedde 29 maj 2012. Intjänandepe-
rioden uppgår till 3 år från teckningstillfället. Aktiekapitalet ska kunna 
ökas med högst 44 800 kronor vid utnyttjande av samtliga tecknings-
optioner. Varje teckningsoption ger omräknat efter genomförda  
emissioner och sammanläggning rätt att under tiden från och med 
den 15 juni 2015 till och med den 12 juni 2025 teckna 0,69 nya  
aktier i bolaget, till en teckningskurs per aktie uppgående till den 
volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq 
Stockholm under en period om tio (10) handelsdagar närmast efter 
årsstämman 2011, dock alltid lägst aktien kvotvärde. Ursprunglig 
teckningskurs om 16,64 kronor är omräknad efter emissioner och 
sammanläggning till 24,4 kronor. Samtliga optioner är tilldelade, men 
ingen kostnadsföring har gjorts då teckningskurs är väsentligt högre 
än aktiekursen. Inga optioner är nyttjade. Vid fullt utnyttjande av 
utestående teckningsoptioner inom ramen för detta teckningsoptions-
program skulle antalet aktier öka med 193 200, vilket motsvarar en 
utspädning om cirka 0,03 procent räknat på det totala antalet aktier.  
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Not 5 Övriga rörelseintäkter och kostnader 
 

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

Valutakursintäkter 4 868 9 561 4 722 5 780

Valutakursförluster -10 116 -2 794 -10 065 -1 765

Ackordsvinst 449 499

Intäkt för administrativa tjänster till dotterbolag 558

Summa övriga rörelseintäkter och kostnader -5 248 456 266 -4 785 4 015

Ackordsvinst, koncernen
Under 2014 avslutade Nordic Mines rekonstruktionsförfaranden för de bolag inom koncernen som varit föremål för rekonstruktion, det vill 
säga koncernens finska dotterbolag Nordic Mines Oy samt de svenska bolagen Nordic Mines AB (moderbolag) samt Nordic Mines Marknad 
AB. Rekonstruktionerna avslutades genom fastställande av ackordsförslag i svensk och finsk domstol. För de svenska bolagens oprioriterade 
fordringsägare innebar ackordet full kontant betalning av fordringsbelopp upp till 9 000 kronor samt 10 procents betalning av överskjutande 
fordringsbelopp. För det finska dotterbolagets oprioriterade fordringsägare innebar ackordet full kontant betalning för de fordringar som uppgår 
till maximalt EUR 1 000 (cirka 9 000 kronor) samt för fordringar överstigande EUR 1 000, 10 procents betalning av det totala fordrings- 
beloppet.

I samband med att pågående rekonstruktioner 2014 avslutades undertecknades även slutlig avtalsdokumentation med bolagets långivare 
som bland annat innebar skuldnedskrivning av utestående bankskuld, engångskostnader för att betala upplupen ränta samt andra kostnader 
hänförliga till utestående lån samt emission av teckningsoptioner, se vidare Teckningsoptioner not 15.

I och med överenskommelsen med bolagets långivare samt de fastställda ackordsförslagen avseende koncernens svenska och finska bolag 
redovisade Nordic Mines på koncernnivå en ackordsvinst för 2014 på 449 499 tsek. Totala skulder vid ackordet uppgick till 612 033 tsek 
varav 162 534 tsek betalats eller ska betalas enligt ackordsuppgörelsen.

 
Not 6 Finansiella intäkter och kostnader 

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

Ränteintäkter likvida medel 54 62 4 16

Ränteintäkter, koncernbolag 7 575 19 577

Vinst förvärv bankskuld 105 256

Summa finansiella intäkter 105 310 62 7 579 19 593

Räntekostnader banklån -10 150 -3 937
Räntekostnader finansiell leasing -260 -517
Övriga räntekostnader -2 649 -13 231 -3 -71
Nedskrivning finansella anläggningstillgångar 
Ackordförlust -178 804

Summa finansiella kostnader -13 059 -17 685 -3 -178 875

Summa finansiella intäkter och kostnader 92 251 -17 623 7 576 -159 282

Prövning nedskrivningsbehov
Nedskrivningsbehov av interna lån prövas när fakta och omständigheter tyder på att det redovisade värdet av interna lån kan överstiga dess 
återvinningsvärde. Företagsledningen gör bedömningen av sådana fakta. Under tredje kvartalet 2014 gjordes ackordsförlust på interna lån 
från moderbolaget i samband med att Nordic Mines Oy avslutade den pågående rekonstruktionen.

Ackordförlust, moderbolaget        
I samband med att koncernens finska dotterbolag Nordic Mines Oy avslutade rekonstruktionen 2014 skrevs samtliga dåvarande utestående 
fordringar från moderbolaget Nordic Mines AB på det finska dotterbolaget av. En betydande del av moderbolagets utestående fordringar på 
Nordic Mines Oy skrevs ned redan 2013 men återstående nettoeffekt resulterade i att moderbolaget Nordic Mines AB för 2014 redovisar en 
ackordsförlust om -178 804 tsek.       

Vinst förvärv bankskuld, koncernen        

Nordic Mines AB har under fjärde kvartalet 2015 förvärvat de tidigare projektfinansiärernas samtliga fordringar på Koncernen enligt befintliga 
projektfinansieringsavtal (”Bankskulden”). Nordic Mines AB har även förvärvat de teckningsoptioner som innehades av långivarna, se vidare 
Teckningsoptioner not 15. För Bankskulden och teckningsoptionerna har Nordic Mines AB erlagt ett vederlag om 5 miljoner euro motsvarande 
45 818 tsek. Då det tidigare i balansräkningen upptagna beloppet avseende utestående Bankskuld överskred det vederlag Nordic Mines AB 
erlagt redovisar Nordic Mines på koncernnivå en vinst på förvärvet av bankskulden uppgående till 105 256 tsek. Lånets nominella belopp 
inklusive upplupna avgifter uppgick till 137 617 tsek och av vederlaget allokerades 32 361 tsek till denna del.
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Not 7 Inkomstskatter och Uppskjuten skattefordran 

Koncernen Moderbolaget
31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014

Aktuell skatt

Skatt på årets resultat 2

Summa aktuell skatt 2 – – –

Uppskjuten skatt   

Uppkomst och återföring av temporära skillnader -161 754

Summa inkomstskatt – -161 754 – –

Redovisat resultat före skatt -22 287 536 -24 248 -171 532

Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekter: 5 -57 045 5 335 37 737

