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Viktiga händelser 2018

▪ Borrprogram om 2 465 meter genomfört i Jomafälten i Norge
▪ Borresultat från gamla Jomagruvan innehåller flertal sektioner med förhöjda halter zink och koppar
▪ Riktade nyemissioner genomförda om ca 13,7 mkr före emissionsomkostnader
▪ Undersökningstillstånd erhållet för tidigare koppar- och zinkgruvan Gjersvik ca 20 km från Joma
▪ Nya undersökningstillstånden Borvasselv och Orklumpen nära Jomafälten i Norge godkända
▪ Bolagets aktie har godkänts för listning på marknadsplatsen NGM Nordic MTF
▪ Planer på notering på NGM Nordic MTF har senarelagts
▪ Arbetet med s k reguleringsplan påbörjat för Jomafälten
▪ Arbetet med tillståndsfrågor i Joma och Stekenjokk har fortgått
▪ Extra bolagsstämma beslutade om utdelning av dotterbolaget Upgrade Mineral Nordic AB
▪ Optionsprogram till nyckelpersoner beslutat vid extra bolagsstämma
Viktiga händelser efter utgången av 2018

▪ Planprogram för norska dotterbolaget Joma Gruver AS har godkänts av Røyrviks kommun
▪ Ledamoten Scott Moore utses till ny ordförande av styrelsen
▪ Bolaget har utsett Swedbank som finansiell rådgivare
▪ Utdelning av aktier i dotterbolaget Upgrade Mineral Nordic AB slutfört
Helåret (januari – december 2018)

▪ Prospekterings- och utvärderingskostnader för helåret uppgick till 11,0 (1,1) mkr
▪ Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -11,3 (-2,9) mkr
▪ Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,84 (-0,34) kr
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VD har ordet
Lokalproducerade metaller viktig del i ekonomiskt hållbar utveckling
Elektrifieringen av transport-, energi- och industrisektorerna driver en strukturellt ökad efterfrågan på
koppar och zink och utsikterna ser mycket goda ut de närmaste åren. Samtidigt hamnar de nordiska
länderna år efter år högt upp bland med mest attraktiva jurisdiktionerna för att prospektera efter
mineraler och utveckla gruvverksamhet. Detta attraherar intresse från internationella investerare och
personal med spetskompetens till bra projekt i vår region. Därför ser vi med stor tillförsikt på
möjligheterna att bygga ett framgångsrikt företag med flera högintressanta nordiska basmetallprojekt i
den egna portföljen.
Grundläggande för utveckling av vår verksamhet är naturligtvis bra fyndigheter och kunniga
medarbetare. Lika viktigt är kompetenta ägare med industriellt kunnande och kapacitet att finansiellt
stötta projektet genom de olika utvecklingsstegen fram till gruvstart och därefter under drift. Vad gäller
fyndigheterna är både norska Joma och svenska Stekenjokk välkända mineraliseringar där tidigare
brytning och gruvdrift skett under ett par decennier fram till slutet av 1990-talet. Förutom en stor
mängd kvarvarande mineralresurser finns det historik från tidigare gruvverksamhet vilket skapar en helt
annan kunskap om vad som kan förväntas jämfört med projekt där helt nya gruvor etableras. Dessutom
finns i Bolaget, både på den svenska och norska sidan, ett flertal satellitprojekt som kan bidra med
ytterligare mineralresurser att fylla ett tänkt centralt anrikningsverk.
Att ta ett projekt från uppslag hela vägen till driftsättning av gruva kräver kunskap inom en rad olika
områden som exempelvis geologi, gruvteknik, finansiering, hantering av sociala relationer med olika
intressenter, juridik och tillståndsfrågor. De varierande frågeställningarna kräver specialistkompetens
både inom det egna bolaget och via alla de konsulter och samarbetspartners som vi arbetar nära med.
Ofta är arbetsgrupperna sammansatta av personer från olika delar av världen med erfarenheter från
andra projekt med skiftande geologiska, geopolitiska och socioekonomiska förutsättningar. Detta ger
möjlighet att analysera de egna projekten ur ett nytt perspektiv vilket kan vara viktigt för framgång.
Även vad gäller humankapitalet är vi väl rustade med kunniga medarbetare på lokal nivå i Sverige och
Norge, liksom access till internationell spetskompetens bl a genom våra industriella ägare.
För att realisera våra planer krävs även förmåga att lösa långsiktig finansiering. I rapportperioden har
Vilhelmina Mineral förberett arbetet inför notering av Bolagets aktie och godkänts för notering på
marknadsplatsen NGM Nordic MTF. Styrelsen valde dock att skjuta på tidpunkt för notering då
förutsättningarna på de finansiella marknaderna vid tillfället var mindre gynnsamma. Efter
rapportperiodens utgång har vi ingått samarbete med Swedbank som finansiell rådgivare och avser
under 2019 slutföra arbetet med att notera Bolagets aktie och säkra långsiktig finansiering.
Sammantaget har vi förutsättningar att, med vår nuvarande projektportfölj och eventuella
tilläggsförvärv, utveckla ett ledande nordiskt prospektering- och gruvbolag inom koppar och zink. Med
tillgång till en kompetent organisation och finansiering har vi goda möjligheter att sätta en eller flera
gruvor i drift under kommande år.
Tack för ditt förtroende som aktieägare.
Stockholm den 14 mars 2019
Peter Hjorth
VD och grundare Vilhelmina Mineral
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Vilhelmina Mineral AB (publ), med organisationsnummer
556832-3876, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 –
2018-12-31.

Vilhelmina Mineral i korthet
Vilhelmina Mineral AB (publ) (”Bolaget”) är ett svenskt bolag verksamt inom prospektering och
gruvutveckling i Norden med fokus på basmetaller, främst koppar och zink. Bolagets målsättning är att
utveckla de nuvarande fyndigheterna och igångsätta gruvverksamhet inom de närmaste åren. Bolagets
huvudprojekt utgörs av de svenska projekten Stekenjokk och Levi i Västerbotten och Jämtland samt det
norska projektet Jomafälten beläget i Trøndelag. För Stekenjokk och Levi finns en ansökan om
bearbetningskoncession inlämnad hos svenska myndigheter. I fallet Jomafälten har det första steget i
den norska motsvarigheten till bearbetningskoncession erhållits (”utvinningsrett”). Utöver
huvudprojekten finns ett antal mindre satellitprojekt i form av svenska Jormlien och Ankarvattnet samt
norska Gjersvik. Verksamheten är organiserad i det svenska moderbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ)
och i det hälftenägda norska dotterbolaget Joma Gruver AS. Mer information om Bolaget finns på
www.vilhelminamineral.com.

Verksamhetens utveckling
Jomafälten
I rapportperioden har Vilhelmina Mineral via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS fortsatt
utvecklingsarbetet i Jomafälten och rapporterar resultat från borrningar i Joma i Røyrvik kommun i
centrala Norge. I detta borrprogram har borrning skett för att undersöka både geofysiska anomalier och
mineraliseringar i det gamla gruvområdet i Joma. Jomaområdet innehåller mineralisering av typen
massiv sulfidtypsavsättning av vulkaniskt ursprung och i den gamla Jomagruvan producerades mellan
1972 och 1998 ca 11,5 miljoner ton med 1,49% Cu och 1,45% Zn. Jomaprojektet omfattar Jomagruvan
och närliggande områden där antingen utvinningsrätt (första steget i norska motsvarighet till
bearbetningskoncession) eller undersökningstillstånd innehas av Joma Gruver AS som är ett
samriskbolag ägt av Vilhelmina Mineral AB (publ) och Joma Næringspark AS. Resultat från det nya
borrprogrammet omfattar flera sektioner med betydande längder och halter, vilket stödjer bolagets
planer på att inleda studier för att utvärdera potentiell ekonomi från kvarvarande resurser i
gruvområdet.
Detta är den första borraktiviteten i Jomaområdet sedan gruvan stängdes. Sammanlagt har 2 465 meter
diamantborrning genomförts fördelat på 13 borrhål mellan april och juni 2018. Baserat på borresultatet
och annan information arbetar Bolaget med en uppdaterad och detaljerad arbetsplan för de kommande
12 månaderna. Denna arbetsplan kan innehålla ytterligare borrningar och andra undersökningar som
kan fungera som input för en preliminär ekonomisk bedömning (PEA) av Jomaprojektet.
I rapportperioden har nya undersökningstillstånd godkänts i närheten av Jomagruvan.
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Undersökningstillståndet Borvasselv ligger ca 8 km väster om Joma och omfattar en areal på 1,25 km .
Området är känt historisk för att innehålla koppar och det har tidigare genomförts ca 20 borrhål i
området under 1970- och 1980-talet varav bl a ett hål visade en 3 meter lång sektion med massiv
sulfidmineralisering av samma typ som i Jomagruvan. Geologisk är placeringen sådan att
mineraliseringen bör ingå i samma zon som Jomagruvan. Undersökningstillståndet Orklumpen ligger ca
2
3 km öster om Joma och omfattar en areal på 2 km . Området har tidigare undersökts med geofysik
med intressanta resultat som Bolaget nu önskar undersöka närmare.
I rapportperioden har Joma Gruver även fortsatt tillståndsarbetet. Joma Gruver har en i nuläget en s k
”utvinningsrett” för Jomafälten. Detta utgör det första steget i den norska processen för erhållande av
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motsvarigheten till bearbetningskoncession. I rapportperioden har arbetet fortsatt med nästa steg i
form av s k ”reguleringsplan” där Joma Gruver för uppgiften anlitat konsultbolaget Multiconsult AS.
Detta arbete beräknas pågå under 2018 och 2019.
Stekenjokk och Levi
I rapportperioden har Vilhelmina Mineral fortsatt arbetet med utveckling av de svenska huvudprojekten
Stekenjokk och Levi. Arbetet har bestått av bl a möten med olika sakägare och andra intressenter i
processen kring ansökan om bearbetningskoncession samt ytterligare kompletteringar av underlaget i
det nya alternativet med säsongsbaserad brytning vintertid. I slutet på december lämnade Bolaget in en
fördjupad beskrivning till Bergsstaten.
Notering av Bolagets aktie uppskjuten
I rapportperioden har Bolaget förberett arbetet inför notering med en planerad spridningsemission som
offentliggjordes via informationsmemorandum den 12 oktober. Bolagets offentliggjorde dock den 12
november att beslut tagits att skjuta upp notering och att ställa in spridningsemissionen baserat på
uppfattningen att förutsättningarna på de finansiella marknaderna vid tillfället var mindre gynnsamma
och att notering av Bolagets aktie därför bör ske vid en senare tidpunkt. NGM:s godkännande av
notering är giltigt fram till och med den 27 mars 2019 och är villkorat av att Bolaget uppfyller de formella
noteringskraven vad gäller rörelsekapital för 12 månaders verksamhet och ägarspridning.
Genomförda nyemissioner
Under rapportperioden har Bolaget genomfört riktade nyemissioner om sammanlagt 6 201 562 aktier
till en genomsnittlig kurs om 2,21 kronor per aktie som tillfört Bolaget sammanlagt 13,7 kronor före
emissionsomkostnader. Genom emissionerna har antalet aktier ökat från 10 371 354 till 16 572 916
stycken och aktiekapitalet ökat med 620 156,20 kronor från 1 037 135,40 kronor till 1 657 291,60 kronor.
Vid rapportperiodens utgång var sammanlagt 1 022 222 aktier och 2 044 446 kronor av aktiekapitalet
ännu ej betalt och registrerat
Optionsprogram
Ett optionsprogram om 1 miljoner teckningsoptioner är utfärdat till Vilhelmina Minerals nyckelpersoner
bestående av styrelsens ledamöter och ytterligare personer som arbetar operativt med Bolaget. Full
konvertering av teckningsoptionerna innebär ca 5,7% utspädning. Varje teckningsoption ger rätt att
teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 6 kr. Anmälan om teckning av aktie med stöd av
teckningsoptionen ska ske senast 2021-08-02.
Beslut om vinstutdelning
Vilhelmina Mineral AB (publ) (”Bolaget”) beslutade vid extra bolagsstämma den 2 augusti 2018 om
vinstutdelning att utgå med 1 öre per aktie i Bolaget. Utdelning sker i form av aktier i det nybildade
helägda dotterbolaget Upgrade Mineral Nordic AB, org. nr 559165-0642 (”Dotterbolaget”), varvid en
aktie i Bolaget berättigar till en aktie i Dotterbolaget. Syftet med utdelningen är att skapa värde för
aktieägarna i Bolaget genom att Dotterbolaget i ett senare skede kan användas för att förvärva
intressanta utvecklingsprojekt inom ädelmetaller och andra mineraler.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Jomafälten
Efter rapportperioden utgång har Vilhelmina Minerals norska dotterbolag Joma Gruver AS erhållit
godkännande av Røyrviks kommun i norska Trøndelag för det planprogram som framtagits för Joma
industriområde av Multiconsult Norge AS på uppdrag av Joma Gruver AS. Planprogrammet stipuleras
enligt plan- och bygglagen och är en del av tillståndsprocessen som syftar till att återstarta
gruvverksamhet i Joma. Planprogrammet sätter förutsättningarna för det vidare arbetet med
detaljreglering av Joma industriområde och är ett viktigt steg i tillståndsprocessen som syftar till
återstart av gruvverksamhet i Joma. Planprogrammet antogs utan invändningar av kommunen. Nästa
steg efter godkänt planprogram är genomförande av en konsekvensutredning.
Stekenjokk och Levi
Efter rapportperioden utgång har Vilhelmina Mineral fortsatt arbetet med utveckling av de svenska
huvudprojekten Stekenjokk och Levi. Arbetet har bestått av bl a möten med olika sakägare och andra
intressenter i processen kring ansökan om bearbetningskoncession. Slutlig komplettering av ansökan
om bearbetningskoncession inlämnades till Bergsstaten under januari 2019 och ärendet har därefter
skickats ut på remiss till berörda instanser.
Ny ordförande av Styrelsen
Efter rapportperioden utgång har ledamoten Scott Moore utsetts till ny ordförande av styrelsen. Scott
Moore representerar kanadensiska ägaren Vilhelmina Minerals Inc. som kontrolleras av kanadensiska
investeringsbolaget Forbes & Manhattan. Moore ersätter tidigare ordförande Michael Timmins som
lämnar sin befattning inom Forbes & Manhattan och därmed även övriga uppdrag inom Forbes &
Manhattans portföljbolag. Scott Moore har suttit i Bolagets styrelse sen Forbes & Manhattans
investering under 2017. Scott Moore har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom bl a
råvaruindustrin. Nuvarande positioner omfattar COO i kanadensiska investeringsbolaget Forbes &
Manhattan, CEO i guldbolaget Euro Sun Mining (noterat på TSX - Toronto Stock Exchange) och
ordförande i kopparbolaget Copper One (noterat på TSX). Scott Moore var tidigare CEO i Dacha
Strategic Metals och har lång erfarenhet från att utveckla företag och verksamheter inom
gruvbranschen.
Rapporteringsstandard och kvalificerad person
Vilhelmina Mineral AB (publ) tillämpar rapporteringsregler för SveMin och FinnMin (svenska och finska
föreningar för gruvor, mineraler- och metallproducenter) som gäller för börsnoterade gruv- och
prospekteringsföretag. Basdata som rapporterats under ”verksamhetens utveckling” och borraktiviteter
under 2018 i Jomafälten har rapporterats av det oberoende laboratoriet ALS i Piteå, Sverige. Det
vetenskapliga och tekniska innehållet rörande detta borrprogram i Joma under 2018 har utarbetats och
godkänts av Randy Ruff som har en utbildning som M.Sc., P.Geol., samt är en s k "kvalificerad person"
(Qualified Person) enligt det kanadensiska regelverket National Instrumentet 43 101 - Standarder för
upplysningar för mineralprojekt. Randy Ruff är chefsgeolog för Vilhelmina Mineral.

Nettoomsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,0 mkr och resultatet efter skatt blev -11,3 mkr.
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Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick per den 31 december 2018 till
5,9 mkr. Det ger en soliditet på 76 %. Likvida medel uppgick till 3,6 mkr vid periodens slut. Kassaflödet
från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till -12,2 mkr. Kassaflödet
från investeringsverksamheten uppgick till -0,0 mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 12,5 mkr. Det totala kassaflödet uppgick till 0,3 mkr.

Investeringar
Samtliga kostnader i samband med borrning och övrig utveckling av projekt kostnadsförs.
Vilhelmina Mineral har under perioden augusti 2017 t o m maj 2018 förvärvat aktier motsvarande 50%
ägande i Joma Gruver AS vad avser både kapitalandel och röster. Totalt har Bolaget erlagt ca 5,9 mkr i
kontantlikvid för denna ägarandel. Vilhelmina Mineral har option att senare utöka ägandet upp till
100%.

Personal
I koncernen finns ingen anställd. Samtlig personal, inklusive ledning är anlitade på konsultbasis.

Moderbolaget
Verksamheten i Vilhelmina Mineral AB (publ) är inriktad på utveckling av de svenska projekten,
tillhandahållande av koncernledningsfunktion, samt koncerngemensam finansiering inkluderande både
den svenska och norska verksamheten samt koncernledningsfunktion. För helåret redovisas kostnader
om 6,9 (2,9) mkr och resultatet efter skatt uppgick till -6,9 (-2,9) mkr. Antal anställda i moderbolaget är
0 (0). Personal är anlitad på konsultbasis.