Ej avdragsgilla kostnader -13 -657 -13 -563

Ej skattepliktiga intäkter 36 6 535 411

Emissionskostnader 1 164 4 233 1 164 4 233

Återföring tidigare nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar 189 253 189 253

Reduktion av tidigare års underskott pga. ackordsvinst -6 535 -411

Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skatt redovisats -1 190 -135 784 -6 486 -230 660

Återföring av tidigare års uppskjuten skattefordran -161 754

Summa inkomstskatt 2 -161 754 0 0

Gällande skattesats i moderföretaget och dess svenska dotterföretag uppgår till 22% medan den i det finska dotterföretaget uppgår till 20%

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

Skattefordringar ingår bland

Finansiella anläggningstillgångar

varav:

Uppskjuten skatt på underskottsavdrag

Uppskjuten skatt på orealiserade förluster på kassaflödessäkringar

Summa uppskjuten skatt – – – –

Ingående balans för året 156 227
Valutakursdifferens 5 527

Redovisning i resultaträkning -161 754

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat

Utgående balans för året – – – –

Bolaget har under året skrivit ned bolagets uppskjutna skattefordran i Finland på grund av osäkerhet kring möjligheten att återvinna skatte-
fordran.     
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Not 8 Immateriella anläggningstillgångar 
 

Koncernen Moderbolaget
31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014

Ingående anskaffningsvärde 64 341 64 580 63 536 63 775 

Aktiverade prospekteringskostnader

Nedskrivning -2 307 -2 307 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64 341 62 273 63 536 61 468 

Valutakursdifferens -1 153 2 068 -1 153 2 068 

Utgående redovisat värde 63 188 64 341 62 383 63 536 

Prövning nedskrivningsbehov
Nedskrivningsbehov på prospekterings- och utvärderingstillgångar prövas när fakta och omständigheter tyder på att det redovisade värdet för en 
prospekterings- och utvärderingstillgång kan överstiga dess återvinningsvärde. Företagsledningen gör bedömningen av sådana fakta. Bolaget 
har enligt IFRS 6 skrivit ned de ackumulerade prospekteringskostnaderna till 0 Mkr baserat på ett beslut att avveckla relaterade tillgångar.

Koncernen
Aktiverande prospekteringskostnader & Nedskrivning per område 2015 2014

Laivagruvans närområde

Övriga områden Finland -2 307

Sverige

– -2 307
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Not 9 Materiella anläggningstillgångar 
 

Koncernen

Belopp i Tkr
Byggn, mark 
och markanl. Gruvtillgångar

Maskiner & 
inventarier

Produktions-
anläggn.

Summa mate- 
riella anl. tillg.

Per 1 januari 2014
Anskaffningsvärde eller omvärderat belopp 25 895 140 000 53 152 937 333 1 156 380
Ackumulerade avskrivningar -385 -16 068 -27 652 -89 995 -134 100
Ackumulerade nedskrivningar -9 532 -535 419 -544 951

Redovisat värde 25 510 114 400 25 500 311 919 477 329

Räkenskapsåret 2014
Ingående redovisat värde 25 510 114 400 25 500 311 919 477 329
Anskaffningar 179 629 808
Avyttringar -83 -83

Valutakursdifferenser 447 18 628 19 075
Avskrivningar -56 -4 116 -10 623 -21 697 -36 492

Utgående redovisat värde 25 454 110 284 15 420 309 479 460 637

Per 31 december 2014   
Anskaffningsvärde eller omvärderat belopp 25 895 140 000 53 695 956 590 1 176 180
Ackumulerade avskrivningar -441 -20 184 -38 275 -111 692 -170 592
Ackumulerade nedskrivningar -9 532 -535 419 -544 951

Redovisat värde 25 454 110 284 15 420 309 479 460 637

Räkenskapsåret 2015 
Ingående redovisat värde 25 454 110 284 15 420 309 479 460 637
Anskaffningar 831 831
Avyttringar -38 -580 -618
Valutakursdifferenser -78 -9 895 -9 973
Avskrivningar -57 -8 682 -18 530 -27 269

Utgående redovisat värde 25 397 110 284 6 622 281 305 423 608

Per 31 december 2015
Anskaffningsvärde eller omvärderat belopp 25 895 140 000 53 579 946 946 1 166 420
Ackumulerade avskrivningar -498 -20 184 -46 957 -130 222 -197 861
Ackumulerade nedskrivningar 0 -9 532 0 -535 419 -544 951

Redovisat värde 25 397 110 284 6 622 281 305 423 608

I posten maskiner och inventarier ingår leasingobjekt som koncernen innehar enligt finansiella leasingavtal med följande belopp:  

2015 2014

Anskaffningsvärde eller omvärderat belopp 24 390 42 359

Ackumulerade avskrivningar -23 814 -33 314

Redovisat värde 576 9 045
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Not 9 Materiella anläggningstillgångar (forts.)           
       
Prövning nedskrivningsbehov      
Nedskrivningsbehov på materiella anläggningstillgångar prövas när fakta och omständigheter tyder på att det redovisade värdet för tillgångar 
kan överstiga dess återvinningsvärde. Företagsledningen gör bedömningen av sådana fakta. Med utgångspunkt ifrån Laivas mineralisering 
samt den uppdaterade mineralreserven och mineraltillgången per den 1 januari 2015 har styrelsen gjort en bedömning av återvinningsvärdet 
för anläggningstillgångarna i verksamheten. Det inkluderar värdet på såväl de gruvtillgångar som den anläggning som bolaget har för brytning 
och guldproduktion.          

Återvinningsvärdet har bland annat fastställts som ett diskonterat kassaflöde för den planerade verksamheten. Centrala bedömningar i 
denna beräkning omfattar antaganden kring guldhalt, guldpris och produktionskostnader:
•	 Vad gäller guldhalt har den mineralreserv och mineraltillgång per den 1 januari 2015, som tagits fram av det oberoende gruvkonsultbolaget 

SRK Ltd utgjort grund för antagande avseende detta. Den totala bevisade och sannolika mineralreserven i Laiva per den 1 januari 2015 
uppgår till 9 367 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,19 gram guld per ton (cut-off 0,6 gram per ton). Guldinnehållet i mineral-
reserven motsvarar omkring 11 200 kg (360 000 troy ounce). 

•	 Beräkningen av mineralreserven har baserats på ett antaget femårigt guldpris om EUR 1 020 per troy ounce (USD 1 184 per troy ounce).  
Ett avkastningskrav om 10% har applicerats.

•	 Produktionskostnaderna har baserats på bolagets brytplan och har sin grund i historiska kostnader från området men även utifrån en  
värdering av vad den förändrade planen kommer att innebära i termer av brytning.