Risker
Se not 3.
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Flerårsjämförelse
Nedan presenteras utvecklingen för Vilhelmina Mineralkoncernen för perioden 2014-2018. Konsolidering med Joma Gruver AS
har gjorts under 2018.
Koncernen
2018
2017
2016
2015
2014
Nettomsättning, tkr
Rörelseresultat, tkr
-11 279
Resultat efter finansiella poster, tkr
-11 279
Balansomslutning, tkr
15 448
Soliditet
76%
Resultat per aktie före utspädning, kr
-0,84
Resultat per aktie efter utspädning, kr
-0,78
Eget kapital per aktie, kr
0,71
Antal anställda, st
0
Moderbolaget
2018
2017
2016
2015
2014
Nettomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
-6 922
-2 898
-148
-688
-601
Balansomslutning, tkr
12 312
5 259
902
967
1 146
Soliditet
93%
43%
45%
98%
Antal anställda, st
0
0
0
0
0
Definitioner av nyckeltal
Soliditet: Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen
Resultat per aktie före utspädning: Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier vid periodens slut
Resultat per aktie efter utspädning: Som ovan men där genomsnittligt antal aktier vid periodens slut justerats med potentiell
utspädningseffekt av utgivna optioner
Eget kapital per aktie: Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut
Antal anställda: Antal anställda vid periodens slut

Förslag till vinstdisposition
Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står
Överkursfond

26 113 306

Balanserat resultat

-10 519 277

Årets resultat

-6 921 860

Totalt

8 672 169

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital överförs i ny räkning.
Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående
resultat- och balansräkningar, förändring i eget kapital, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar.
Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (tkr) där ej annat anges.
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Resultaträkningar
Not
tkr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Prospekterings- och utvärderingskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Koncernen1) Moderbolag Moderbolag
2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31

4

6, 7
5
9

Rörelseresultat

0

0

0

-11 028
-252
-

-6 670
-252
-

-1 126
-1 742
-

-11 279

-6 922

-2 868

-11 279

-6 922

-2 868

1
-

-

-30

-11 279

-6 922

-2 898

-

-

-

-11 279

-6 922

-2 898

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt
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ÅRETS RESULTAT
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

-9 100
-2 178

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st

-0,84
13 472 135
-0,78
14 472 135

1) Konsolidering med Joma Gruver AS har gjorts under 2018.

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna
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Balansräkningar
TILLGÅNGAR
tkr
Anläggningstillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital
Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier

Not

Koncernen Moderbolag Moderbolag
2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31

9
2 044

2 044

-

9 414

750

750

9 414

750

750

-

6 014
6 014

1 033
1 033

11 458

8 808

1 783

311
34
345

175
34
209

141
24
165

Kassa och bank

3 645

3 294

3 310

Summa omsättningstillgångar

3 990

3 504

3 475

15 448

12 312

5 259

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
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Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna
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Balansräkningar (fortsättning)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
tkr

Not

Eget kapital
11
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Ej registrerat övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Koncernen Moderbolag Moderbolag
2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31

1 555
102
23 149
2 964
-21 841
5 930

-

-

5 858
11 788

0

0

Bundet Eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerad nyemission
Summa Bundet eget kapital

-

1 555
102
1 657

1 037
1 037

Fritt eget kapital
Överkursfond
Ej registrerad nyemission
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

-

23 149
2 964
-10 519
-6 922
8 672
10 329

14 362
-7 622
-2 898
3 843
4 880

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Summa långfristiga skulder

1 757
1 757

-

-

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

578
307
1 018
1 902

503
462
1 018
1 983

90
289
379

15 448

12 312

5 259

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna
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Förändringar i eget kapital
Koncernen

tkr
Ingående eget kapital 1 januari 2018
Årets resultat
Nyemission
Ej registrerad nyemission
Nyemissionskostnader
Utdelning
Teckningsoptioner
Innehav utan bestämmande inflytande
Valutakursdifferenser vid omräkning av
utländska dotterföretag
Belopp 31 december 2018

1 657

26 113

-42
-42

Aktie- Överkurs
kapital
fond
691
7 323
346
7 154
-115
1 037
14 362

Balanser
ad vinst
m.m.
-7 474
-148
-7 622

Aktie
kapital
1 037
518
102

Moderbolag
tkr
Ingående eget kapital 1 januari 2017
Omföring fg års resultat
Årets resultat
Nyemission
Nyemissionskostnader
Belopp 31 december 2017
Ingående eget kapital 1 januari 2018
Omföring fg års resultat
Årets resultat
Nyemission
Ej registrerad nyemission
Nyemissionskostnader
Utdelning
Teckningsoptioner
Belopp 31 december 2018

Annat eget kapital
Ack Balanser
valuta- ad vinst
m.m.
kursdiff

Övrigt till
skjutet
kapital
14 362
10 119
2 964
-1 379
-156
203
-

1 037
518
102
1 657

14 362
10 119
2 964
-1 379
-156
203
26 113

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna
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0
-

-10 519
-11 279
-

-

-

-21 798

-7 622
-2 898
-10 519

Innehavare
Summa
utan beVilhelminas stämmande
aktieägare inflytande
4 880
0
-11 279
10 637
3 067
-1 379
-156
203
5 858
-42
5 930

Årets Summa eget
resultat
kapital
-148
392
148
0
-2 898
-2 898
7 500
-115
-2 898
4 880
-2 898
2 898
-6 922
-6 922

4 880
0
-6 922
10 637
3 067
-1 379
-156
203
10 329

5 858

Totalt
eget
kapital
4 880
-11 279
10 637
3 067
-1 379
-156
203
5 858
-42
11 788

Kassaflödesanalys
tkr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Nedskrivningar
Betald inkomstskatt
Erhållen ränta
Erlagd Ränta
Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Not

Koncernen Moderbolag Moderbolag
2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31
-11 279

-6 922

-2 868

1
-

-

-30

-11 279

-6 922

-2 898

Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (-)/Minskning (+) av koncernfordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflödet förändring av rörelsekapital

-2 224
488
823
-913

-2 087
413
1 035
-639

-143
88
-219
-274

Kassaflödet från den löpande verksamheten

-12 192

-7 561

-3 172

0

-4 981
-4 981

-1 033
-1 033

13 703
-1 379
203
12 527

13 703
-1 379
203
12 527

7 500
-115
7 385

335

-15

3 180

3 310
3 645

3 310
3 294

130
3 310

335

-15

3 180

9
9

Kassaflödet från investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella tillgångar
Förvärv av dotterföretag och finansiella tillgångar
Kassaflödet från investeringsverksamheten