•	 Tillkommande investeringar har beaktas i de fall de är en del av affärsplanen och som sådana kända vid beräkningstillfället.
•	 Värdering förutsätter full finansiering av gruvstarten. 

Moderbolaget
Belopp i Tkr Byggn, mark och markanl. Maskiner och inventarier Summa materiella anl. tillg.

Per 1 januari 2014 
Anskaffningsvärde eller omvärderat belopp 25 895 10 351 36 246
Ackumulerade avskrivningar -385 -3 778 -4 163

Redovisat värde 25 510 6 573 32 083

Räkenskapsåret 2014
Ingående redovisat värde 25 510 6 573 32 083
Anskaffningar 179 179
Avyttringar -83 -83
Valutakursdifferenser 4 4
Avskrivningar -56 -298 -354

Utgående redovisat värde 25 454 6 375 31 829

Per 31 december 2014
Anskaffningsvärde eller omvärderat belopp 25 895 10 451 36 346
Ackumulerade avskrivningar -441 -4 076 -4 517

Redovisat värde 25 454 6 375 31 829

Räkenskapsåret 2015
Ingående redovisat värde 25 454 6 375 31 829
Anskaffningar 0
Avyttringar -38 -38
Valutakursdifferenser 0
Avskrivningar -57 -291 -348

Utgående redovisat värde 25 397 6 046 31 443

Per 31 december 2015
Anskaffningsvärde eller omvärderat belopp 25 895 10 413 36 308
Ackumulerade avskrivningar -498 -4 367 -4 865

Redovisat värde 25 397 6 046 31 443
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Not 10 Deposition Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Finland 

Koncernen Moderbolaget
31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014

Infrastrukturarbete 0 (0) TEUR
Ledning av vatten, behandling, kontroll 
och upprätthållande 500 (500) TEUR  4 582     4 737    
Ledning till havet, 0 (80) TEUR
Behandlingssystem av lakvatten, 602 (602) TEUR  5 514     5 701    
Utvinningsavfall,1 280 (1 275) TEUR  11 726     12 075    

 21 821     22 514    – –

               
Not 11 Andelar i koncernföretag 
 

Moderbolaget
31 dec 2015 31 dec 2014

Ingående anskaffningsvärde  101 627    48 211

Koncernbidrag

Ovillkorat aktieägartillskott  53 416   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  101 627     101 627    

Utgående redovisat värde  101 627     101 627    

Dotterföretag Org nr Säte Andel i % Bokfört värde

Nordic Mines Marknad AB 556767-4980 Stockholm 100%  101 488    

– Nordic Mines Oy 2296579-4 Piehinki 100%

Nordic Mines Optioner AB 556751-0671 Stockholm 100%  139    

 101 627   

        
Not 12 Varulager och pågående arbete 

Koncernen Moderbolaget
31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014

Bruten malm på lager

Förbrukningsmaterial 34 586 31 520

Pågående arbeten

Doretackor

Summa varulager 34 586 31 520 – –
     



32 NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING 2015

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
 

Koncernen Moderbolaget
31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014

Förutbetalda hyror 71 77 71 77
Förutbetald leasing 6 1 6 1
Förutbetalda försäkringar 446 395 52
Förutbetalda pensions- och arbetslöshetsförsäkringar
Förutbetalda garantier 173 657
Förutbetalda elkostnader
Förutbetalda kemikalier
Förutbetalda licenser 128
Förutbetalda förbrukningsmaterial 94 2 524
Förutbetalda maskinarbeten 1 087 1 124
Övriga förutbetalda kostnader 2 751 4 008 30

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 628 8 914 159 78
 

Not 14 Finansiella instrument per kategori 

Derivat som används 
för säkringsändamål

Lånefordringar och 
kundfordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen den 31 december 2015
Kundfordringar och andra fordringar exlusive interimsfordringar –
Likvida medel samt depositioner  54 423     54 423    

Summa finansiella tillgångar –  54 423     54 423    

Derivat som används 
för säkringsändamål

Övriga finansiella 
skulder Summa

Skulder i balansräkningen den 31 december 2015 
Upplåning (banklån) –
Skulder avseende finansiell leasing  1 024     1 024    
Leverantörsskulder och andra skulder exklusive icke finansiella skulder  26 729     26 729    

Summa finansiella skulder –  27 753     27 753    

Derivat som används 
för säkringsändamål

Övriga finansiella 
skulder Summa

Tillgångar i balansräkningen den 31 december 2014
Kundfordringar och andra fordringar exlusive interimsfordringar 3 003 3 003
Likvida medel samt depositioner  83 197     83 197    

Summa finansiella tillgångar –  86 200     86 200    

Derivat som används 
för säkringsändamål

Övriga finansiella 
skulder Summa

Skulder i balansräkningen den 31 december 2014 
Upplåning (banklån)  122 533     122 533    
Skulder avseende finansiell leasing  7 342     7 342    
Leverantörsskulder och andra skulder exklusive icke finansiella skulder  33 420     33 420    

Summa finansiella skulder –  163 295     163 295    
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Not 15 Eget kapital 

Totalt antal aktier är 565 722 756 stycken med ett kvotvärde på c:a 44 öre per aktie. Alla emitterade aktier är till fullo betalda. Varje aktie 
medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Varje aktie ger vidare aktieägarna 
samma företrädesrätt vid nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler i förhållande till det antal aktier de äger och medför lika rätt 
till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. 
 

Aktiekapital Antal aktier (tusental)

Ingående balans per 1 januari 2014 341 217
Nyemission 1 5 061 826

Utgående balans per 31 december 2014 5 403 043
Sammanläggning av aktier (1:100) 2 -5 349 013

Nyemission 3 397 273

Kvittningsemission 3 114 419

Utgående balans per 31 december 2015 565 722
 
1. Med beslut från en årsstämma den 27 juni 2014 genomfördes i september 2014 en nyemission av 5 061 826 243 aktier, vilket tillförde 

bolaget 152 Mkr före transaktionskostnader.   
2. Med beslut från årsstämman den 30 juni 2015, genomfördes i augusti 2015 en sammanläggning (omvänd splitt) av aktier innebärande att 

100 befintliga aktier sammanläggs till 1 ny aktie.
3. Med beslut från extra bolagsstämma 21 oktober 2015, genomfördes i december 2015 en nyemission av 511 692 324 aktier varav  

114 419 495 aktier betalades genom kvittning av aktiebaserad åtagandersättning. Nyemissionen tillförde efter kvittning av åtagande-
ersättning men före övriga transaktionskostnader bolaget cirka 80 Mkr.    

Utdelningspolicy   
Vid beslut om eventuell utdelning ska beaktas bolagets likviditetssituation, framtida intäkter, finansiella ställning, kapitalbehov samt ställning i övrigt.

Aktieoptioner optionsprogram 
Se not 4.   

Teckningsoptioner   
Bolaget emitterade under 2014 teckningsoptioner riktade till bolagets långivare. Det antal nya aktier i bolaget som kunde tecknas med 
utnyttjande av optionsrätter motsvarade en ägarandel om 12 procent i bolaget. Det var parternas avsikt att de nya aktierna skulle betalas mot 
kvittning av utestående lån under låneavtalet. Teckningsoptionerna återköptes och mackulerades av Nordic Mines AB i samband med att 
samtliga långivarnas fordringar på koncernbolag förvärvades av Nordic Mines AB i december 2015. Se vidare not 17 angående banklån.  
På koncernnivå och för moderbolaget redovisas effekterna av återköpet av teckningsoptionerna såsom Transaktioner som redovisas direkt 
gentemot eget kapital. För moderbolaget blir det en positiv effekt om 39 959 tsek och på koncernnivå blir effekten –13 457 tsek. På moder-
bolagsnivå förelåg en skuldpost om 53 416 tsek relaterat till optioner. 13 457 tsek erlades som lösenbelopp. 

   

Reserver i koncernen Omräkningsreserv Säkringsreserv Summa
Per 1 januari 2014 -19 016 -19 016 
Valutakursdifferenser -20 870 -20 870 

Per den 31 december 2014 -39 886 – -39 886 

Per 1 januari 2015 -39 886  -39 886 
Valutakursdifferenser -2 543 -2 543 

Per den 31 december 2015 -42 429 – -42 429 

   
Not 16 Avsättningar 
 

Belopp i Tkr Återställande av miljö Total Summa

Per 1 januari 2015 27 093 27 093

Redovisat i resultaträkningen
 - tillkommande avsättningar
 - valutakursdifferens -889 -889

Redovisat värde per 31 december 2015 26 204 26 204

Avsättningarna består av: 2015 2014
Långfristig del 26 204 27 093
Kortfristig del

Summa 26 204 27 093
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Not 17 Upplåning 

Koncernen Moderbolaget
Lånevaluta 31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014

Långfristiga
Koncernföretag SEK 68 70
Banklån EUR 122 533
Övriga lån SEK 53 416
Skulder avseende finansiell leasing EUR/SEK 472

Summa långfristig upplåning – 123 005 68  53 486

Kortfristiga
Banklån EUR
Övriga lån SEK
Skulder avseende finansiell leasing EUR/SEK  1 024     6 869    

Summa kortfristig upplåning  1 024     6 869    – – 

Summa upplåning  1 024     129 874    68  53 486    

Nettoskuld -31 578     46 677    -29 893     17 722    

Banklån 2015 2014

Inom ett år

1–5 år 122 533

– 122 533

Skulder avseende finansiell leasing
Leasingskulder är effektivt säkerställda, eftersom rättigheterna till de leasade tillgångarna återgår till leasegivarna i händelse av utebliven betalning.

2015 2014

Bruttoskulder avseende finansiell leasing - minimi leaseavgifter
Inom ett år 1 024 6 869 

1–5 år 472 

1 024 7 341 

Nuvärde på skulder avseende finansiell leasing 1 027 7 348 
      

Låneskulder inom koncernföretag    
Nordic Mines Oy har interna lån från Moderbolaget om totalt 232 662 Tkr. Dessa lån är utställda enligt avtal. Återbetalning av lån, inklusive 
ränta, ska enkom ske när förutsättningar finns för återbetalning. 

Banklån      
Samtliga lån värderas under hierarkinivå 3 enligt IFRS 7.  

Nordic Mines AB har under fjärde kvartalet 2015 förvärvat de tidigare projektfinansiärernas samtliga fordringar på Koncernen enligt befint-
liga projektfinansieringsavtal (”Bankskulden”). Köpet av Bankskulden innebär att Nordic Mines AB har förvärvat Bankskulden för en köpeskilling 
om 5 miljoner euro, motsvarande en ytterligare nedskrivning av de ursprungliga lånebeloppen med omkring 10 miljoner euro. Före den första 
nedskrivningen sommaren 2014 uppgick Bankskulden till drygt 45 miljoner euro. Nordic Mines AB har även förvärvat de teckningsoptioner 
som innehades av långivarna, sådana teckningsoptioner motsvarade efter utnyttjande en ägarandel om 12 procent i Nordic Mines AB.  
Teckningsoptionerna har därefter makulerats. Genom köpet har Koncernen återfått full kontroll över de tillgångar som är pantsatta enligt  
projektfinansieringsavtalen. Den tidigare bankskulden är idag en koncernintern fordran från Nordic Mines AB på Nordic Mines Oy.

Skulder avseende finansiell leasing 
Leasingavgifterna består dels av minimileaseavgifter, dels av variabla avgifter. Leasingavgifterna baseras på en rörlig ränta och ingår i minimi-
leaseavgifterna enligt den vid avtalets början gällande räntan. Framtida förändringar av räntan ingår i de variabla avgifterna. Totalt erlagda lease-
avgifter under perioden uppgick till 10 002 (11 480) Tkr.    
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Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen Moderbolaget
31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014

Upplupna löner/semesterlöner 1 497 3 221 297 800
Upplupna styrelsearvoden 384 470 384 470
Upplupna sociala avgifter 222 433 187 254
Ränta 9 475
Produktionskostnad 385 94
Finansiella konsultkostnader 767 252 392 202
Juridiska konsultationer 48 2 774
Övriga upplupna kostnader 18 271

3 321 16 990 1 260 1 726

Not 19 Ställda säkerheter 
 

Koncernen Moderbolaget
För egna skulder och avsättningar: 31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014
Spärrade bankmedel, Deposition Närings-, trafik-  
och miljöcentralen i Finland 21 535 21 535
Spärrade bankmedel Bergstaten 31 31
Spärrade bankmedel TUKES (TEUR 65) 596
Inteckningar i arrenderätt (MEUR 730) 6 916 458
Företagsinteckningar (MEUR 700) 6 632 220
Fastighestinteckningar (MEUR 730) 6 916 458 6 916 458

22 131 20 486 702 – 6 916 489

En väsentlig del av den projektfinansiering som ingicks i mars 2011 är att den mark kring Laiva, de fastigheter och maskiner som ägs av 
bolaget är pantsatt till förmån för projektfinansiärerna. I samband med att Nordic Mines förvärvade projektfinansiärernas samtliga fordringar 
på Koncernen enligt befintliga projektfinansieringsavtal återfick Nordic Mines full kontroll över de tillgångar som är pantsatta enligt projekt-
finansieringsavtalen. Värdet sattes av den finska Lantmäteriet till ett värde av 730 miljoner euro. Det bokförda värdet har historiskt redovisats 
väsentligt lägre på de korresponderande tillgångarna.