9
10

Kassaflödet från finansieringsverksamheten
Nyemissioner
Emissionskostnader
Teckningsoptioner
Kassaflödet från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring i årets kassaflöde

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna
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Noter
Allmän information
Vilhelmina Mineral AB (publ) (”Bolaget”) är ett svenskt bolag verksamt inom prospektering och
gruvutveckling i Norden med fokus på basmetaller, främst koppar och zink. Bolagets huvudprojekt
utgörs i av de svenska projekten Stekenjokk och Levi i Västerbotten. Det hälftenägda norska bolaget
Joma Gruver AS driver norska projektet Jomafälten beläget i Trøndelag. Utöver huvudprojekten finns
ett antal mindre satellitprojekt i form av svenska Jormlien och Ankarvattnet samt norska Gjersvik.
Denna årsredovisning har den 14 mars 2019 godkänts av styrelsen för publicering den 15 mars 2019.
Årsredovisningen fastställs av Vilhelminas årsstämma och kommer att framläggas för beslut på
årsstämman den 25 april 2019.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper
Vilhelmina Mineral ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Koncernredovisning
Bolaget har ökat sitt innehav i Joma Gruver AS till 50%. Vidare har Bolaget option att öka ägandet till
100%. I och med ett ökat ägande och en bedömd möjlighet att påkalla optionen så är det styrelsens
bedömning att man har uppnått ett bestämmande inflytande och att Joma är konsoliderat i koncernen
sedan 2018-01-01. Upgrade Mineral Nordic AB konsolideras inte med hänvisning ÅRL 7 kap 5 § st 2 p 3.
Vilhelmina Mineral AB upprättar koncernredovisning. Företagen där Vilhelmina Mineral innehar
majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där Vilhelmina Mineral genom avtal har ett
bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen (se
not 2). Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen
inkluderas i koncernredovisningen 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.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det
bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till
verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas
till verkligt värde. Goodwill, som allokerats till koncernens immateriella anläggningstillgångar i form av
prospekterings- och mineralrättigheter, utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara
nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset,
och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen
omräknas posterna i dessa företags balans- och resultaträkningar till balansdagskurs respektive
avistakurs för den dag respektive affärshändelse ägde rum. De valutakursdifferenser som uppkommer
redovisas i ackumulerade valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.
Utländska valutor
När valutasäkring inte tillämpas, värderas monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta till
balansdagens avistakurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens
avistakurs. Valutasäkring tillämpas inte för närvarande.
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Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Koncernens verksamhet, prospektering av basmetaller, äger rum på två geografiska marknader, Sverige
och Norge.
Intäkter
Koncernen har inga externa intäkter vare sig från varu- eller tjänsteförsäljning. I koncernredovisningen
elimineras eventuell koncernintern försäljning
Ersättningar till anställda
Koncernen har inga anställda och därmed inga avgifts- eller förmånsbestämda pensionsplaner.
Låneutgifter
Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling av anläggningstillgångar.
Inkomstskatter
Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell skatt. Aktuell skatt beräknas på det
skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden, vilket
innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på bolagets tillgångar
respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger
beloppet för den uppskjutna skattefordringen/-skulden. Uppskjutna skattefordringar redovisas i
balansräkningen i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida
skattepliktiga resultat.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt,
liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en
händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten
i eget kapital.
Immateriella anläggningstillgångar
Prospekterings- och utvärderingstillgångar, gruvrättigheter
Förvärv av gruvrättigheter, prospekterings- och utvärderingstillgångar värderas initialt till
anskaffningsvärde. Fortsatta utgifter för projekten som till exempel består av, geologiska, geokemiska
och geofysiska studier, prospekteringsborrning, provtagning samt aktiviteter i samband med
utvärdering av den tekniska möjligheten och kommersiella genomförbarheten att utvinna en
mineraltillgång redovisas i resultaträkningen.
Nedskrivning av prospekterings- och utvärderingstillgångar
De redovisade värdena för bolagets immateriella tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att
utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om sådan indikation finns, beräknas
tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Vid beräkning av
nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är tänkt att återspegla
marknadens bedömning av pengars tidsvärde och de specifika risker som är förknippade med
tillgången.
Avskrivningar
Om bolaget inleder egen brytning kommer nyttjandeperiod avseende aktiverade utgifter att fastställas.
Dessa utgifter kommer att skrivas av i takt med malmbrytningen.
Frånträde av undersökningstillstånd
För det fall ett erhållet undersökningstillstånd återlämnas redovisas tillhörande aktiverade utgifter som
nedskrivning och ingår i övriga rörelsekostnader till den del de inte avser avgifter som återbetalas från
tillståndsmyndigheten.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar övriga fordringar, leverantörsskulder,
och övriga skulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Vilhelmina Mineral blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.
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Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade
beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter
mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som
räntekostnad. Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger en fastställd och utförlig
omstruktureringsplan och berörda personer har informerats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida
placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från
anskaffningstidpunkten.

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de
fall som anges nedan.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag
redovisas dock som en ökning av andelens redovisade värde.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de
lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.
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Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Vilhelmina Mineral gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk behandlas i
huvuddrag nedan.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar prövas löpande i det fall det finns indikationer på att ett
nedskrivningsbehov föreligger. Tillgångar som är föremål för avskrivningar prövas för ett eventuellt
nedskrivningsbehov när det har inträffat händelser eller när det finns omständigheter som tyder på att
återvinningsvärdet inte uppgår till minst det bokförda värdet. Nedskrivning sker med det belopp med
vilket bokfört värde överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av
nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet är nuvärdet av de uppskattade framtida
kassaflödena. Kassaflödena har baserats på finansiella planer som fastställts av koncernledningen och
som godkänts av styrelsen och som normalt täcker en period om fem år. Kassaflöden bortom denna
period har extrapolerats med hjälp av en bedömd tillväxttakt.
Per 2018-12-31 har bokfört värde på immateriella anläggningstillgångar om 9 414 tkr avseende projekt
som omfattas av utvinningsrätt i Norge och som omfattas av ansökan om bearbetningskoncession i
Sverige prövats genom nedskrivningsbedömning. Genomförd nedskrivningsbedömning per den 31
december 2018 visar att inget nedskrivningsbehov föreligger

Not 3 Risker och osäkerhetsfaktorer
Verksamhetsrisker
Allt företagande och ägande är förenat med risktagande och i detta fall utgör Vilhelmina Mineral inget
undantag. Verksamheten som bedrivs i Vilhelmina Mineral erbjuder stora möjligheter, men innebär
också betydande risker. Vilhelmina Minerals verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker,
kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom prospektering ofta ställs inför.
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av
prospektering, fortsatt finansiering inom koncernen och handläggning av tillståndsfrågor. Landspecifika
risker finns även kopplade till verksamheten i Norge.
Riskerna i ett prospekteringsföretag är främst kopplade till utfallet av och kostnaderna för
prospektering samt prisutveckling på metallmarknaden, men även tillståndsfrågor avseende
undersökning, bearbetning och miljö. Erhållandet av nödvändiga tillstånd och rättigheter i Norge är
förenat med risker för bolaget. Alla uppskattningar av utvinningsbara mineraltillgångar i marken bygger
till stor del på sannolikhetsbedömningar. Det finns därför inga garantier för att uppskattade
mineraltillgångar kommer att vara oförändrade över tiden. Därtill skall beaktas att Vilhelmina Mineral
befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet.
Vilhelmina MInerals personalstyrka består av ett mycket begränsat antal individer, vilka samtliga är att
betrakta som nyckelpersoner i företaget. Om nyckelpersonerna lämnar bolaget kan det, åtminstone
kortsiktigt, få en negativ inverkan på verksamheten.
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg och högkonjunkturer kan ha inverkan på
rörelsekostnader, världsmarknadspriser på metaller och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och
aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom bolagets kontroll.
Finansiella risker mm
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk,
prisrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Bolagets övergripande riskhanteringspolicy
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fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella
ogynnsamma effekter på Bolagets finansiella resultat.
Valutarisk
Inköp i koncernen sker framförallt i svenska och norska kronor samt kanadensiska dollar. Förändringar i
relationen mellan den svenska och norska kronan samt kanadensiska dollar får omedelbara effekter på
kostnaderna för prospektering.
Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Eftersom Bolaget inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar eller skulder är Bolagets
intäkter/kostnader och kassaflöde från den löpande verksamheter i allt väsentligt oberoende av
förändringar i marknadsräntor.
Prisrisk
Världsmarknadspriset på metaller uppvisar historiskt stora fluktuationer. Om metallpriserna faller kan
det få negativ påverkan på värdet av Bolagets projektportfölj.
Likviditets- och finansieringsrisk
Likviditetsrisk innebär att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet.
Ledningen följer noggrant löpande uppdaterade prognoser för Bolagets likviditetsreserv
Bolaget kan komma att behöva nytt kapital för ytterligare prospektering, för att kunna driva projekt till
gruvdrift eller för att finansiera verksamhet generellt. Bolagets möjlighet till att klara av framtida
kapitalbehov är i hög grad beroende av hur verksamheten utvecklas och inga garantier kan lämnas för
att Vilhelmina Mineral kommer att lyckas med en ny kapitalanskaffning även om verksamheten
utvecklas positivt. Detta avgörs även av det allmänna läget för riskkapital.
Hantering av kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin
verksamhet, så att den kan generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att
upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. För att upprätthålla
eller justera kapitalstrukturen, kan Vilhelmina Mineral förändra eventuell utdelning som betalas till
aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska
skulderna.

Not 4 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar och
geografiska marknader
Nettoomsättningen är noll i både Sverige och Norge.
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Not 5 Personal m.m.
I koncernen finns inga anställda. Personal anlitas på konsultbasis.

tkr
Löner och andra ersättningar uppgår till:

Koncernen
2018-01-01
2018-12-31

Moderbolag
2018-01-01
2018-12-31

Moderbolag
2017-01-01
2017-12-31

260
260

260
260

220
220

25

25

31

285

285

251

Styrelsen1)
Verkställande direktören
(varav tantiem)
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Pensionskostnader till:
Styrelsen1)
Verkställande direktören
Övriga anställda
Övriga socialförsäkringskostnader
Totala löner, sociala- och pensionskostnader
ersättningar
Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Vid årsstämman 2018 fastställdes att styrelsearvode (intill
nästa årsstämma) skall utgå med 260 tkr, varav 60 tkr avser arvode till styrelsens ordförande samt att resterande belopp skall fördelas i lika
delar, 40 tkr, till övriga styrelseledamöter. VD och vice VD erhåller inte någon lön utan fakturerar på löpande räkning.
Ersättningar och övriga förmåner under år 2018 respektive 2017:

År 2017
Styrelsens ordförande
Styrelsens ledamöter
VD
Andra ledande befattningshavare
Summa

Grundlön/
styrelsearvode
60
160
220

Pension
0

Rörlig
ersättning Övriga förmåner
0
0

Övrig
ersättning
0

Koncernen
60
160
0
0
220

År 2018
Styrelsens ordförande
Styrelsens ledamöter
VD
Andra ledande befattningshavare
Summa

Grundlön/
styrelsearvode
60
200
260

Pension
0

Rörlig
ersättning Övriga förmåner
0
0

Övrig
ersättning
173
35
1 080
1 080
2 368

Koncernen
233
235
1 080
1 080
2 628

Kommentarer till tabeller:
Övrig ersättning till styrelse, VD och vice VD avser till fullo fakturering för utförda tjänster. Överenskommelse om tjänster med närstående sker på
marknadsmässiga villkor.
Pensioner
Redovisad pensionskostnad avser i sin helhet pensionsplaner som hanteras enligt reglerna för avgiftsbestämda planer. Koncernen har inga utestående
pensionsförpliktelser.
Avgångsvederlag
Inga avgångsvederlag utgår.
Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter
Varav kvinnor
Antal övriga befattningshavare inkl VD
Varav kvinnor

2018
5
(0)
2
(0)
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2017
4
(0)
2
(0)

Not 6 Ersättning till revisorerna
Upplysning om revisorns arvode
Koncernen Moderbolag Moderbolag
2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31

tkr
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/BDO AS
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Summa

153
190
343

148
168
316

41
41

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB reviderar Vilhelmina Mineral AB och koncernen.
BDO AS reviderar Joma Gruver AS.