Not 20 Ansvarsförbindelser 

Koncernen Moderbolaget
31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014

Garantiförbindelse till AB Tallqvist AB  (EUR 1 m.) 9 164 9 475 9 164 9 475

Garantiförbindelse till AB Atlas Copco AB (max belopp) 15 840 15 840 15 840 15 840

Garantiförbindelse Nordea Oy (EUR 1,1 m.) 9 958 10 295 9 958 10 295

34 962 35 610 34 962 35 610

   
Not 21 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Koncernen Moderbolaget
31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014

Avskrivningar och nedskrivningar 27 269 38 799 348 2 627

Avsättningar -889 5 058

Vinst förvärvad bankskuld -105 256

Övriga ej likviditetspåverkande poster -1 057 -9 847 -17

-79 933 34 010 348 2 610
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Not 22 Resultat per aktie 
 

Före utspädning  
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt 
genomsnittligt antal utestående aktier.     

31 dec 2015 31 dec 2014

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -24 125 782

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) 93 661 1 900 916
        

Efter utspädning     
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier för utspädningseffekten av 
samtliga potentiella aktier. Moderföretaget har en kategori av potentiella aktier med utspädningseffekt: aktieoptioner. För aktieoptioner görs 
en beräkning av det antal aktier som kunde ha köpts till verkligt värde (beräknat som årets genomsnittliga marknadspris för moderföretagets 
aktier), för ett belopp motsvarande det monetära värdet av de teckningsrätter som är knutna till utestående aktieoptioner. Det antal aktier som 
beräknas enligt ovan jämförs med det antal aktier som skulle ha utfärdats under antagande att aktieoptionerna utnyttjas.   
  

31 dec 2015 31 dec 2014

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -24 125 782

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) 93 661 1 900 916

Justering för aktieposter

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier för beräkning av resultat per aktie efter utspädning (tusental) 93 661 1 900 916

          
Not 23 Transaktioner med närstående 

Under 2015 har ingen dåvarande styrelseledamot, ledande befattningshavare eller Koncernens revisorer – vare sig själva eller indirekt, via 
bolag eller närstående – har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktioner som var eller är ovanlig till sin karaktär. Koncernen 
har inte under 2015 lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till förmån för dåvarande styrelseledamot, de ledande befattningshavarna 
eller Koncernens revisor. På extra bolagsstämma 7 januari 2016 valdes en ny styrelse för Nordic Mines. I den nya styrelsen är Vinod Sethi 
(ordförande), Salim Govani, Pranay Panda, D. Saradhi Rajan, Hans Andreasson och Kari Langenoja beroende i förhållande till Bolagets  
Majoritetsägare Lau Su Holding AB. 

  
Not 24 Fortlevnadsprincip 

Nordic Mines avslutade koncernens rekonstruktionsprocesser för moderbolaget och dess dotterbolag under tredje kvartalet 2014. Alltsedan 
dess har Nordic Mines arbetat och planerat för en återstart av Laivagruvan. En återstart av gruvan förutsätter att bolaget har tillräckligt med 
likviditet för att klara en återstart. Det finns inga garantier att Nordic Mines vid tidpunkten för beslut om återstart innehar tillräcklig likviditet för 
att finansiera en återstart av Laivagruvan. Se vidare Likviditetsrisk i Förvaltningsberättelsen.

I en situation där koncernens fortsatta drift inte längre kan förutsättas föreligger risk för väsentliga nedskrivningsbehov av koncernens 
tillgångar liksom av moderbolagets bokförda värden på fordringar på koncernbolag och andelar i dotterbolag.    
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Not 25 Händelser efter balansdagen 

Den 5 januari 2016 annonserade Bolagets nya majoritetsägare ett förslag till ny styrelse för Nordic Mines.
Den 7 januari 2016 avhöll Nordic Mines extra bolagsstämma, då en ny styrelse för Bolaget valdes.  
Den 13 januari 2016 kom Aktiemarknadsnämnden med ett uttalande avseende Nordic Mines. Se även Aktiemarknadsnämndens uttalande 
rörande Nordic Mines i Förvaltningsberättelsen. 
Den 3 februari 2016 tillkännagav Nordic Mines förändringar i Bolagets ledningsgrupp. D. Saradhi Rajan utsågs till VD i Nordic Mines. 
Därutöver utsågs även Nigel Pickett och Andrew Malim till nya medlemmar i Bolagets ledningsgrupp. Vidare tillkännagavs att nuvarande VD 
Eva Kaijser samt Bolagets CFO Jonatan Forsberg båda har valt att lämna sina respektive poster hos Nordic Mines senast vid februari månads 
utgång 2016.
Den 19 februari 2016 tillkännagav Nordic Mines sammansättningen i valberedningen inför den ordinarie årsstämman 2016.

Not 26 Känslighetsanalys 

2015-12-31 2014-12-31
På-

verkan på 
 resultat

Övrigt 
total-

resultat
Eget 

kapital

På-
verkan på 

resultat

Övrigt 
total-

resultat
Eget 

kapital

Ränte-effekt på ändring av  
EURIBOR på banklån enligt not 17:
+100 baspunkter (1%) av förändring i EURIBOR -1 225 -1 225
-100 baspunkter (1%) av förändring i EURIBOR 1 225 1 225

Effekt från ändring av valutakurser:
+1% av förändringen i valutakursen mellan SEK och EUR 1 386 1 386 947 947
-1% av förändringen i valutakursen mellan SEK och EUR -1 386 -1 386 -947 -947

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder 
IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verk-
samhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen 
står inför.
Moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar är föremål för fastställande på årsstämman den 16 juni 2016.   
   