Not 7 Operationella leasingavtal
I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda kontorslokaler.

Not 8 Skatt på årets resultat
tkr
Följande komponenter ingår i skattekostnaden:
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Redovisad skatt

Koncernen
2018-12-31

Moderbolag Moderbolag
2018-12-31 2017-12-31
0
0
0

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats 22%
Skatteeffekt av:
- Ej avdragsgilla kostnader och ej avdragsgilla intäkter
- Nyemissionskostnader redovisade direkt i eget kapital
- Ej aktiverade underskottsavdrag
Redovisad skatt

-11 279

-6 922

-2 898

2 481

1 523

286

-18
303
-2 767
0

-18
303
-1 808
0

-6
25
-305
0

Skattemässiga underskottsavdrag
Vid räkenskapsårets slut fanns skattemässiga underskottsavdrag på 17 392 tkr i moderbolaget och
21 749 tkr i koncernen. Samtliga underskottsavdrag löper utan tidsbegränsning. Någon
uppskjuten skattefordran på outnyttjade förlustavdrag har av försiktighetsskäl ej bokförts, då dess
realiserbarhet är svårbedömd.
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Not 9 Immateriella och materiella anläggningstillgångar
tkr

Koncernen Moderbolag Moderbolag
2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Gruvrättigheter
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

750
8 664
9 414

750
750

750
750

0
0

0

0

9 414

750

750

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar
Moderbolaget
2018-12-31
2017-12-31
1 033
4 981
1 033
6 014
1 033

tkr
Ingående anskaffningsvärden
Förvärv under året
Nedskrivning under året
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående bokfört värde

6 014

1 033

Org nr
913385723

Säte
Limingen,
Norge

Kapitalandel
50,0%

Upgrade Mineral Nordic AB 1)

559165-0642

Stockholm

100,0%

Moderbolaget
Joma Gruver AS

Kapitalandel
50,0%

Röstandel
50,0%

Antal/andelar
aktier
1 000

Bokfört
värde 2018
5 858

Bokfört
värde 2017
1 033

100,0%

100,0%

15 550 694

156

-

Innehav av andelar i dotterföretag utgörs av följande:

Joma Gruver AS

Upgrade Mineral Nordic AB 1)

1) Upgrade Mineral Nordic AB konsolideras inte med hänvisning till ÅRL 7 kap 5§ st 2 p3
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Not 11 Eget kapital
Aktiekapital
Aktiekapitalet i Vilhelmina Mineral AB uppgår till 1 657 291,60 kr fördelat på 16 572 916 aktier per 2018-12-31, inklusive ej registrerad nyemission
om 3 066 666 kronor fördelat på 1 022 222 aktier. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat, samt berättigar till en
röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Aktiens kvotvärde är 0,10 kr. Förändringen av eget kapital framgår av de finansiella rapporterna.

Aktiekapitalets utveckling från Bolagets bildande
År

Händelse

Förändring av

Totalt

Totalt antal

antal aktier (st) aktiekapitalet

Förändring av

aktiekapital

aktier (st)

(tkr)
100
3
26
0
515
47
346
70
346
102
102

(tkr)
100
103
129
129
644
691
1 037
1 107
1 453
1 555
1 657

2010 Bolagets bildande
1 000
2011 Nyemission
25
2011 Nyemission
263
2011 Split
6 438 712
2012 Fondemission
2013 Apportemission
474 236
2017 Nyemission
3 457 118
2018 Nyemission
700 000
2018 Nyemission
3 457 118
2018 Nyemission
1 022 222
2018 Nyemission2)
1 022 222
1) Justerad till nuvarande kvotvärde
2) Nyemissionen registreras hos Bolagsverket under 2019

1 000
1 025
1 288
6 440 000
6 440 000
6 914 236
10 371 354
11 071 354
14 528 472
15 550 694
16 572 916

Kvot- Tecknings-

Teckningskurs

kurs

omräknad1)

(kr)
(kr)
100,00
1,00
100,00 10 000,00
100,00 21 950,00
0,02
0,10
0,10
4,50
0,10
2,17
0,10
0,10
0,10
2,17
0,10
3,00
0,10
3,00

(kr)
0,001
10,00
21,95
4,50
2,17
0,10
2,17
0,10
0,10

värde

Fritt eget kapital
Överkursfond - En överkursfond uppstår när aktier emitteras till överkurs, dvs priset för aktierna är högre än aktiernas kvotvärde. Då ska ett belopp
motsvarande det erhållna beloppet utöver kvotvärdet på aktierna, föras till överkursfonden.
Balanserade vinstmedel - Utgörs av tidigare års balanserade resultat efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets
resultat och överkursfonden summa fritt eget kapital.
Optionsprogram
Ett optionsprogram om 1 000 000 teckningsoptioner har godkänts av bolagsstämman den 2 augusti 2018. Teckningsoptionerna har tecknats av
personer i styrelse och ledning i Bolaget. Teckningsoptionerna löper på tre år och kan lösas före den 2 augusti 2021. Optionsinnehavarna har
erlagt marknadspris för optionerna och dessa har värderats marknadsmässigt enligt Black & Scholes. Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet
med högst 100 000 kr och medför en latent utspädning om 6,4%.

Not 12 Transaktioner med närstående
Följande transaktioner har skett med närstående under räkenskapsåret 2018:
VD och styrelsemedlem Peter Hjorth har erhållit ersättning via eget bolag om 1 080 tkr.
Styrelsemedlem, Jonas Dahllöf, har erhållit ersättning via eget bolag om 1 080 tkr. Tidigare
styrelseordförande Michael Timmins har erhållit ersättning via eget bolag om 173 tkr Styrelsemedlem,
Neil Said, har erhållit ersättning via eget bolag om 34 tkr. Överenskommelse om tjänster med
närstående sker på marknadsmässiga villkor.
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
För moderföretaget avser 0 (0) procent av årets inköp och 0 (0) procent av årets försäljning egna
dotterföretag.