     
Stockholm den 11 maj 2016

     
     
     
     
  

Vinod Sethi
Styrelseordförande

Hans Andreasson
Styrelseledamot

Torsten Börjemalm 
Styrelseledamot

Salim Govani
Styrelseledamot

   
     
                                                             
                                                   

Kari Langenoja
Styrelseledamot

Pranay Panda
Styrelseledamot

Krister Söderholm 
Styrelseledamot

D. Saradhi Rajan 
Verkställande Direktör

     
     
     
     

Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 maj 2016 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

 
Martin Johansson

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Nordic Mines AB (publ), org.nr 556679-1215

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen  
för Nordic Mines AB (publ) för år 2015 med undantag för Bolags- 
styrningsrapporten på sidorna 5-8. Bolagets årsredovisning och 
koncern redovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument 
på sidorna 1-4 och sidorna 10-37.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits 
av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte inne-
håller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-
visningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med  
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 dec - 
ember 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprätt-
ats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar 
inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 5-8.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Upplysningar av särskild betydelse
Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamheten 
på sidan 7-8 samt sidan 21 avsnittet Likviditetsrisk samt not 24 
Fortlevnadsprincip i de finansiella rapporterna, som anger att före-
taget är beroende av ytterligare finansiering samt att det föreligger 
en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om 
företagets förmåga att fortsätta verksamheten. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT  
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust, samt styrelsens och verkställande direkt-
örens förvaltning för Nordic Mines AB (publ) för år 2015. Vi har även 
utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be - 
träffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verk - 
ställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktie-
bolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 5-8 är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalt-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon  
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har hand-
lat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-
ordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på 
denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi 
att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår 
lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inrikt-
ning och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade 
information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Stockholm den 11 maj 2016
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson
Auktoriserad revisor
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Styrelse

VINOD SETHI (f. 1962)

Ordinarie styrelseledamot och styrelseordförande i Nordic Mines från  
7 januari 2016

Tidigare bland annat Managing Director Morgan Stanley Asset Management, 
Inc. Nuvarande styrelseuppdrag i Lau Su Holding AB, Lau Su Investment 
AB, Lau TZU Investment AB, ABTVRS Capital AB, TVRS Investments AB, 
KCP Sugar and Industries Corporation Ltd, Advanta Ltd, UPL Ltd, Amethyst 
Cafe Pvt Ltd, Sethi Funds Management Ltd, Anibrain Pvt Ltd och Anibrain 
Digital Technologies Pvt Ltd. Sethi är oberoende i förhållande till Nordic 
Mines och Nordic Mines ledning men beroende i förhållande till Nordic 
Mines huvudägare Lau Su Holding AB.

HANS ANDREASSON (f. 1965)

Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines från 7 januari 2016

Partner vid Mannheimer Swartlings Advokatbyrå i Stockholm. Nuvarande 
styrelseuppdrag omfattar Axcent of Scandinavia AB, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå Aktiebolag, Luciholding AB, TNG Group AB, Invici AB, LSI 
Logic Aktiebolag, To find out AB, listerius & partners Capital Advisors AB, 
SingPost AB, Key People Group AB, Eneo Solutions AB, Noor Capital  
Management AB, Elfström & Taflin Fastighets AB, Key People AB, Hans 
Andréasson Advokat AB, Bo Söderberg Advokat AB, Peter Ahlanko Advokat AB, 
G3 Investment i Sverige AB och Johan Carle Advokat AB. Andreasson är 
oberoende i förhållande till Nordic Mines och Nordic Mines ledning men 
beroende i förhållande till Nordic Mines huvudägare Lau Su Holding AB.

TORSTEN BÖRjEMALM (f. 1939)

Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines från 7 januari 2016

Nuvarande styrelseuppdrag i Lovisagruvan AB (publ), Lovisagruvan 
Utveckling AB, Arctic Gold AB (publ), Arctic Gold Operations AB samt TB 
Management AB. Börjemalm är oberoende i förhållande till såväl Nordic 
Mines och Nordic Mines ledning som Nordic Mines större aktieägare.

SALIM GOVANI (f. 1964)

Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines från 7 januari 2016

Indienbaserad investerare med en omfattande erfarenhet av investeringar i 
ett flertal olika branscher. Nuvarande uppdrag omfattar Managing Director 
Foresight Holdings Pvt samt styrelseuppdrag Lau Su Investments AB, Lau 
TZU Investment AB, Missionaim Capital AB, Bloom Packaging Pvt Ltd, Sethi  
Funds Management Pvt Ltd, Himalayan Ventures Pvt Ltd, ARR Bath and 
Home Pvt Ltd, Gowal Consulting Pvt Ltd och Gifting Online India Pvt Ltd. 
Govani är oberoende i förhållande till Nordic Mines och Nordic Mines ledning  
men beroende i förhållande till Nordic Mines huvudägare Lau Su Holding AB.

KARI LANGENOjA (f. 1953)

Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines från 7 januari 2016

Langenoja är ekonomi- och redovisningskonsult med omfattande erfarenhet 
från flera olika branscher och företag. Civilekonom Handelshögskolan i 
Stockholm. Övriga uppdrag:  VD Flipper Marin AB, Styrelseledamot i Flipper 
Förvaltning AB,  Flipper Marin AB,  KaChi AB, Karla Ekonomi AB, LAO TZU 
Investments AB, Missionaim Capital AB, Silvi AB, TVRS Capital AB,  TVRS 
Investments AB, Vimmerby Datorservice AB, Zoothera AB och  Zenaida  AB.  
Langenoja är oberoende i förhållande till Nordic Mines och Nordic Mines led- 
ning men beroende i förhållande till Nordic Mines huvudägare Lau Su Holding AB.

PRANAy PANDA (f. 1971)

Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines från 7 januari 2016

M.B.A Corporate Finance, Stockholm School of Economics, Bachelor of  
Science in Applied Mathematics, University of Poona. Nuvarande styrelse-
uppdrag i Lau Su Holding AB (ordförande), Lau Su Investment AB (ord- 
förande) och Blue Star Holding AB (ledamot). Panda är oberoende i förhåll-
ande till Nordic Mines och Nordic Mines ledning men beroende i förhållande 
till Nordic Mines huvudägare Lau Su Holding AB.

D. SARADHI RAjAN (f. 1967)

Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines  
från 7 januari 201 samt vd i Nordic Mines

Rajan är grundare och Managing Director för Legacy Hill och tidigare 
Senior Vice President Vedanta. Rajan har genomfört förvärv, turn-arounds 
och skapat tillväxt i råvaruprojekt på en global arena. Nuvarande styrelse-

uppdrag i Legacy Hill Resources Ltd. Rajan är även partner i Associated 
Agents and Merchants samt Trustee i A.S.K.R. Trust. Rajan är beroende i 
förhållande till Nordic Mines och Nordic Mines ledning och även beroende i 
förhållande till Nordic Mines huvudägare Lau Su Holding AB.

KRISTER SÖDERHOLM (f. 1950)

Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines sedan 23 maj 2013

Utbildning: Geologi vid Åbo Akademi. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Arctic  
Gold AB, styrelseledamot i FRB Management Board, vd i Kris Consulting Oy.  
Tidigare uppdrag: Kevitsa Mining Oy, Outokumpu Mining Oy, Bergmästare i 
Finland, Viscaria AB Sverige, A/S Bidjovagge Gruber, Norge m.m. Oberoende  
i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.

LENNART SCHÖNNING (f. 1948)

Ordinarie styrelseledamot och styrelseordförande till och med 7 januari 2016

Övriga uppdrag: Bedriver bland annat egen verksamhet via bolaget Property 
Dynamics AB. Tidigare uppdrag: Verkställande direktör för Åke Larson 
Byggare i USA samt för fastighetsbolaget Näckebro AB (publ), Stockholm, 
tidigare noterat på Stockholmsbörsen. Oberoende: Oberoende i förhållande 
till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. 

ULLA-BRITT FRäjDIN HELLqVIST (f. 1954)

Ordinarie styrelseledamot och vice styrelseordförande  
till och med 7 januari 2016

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Karlstad Innovation Park och Vindora 
Holding AB, styrelseledamot ANNA+Cie, DataRespons ASA, e-man AB, 
HRM Affärsutveckling AB och Mycronic AB samt verksam i egna familje-
bolag där hon framförallt fokuserar sitt engagemang på frågor som rör  
industri, miljö, forskning och samhällsutveckling. Tidigare uppdrag: Styrelse-
ordförande Kongsberg Autmotive ASA, ledande befattningar i Volvo Cars, bl.a. 
som miljöchef, chef för Volvo Cars design- och konceptcenter i Kalifornien  
och vice president för Kvalitet. Hon har också arbetat som utvecklingschef 
på Svenskt Näringsliv med ansvar för ett flertal näringspolitiska områden, 
inkluderande bl.a. miljö, energi, hållbar utveckling, transporter, IT, arbets-
marknad, diskriminering, utbildning och forskning. Styrelseordförande och 
ledamot i noterade, privata och statliga bolag och stiftelser samt i ideella 
organisationer. Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och 
bolagsledningen som bolagets större aktieägare. 

TORD CEDERLUND (f. 1941)

Ordinarie styrelseledamot till och med 7 januari 2016

En av grundarna till Nordic Mines och tidigare styrelseledamot under åren 
2007-2012.  Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Arctic Gold sedan 
maj 2012.  Tidigare uppdrag: Tord Cederlund var grundare till ett av de första 
privata finansbolagen Cederlund & Grandin AB och har medverkat till ett 
stort antal företagsbildningar i Sverige och utomlands. Tord Cederlund var 
under många år bosatt i Bryssel och var där bl.a. ledamot i gruvbranschens  
lobbyorganisation Euromines Gold Group. Han har bred erfarenhet av styrelse- 
arbete i Europa såväl som i gruvbranschen i Sverige och Finland. Tord 
Cederlund medverkade redan 1996 till uppstarten av Endomines och år 
2005 till uppstarten av Nordic Mines. Oberoende: Oberoende i förhållande 
till bolaget och bolagsledningen, som bolagets större aktieägare. 

MANFRED LINDVALL (f. 1952)

Ordinarie styrelseledamot till och med 7 januari 2016

Tidigare uppdrag: Befattningar som Direktör inom Miljö, Arbetsmiljö och 
Företagshälsovård, Teknik samt Prospektering inom Boliden, Lundin Mining 
och Northland Resources. Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl 
bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.

HELVE BOMAN (f. 1943)

Ordinarie styrelseledamot till och med 30 juni 2015

Tidigare uppdrag: Riksrevisionsverket, Industridepartementet som hand-
läggande av frågor rörande stålindustrin, SSAB med särskilda utredningar 
och uppgifter inom koncernledningens kansli samt Affärsvärlden som 
ekonomisk journalist. Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget 
och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
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Ledning

D. SARADHI RAjAN (f. 1967)

Verkställande direktör i Nordic Mines

Rajan är grundare av gruvkonsultbolaget Legacy Hill Resources. Han har 
en bakgrund inom råvaru- och energisektorn både i såväl ledningspositioner 
som investerare och finansiell rådgivare. Rajan var tidigare Senior Vice  
President vid Vedanta Resources Plc. Under sin tid på Vendanta genom-
förde han ett antal omdanande förvärv och finansieringar i olika jurisdiktioner  
inklusive förvärven av Cairn India, Anglo Zinc samt järnmalmsprojekt i Liberia.  
Dessförinnan arbetade Rajan vid en hedgefond inriktad på tillväxtländer där 
han var involverad i en rad komplexa förvärv, finansieringar och rekonstruk-
tioner inom gruv- och energisektorn. Han har också arbetat som finansiell 
rådgivare, senast som Managing Director vid Bank of America Merrill Lynch 
och dessförinnan vid Donaldson, Lufkin & Jenrette och Lazard. Rajan har 
varit auktoriserad revisor vid Price Waterhouse Cooper, har en Bachelor of 
Commerce från Loyola College and gick i skola vid The Doon School.

ANDREw MALIM
Chef gruvutveckling Laiva

Gruvanalytiker och entreprenör som i över 35 år arbetat med analys av gruv- 
projekt samt finansiering och operativ ledning av gruvbolag. Malim har stor 
kunskap inom geologi och geologiska strukturer och har varit involverad i ett  
flertal betydande gruvprojekt i Kanada, Afrika, dåvarande Sovjetunionen, USA  
och Kina. Malim var en av grundarna av James Capels gruvteam och även  
grundare av Lion Mining Group (”Lion Mining”) som associeras med Diamond-
fields (Voisey’s Bay nickel), Delaware Resources (SNIP gold mine), Blackdome  
Mining (Blackdome gold mine) och First Quantum Copper (Zambian copper).  
Han har även innehaft chefspositioner i flera börsnoterade gruvbolag.