Not 13 Händelser efter balansdagen
För information om händelser efter balansdagen hänvisas till förvaltningsberättelsen.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen ger en rättvisande översikt av
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som koncernen står inför.

Stockholm, den 14 mars 2019

Peter Hjorth
VD och ledamot

Scott Moore
Ordförande

Neil Said
Ledamot

Les Kwasik
Ledamot

Jonas Dahllöf
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 mars 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Boman
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Vilhelmina Mineral AB, org.nr 556832-3876

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Vilhelmina Mineral AB för
räkenskapsåret 1 januari 2018 till 31 december 2018. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår
på sidorna 5-24 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och
återfinns på sidorna 2-4 och 28-29. Det är styrelsens och verkställande direktören som har ansvaret för
denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och
vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
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upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen
finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Vilhelmina Mineral AB för räkenskapsåret 1 januari
2018 till 31 december 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken
av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:



företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.
Stockholm den 14 mars 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Boman
Auktoriserad revisor
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Styrelse, ledning och revisor
Styrelse
Scott Moore, Kanada, styrelsens ordförande
Styrelseordförande sedan 2018, ledamot sedan 2017.
Scott Moore har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom bl a råvaruindustrin. Nuvarande
positioner omfattar COO i kanadensiska investeringsbolaget Forbes & Manhattan, CEO i guldbolaget
Euro Sun Mining (noterat på Toronto Stock Exchange) och ordförande i kopparbolaget Copper One
(noterat på TSX). Moore var tidigare CEO i Dacha Strategic Metals och lång erfarenhet från att utveckla
företag och verksamheter inom gruvbranschen. Scott Moores utbildning omfattar Bachelor of Arts från
Toronto University och en MBA från Kellogg School of Management.
Scott Moore äger 100 000 optioner i Vilhelmina Mineral.
Neil Said, Kanada, styrelseledamot
Ledamot sedan 2017.
Corporate securities advokat hos kanadensiska investeringsbolaget Forbes & Manhattan. Juridisk
rådgivare till ett flertal gruvbolag som är noterade på Toronto Stock Exchange and TSX Venture
Exchange. Lång erfarenhet från att utveckla företag och verksamheter inom gruvbranschen. Saids
utbildning omfattar Juris Doctor från Toronto University och en Bachelor of Business Administration
från Wilfred Laurier University.
Neil Said äger 100 000 optioner i Vilhelmina Mineral.
Les Kwasik, Kanada, styrelseledamot
Ledamot sedan 2017.
Senior VP i guldbolaget Euro Sun Mining (noterat på Toronto Stock Exchange). Tidigare ledande
befattningar inom bl a INCO Ltd Canada, Xstrata och många andra gruvbolag. Lång operativ erfarenhet
från att bygga och driva gruvor i bl a Sydamerika och Ryssland. Kwasik har en ingenjörsexamen från
Opole University of Technology i Polen (B.Sc. Industrial Electrotechnology Engineering).
Les Kwasik äger 100 000 optioner i Vilhelmina Mineral.
Jonas Dahllöf, Sverige, styrelseledamot och VVD
Styrelseledamot i Vilhelmina Mineral sedan 2010.
Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholms med lång erfarenhet från affärsutveckling och
entreprenörskap inom IT, media och prospekteringsföretag. Tidigare erfarenheter omfattar bl a rollen
som ordförande i prospekteringsföretaget Botnia Exploration (noterat på First North) samt VD i SF
Anytime.
Jonas Dahllöf äger privat och via bolag 2 310 000 aktier och 150 000 optioner i Vilhelmina Mineral.
Peter Hjorth, Sverige, ledamot och verkställande direktör
Styrelseledamot sedan 2010, VD sedan 2017.
Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholms med lång erfarenhet från affärsutveckling och
entreprenörskap inom bl a teknologi- och prospekteringsföretag. Tidigare erfarenheter omfattar bl a VD
i Guideline Technology (noterat på NGM), medgrundare och ledamot av Botnia Exploration (noterat på
First North).
Peter Hjorth äger direkt och via bolag 1 081 792 aktier och 150 000 optioner i Vilhelmina Mineral.
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Ledning
Peter Hjorth, Sverige, ledamot och verkställande direktör
Se styrelse ovan.
Jonas Dahllöf, Sverige, styrelseledamot och VVD
Se styrelse ovan.
Peter Åkerström, Sverige, CFO
CFO sedan 2010.
CFO sedan 2010. 35 års erfarenhet inom ekonomisk administration inom ett flertal gruvrelaterade bolag
som t ex Boliden, Guideline Technology, Kilimanjaro Gold.
Peter Åkerström äger 50 000 optioner i Vilhelmina Mineral.

Randolph Ruff, USA, VP Exploration

VP Exploration sedan 2017.
Randy Ruff har över 25 års erfarenhet som geolog i gruv- och mineralprospektringsbranschen från
uppdrag i västra USA, Öst- och Västafrika, Europa, Sydamerika. Randy Ruff har bl a arbetat för Santa Fe
Pacific Gold, Newmont Mining, SAMAX Gold, Carpathian Gold och sedermera Euro Sun Mining. Han har
en examen inom geologi från California State University, Fullerton (B.Sc.) och även en
magistersexamen inom geokemi från New Mexico Institute of Mining and Technology (M.Sc.). Han är
registrerad geolog i Ontario, Kanada (Registered Professional Geologist (P.Geo.).
Randolph Ruff äger 50 000 optioner i Vilhelmina Mineral.

Revisor
Bolagets revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Henrik Boman
som huvudansvarig revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit revisor i Bolaget sedan 2010.

Brahegatan 29
SE-114 37 Stockholm
Sweden

Peter Hjorth
VD och ledamot
Tel: +46 (0)725 38 25 25
peter.hjorth@gradisca.se
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Jonas Dahllöf
VVD och ledamot
Tel: +46 (0)70 14858 00
dahllof.jonas@gmail.com