NIGEL PICKETT
Chef strategi och affärsutveckling

Pickett påbörjade sin karriär som processingenjör. Han tillbringade 15 år i 
kolgruveindustrin, sju år som mekanisk ingenjör på ovan- och underjords-
anläggningar samt åtta år som chef vid anrikningsverk. Under den här tiden  
arbetade han med flera förbättringsprojekt inom anrikning, däribland ombygg- 
naden av det anrikningsverk varvid han senast var anrikningschef. Pickett 
tillbringade därefter två år inom forskning och utveckling då han ut vecklade  
en ny process för att tillverka kolpellets. Pickett har arbetat som konsult för 
SRK UK inom due diligence gruppen. I sin roll på SRK har han lett både ovan-  
och underjordsprojekt för såväl platina-, diamant-, kol-, brun-kol- samt fosfat - 
fyndigheter. Han har som konsult även varit projektledare för lönsamhets-
studier (Feasibilitystudies) i Pakistan och Saudiarabien, projektlett en utveck- 
lingsstudie (Innovation Audit) i Ryssland, projektlett tekniska och affärs-
mässiga förbättringsprojekt i Ryssland, projektlett utvärderingen av ett möjligt  
förvärvsobjekt i Colombia och projektlett utvärderingen av ett entreprenad- 
arbete i Polen. När SRK grundade sin verksamhet i Kazakstan kom Pickett 
att ha en nyckelroll. Pickett är auktoriserad manager, Fellow vid the Chartered  
Management Institute och innehar en MBA från Cardiff Business School.

PETER FINNäS (f. 1962)

General manager Laivagruvan, Prospekteringschef

Peter Finnäs har mångårig erfarenhet av gruvbranschen och har en fil kand  
inom geologi och mineralogi. Han har tidigare arbetat som prospekterings-
geolog åt Endomines Oy och Kalvinit Oy samt bade som gruv- och prospekt- 
eringsgeolog åt Terra Mining AB. Peter är bosatt i Finland.

PETER KUIPER (f. 1961)

Utvecklingschef

Peter Kuiper har mångårig erfarenhet av att leda företag och att delta i styrelse- 
arbete inom gruvbranschen. Han har en fil kand i geologi och är utsedd till  
kvalificerad person av SveMin. Han har tidigare fullgjort uppdrag som styrelse- 
ledamot i TerraMining och Scanor Mining AS samt har varit prospekterings-
chef i TerraMining samt teknisk direktör och utvecklingschef på ScanMining.

EVA KAIjSER (f. 1972)

Senior Advisor

Eva Kaijser är rådgivare till Nordic Mines VD och ledningsgrupp. Hon var 
tidigare VD för Nordic Mines och har sammanlagt 18 års erfarenhet från 
gruvindustrin, varav 11 år från Bolidenkoncernen i olika ledande befattningar 
och i koncernledningen. Eva har även varit CFO för Northland Resources.

En mineraltillgång (Mineral Resource) är en koncentration av 
ekonomiskt intressanta förekomster av material i eller på jordskorpan 
i en sådan form, kvalitet och kvantitet att det finns rimliga möjligheter 
till eventuell ekonomisk utvinning. Läge, kvantitet, halt, kontinuitet 
och andra geologiska karaktäristika av en mineraltillgång är kända, 
uppskattade eller tolkade utifrån specifika geologiska fakta, provtag-
ning och kunskap. Beroende av ökad geologisk säkerhet delas 
mineraltillgång in i kategorierna antagen mineraltillgång, indikerad 
mineraltillgång och känd mineraltillgång.

En antagen mineraltillgång (Inferred Mineral Resource) är den 
del av en mineraltillgång för vilken tonnage, täthet av förekomster, 
form, fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas 
med en låg nivå av säkerhet. Den indikeras av geologi, provtagning 
och förväntad men inte verifierad kontinuitet i geologi och/eller halt. 
Den är baserad på information som erhållits genom prospektering, 
provtagning och testning utförd enligt lämplig teknik från till exempel 
hällar och blottningar, diken, gropar, bearbetningar och borrhål.  
Informationen är begränsad eller av osäker kvalitet och tillförlitlighet.

En indikerad mineraltillgång (Indicated Mineral Resource) är den 
del av en mineraltillgång för vilken tonnage, täthet av förekomster, 
form, fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas  
med rimlig nivå av säkerhet. Den är baserad på information som er - 
hållits genom prospektering, provtagning och testning utförd enligt 
lämplig teknik från till exempel hällar och blottningar, diken, gropar, 
bearbetningar och borrhål. Informationspunkterna är dock för glesa eller  
olämpligt fördelade för att säkerställa kontinuitet i geologi och/eller halt.

En känd mineraltillgång (Measured Mineral Resource) är den del 
av en mineraltillgång för vilken tonnage, täthet av förekomster, form, 
fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas med 
hög nivå av säkerhet. Den är baserad på information vunnen genom 
detaljerad och tillförlitlig prospektering, provtagning och testning 
utförd enligt lämplig teknik från till exempelhällar och blottningar, 
diken, gropar, bearbetningar och borrhål. Informationspunkterna är 
tillräckligt täta för att påvisa kontinuitet i geologi och/eller halt.

En mineralreserv (Mineral Reserve) är den ekonomiskt utvinnbara  
delen av en känd eller indikerad mineraltillgång. Den inkluderar gråbergs- 
inblandning (diluting materials) och malmförluster (losses), som kan upp- 
stå när materialet bryts. Lämpliga värderingar och studier har gjorts och  
modifierats med hänsyn till realistiskt antagna brytnings-, metallurgiska,  
ekonomiska, marknads-, legala, miljö-, sociala och politiska faktorer.  
Dessa värderingar visar vid tiden för rapportering att utvinning rimligen kan  
motiveras. Beroende av ökad geologisk säkerhet delas mineralreserver  
in i kategorierna sannolik mineralreserv och bevisad mineralreserv.

För att använda benämningen mineralreserv förväntas att studier 
genomförts till åtminstone nivån ”Pre-Feasibility”, inklusive en gruv-
plan som är tekniskt lämplig och ekonomiskt möjlig.

En sannolik mineralreserv (Probable Mineral Reserve) är den 
ekonomiskt utvinnbara delen av en indikerad och under vissa om-
ständigheter en känd mineraltillgång. Den inkluderar gråbergsinbland-
ning och malmförluster när materialet bryts. Studier till åtminstone 
Pre-Feasibility-nivå har genomförts och modifierats med hänsyn till- 
brytnings-, metallurgiska, ekonomiska, marknads-, legala, miljö-, 
sociala och politiska faktorer. Dessa värderingar visar vid tiden för 
rapportering att utvinning rimligen kan motiveras.

En bevisad mineralreserv (Proven Mineral Reserve) är den  
ekonomiskt utvinnbara delen av en känd mineraltillgång. Den 
inkluderar gråbergsinblandning och malmförluster när materialet 
bryts. Studier till åtminstone Pre-Feasibility-nivå har genomförts och 
modifierats med hänsyn tillbrytnings-, metallurgiska, ekonomiska, 
marknads-, legala, miljö-, sociala och politiska faktorer. Dessa värder- 
ingar visar vid tiden för rapportering att utvinning är motiverad.

 

Definitioner enligt SveMin
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