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Viktiga händelser 2014 
 

▪ Testprodutkion av guld ur restupplag vid Maragruvan genomförd 

▪ Nettoproduktion av guld ur restupplag fram t o m juli var 8 420 gram  

▪ Produktion stoppades i augusti p g a otillfredsställande utbyte och för införande av ny 

anrikningsprocess 

▪ Avsiktsförklaring tecknades i september med Ferranti Processing Ltd för outsourcing av produktion  

▪ Oenighet uppstod därefter med samarbetspartner och tillika minoritetsägaren i Mara Mine 

Development Ltd rörande äganderätt till restupplaget  

▪ Nyemission av aktier genomförd som tillfört bolaget ca 8 MSEK före emissionskostnader 

▪ Nyemission av teckningsoptioner genomförd som vid lösen kan tillföra Bolaget 3,6 mkr år 2016 

 

 
Viktiga händelser efter utgången av 2014 
 

▪ Förhandlingar med samarbetspartner vid Maragruvan för att lösa oenigheter framskjutna men 

planerade till under våren 

▪ VD för det svenska moderbolaget och VD för de tanzaniska dotterbolagen har överenskommit med 

Bolaget om att avsluta sina konsultuppdrag per den 30 april. Styrelsen avser lägga fram nytt förslag 
till årsstämman hur ledningsfunktionen ska organiseras 

 

 
Helåret (januari – december 2014) 
 

▪ Nettoomsättningen för helåret uppgick till 2,2 (0,0) mkr 

▪ Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -8,1 (-7,6) mkr 

▪ Resultatet per aktie för helåret uppgick till -1,99 (-7,32) kr 
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VD har ordet 
 

Utmaningar men fortsatta möjligheter 
 
Verksamhetsåret började positivt med stegvis ökande testproduktion av guld ur restupplag vid vårt 
huvudprojekt Maragruvan. Syftet med dessa tester var att utvärdera möjligheter att skapa ett 
kassaflöde som kunde finansiera prospektering av mineralisering under jord och förutsättningar för 
igångsatt underjordsgruva. Sammanlagt genomgick under perioden januari till juli 16 840 ton 
lakningsprocessen. Netto producerades och såldes 8 420 gram guld till världsmarknadspris. Under ett 
par månader under våren hade verksamheten vid Maragruvan positivt kassaflöde. Tyvärr var dock 
utbytet inte tillfredställande och vi beslöt stoppa produktionen i augusti för att utvärdera införande av 
en annan process med icke-statisk lakning för att på så sätt skapa förutsättningar för bättre utbyte. 
 
I enlighet med detta inriktningsbeslut förhandlade vi villkor för samarbete mellan vårt tanzaniska 
dotterbolag Mara Mine Development Ltd och bolaget Ferranti Processing Ltd. Samarbetet syftade till 
att lägga ut produktion av guld ur restupplag till Ferranti (outsourcing) och att en vinstdelning skulle ske 
mellan vårt dotterbolag och Ferranti. Tyvärr uppstod under mitten av hösten oenigheter med vår 
tanzaniska partner och medägare i Mara Mine Development, Josephat Mwita. Mwita hävdade att 
produktion av restupplag via Ferranti ej låg i hans intresse och istället borde hanteras av honom själv 
med familj. Vi utredde den legala situationen med en ledande advokatbyrå i Dar es Salaam, Clyde & Co. 
Enligt utredningen kunde vi konstatera att Kilimanjaro Gold har rätt i sak och att Mara Mine 
Development, där vi är majoritetsägare, har rätt att producera guld ur restupplagen både enligt 
minerallagen och enligt ingångna avtal med Mwita. Men för att hävda denna rätt skulle vi behöva gå via 
skiljedom i London och lokal tanzanisk domstol med tidsutdräkt och kostnader. Vi har därför valt att i 
första hand försöka lösa oenigheten genom förhandling och uppgörelse med Mwita. 
 
Oenigheten med Mwita och de negativa konsekvenser detta fått för Kilimanjaro Gold och våra 
aktieägare är naturligtvis oerhört olyckliga och vi beklagar verkligen detta. Naturligtvis finns det risker 
med att verka i en marknad med en annan affärskultur, men den nu uppstådda situationen har varit 
omöjlig att förutspå med en samarbetspart med 49% ägande i ett gemensamt bolag som anser att 
ingångna avtal kan och bör omförhandlas trots att vi som investerare baserat våra långsiktiga 
investeringsbeslut på dessa avtal. Det kan kanske uppfattas som märkligt att man i detta fall inte skulle 
kunna hävda sin rätt genom att gå hårdare fram med domstolsbeslut och genom att fysiskt ta kontroll 
över gruvområdet. Vår bedömning är dock att ett sådant tillvägagångssätt troligen inte skulle vara 
långsiktigt hållbart då det skulle kunna finnas risk för upptrappning av konflikt. Vägen framåt vad gäller 
Maragruvan ligger därför som vi ser det i första hand försöka att hitta en för bägge parter acceptabel 
överenskommelse. 
 
Trots utmaningarna i Maraprojektet kvarstår vår uppfattning att Tanzania som land erbjuder mycket 
stora möjligheter och att Maraområdet p g a sina geologiska formationer och rika mineraliseringar är ett 
intressant område att verka inom. Vi har vid sidan av Maraområdet byggt värdefulla relationer med 
olika aktörer i området som exempelvis Acacia Mining (f d African Barrick Gold) och ovan nämnda 
Ferranti Processing. Genom dessa och andra kontakter har vi kunnat ta del av och utvärdera andra 
intressanta projekt i området och en möjlighet för Kilimanjaro Gold skulle kunna vara att vi avyttrar 
ägande i Maraprojektet och förvärvar ett annat projekt där vi kan ha full kontroll som ensam ägare. 
 
Vi står inför utmaningar men har samtidigt fortsatt tro på guldsektorn i Tanzania. Vi kommer att jobba 
hårt för att ta till vara på dessa möjligheter och för att vända utvecklingen i Bolaget. Tack för ditt 
förtroende som aktieägare. 
 
 
Stockholm den 4 mars 2015 
Peter Hjorth 
VD Kilimanjaro Gold Holding 
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Förvaltningsberättelse 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Kilimanjaro Gold Holding AB (publ), med 
organisationsnummer 556802-2155, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.  
 

Kilimanjaro Gold i korthet 
 

Kilimanjaro Gold är ett prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på guldprojekt i 
östafrikanska Tanzania. Bolagets målsättning är att förvärva och utveckla fyndigheter där potential 
finns att bevisa mineraltillgångar på 100 000 till 1 miljon oz. guld. Koncernen består av det svenska 
moderbolaget Kilimanjaro Gold Holding AB (publ), det helägda svenska dotterbolaget Kilimanjaro Gold 
AB och de tanzaniska dotterbolagen Mara Mine Development Ltd och Uhuru Resources Ltd. Mer 
information om bolaget finns på www.kilimanjarogold.com. 
 

Verksamhetens utveckling 

 
Mara 

 
Under verksamhetsårets första sju månader har testproduktion av guld ur restupplag genomförts vid 
Maragruvan i norra Tanzania. Totalt har under perioden januari till juli 16 840 ton genomgått 
lakningsprocessen och 11 335 gram doréguld producerats med en renhetsgrad av 74 % (orenheter utgörs 
främst av silver och koppar). Netto har 8 420 gram guld sålts till världsmarknadspris. Då utbytet ej 
bedömdes som tillfredställande stoppades produktionen därefter i augusti i avsikt att byta process för 
att optimera utbytet. 
 
I syfte att byta process ingicks i början av hösten en avsiktsförklaring med bolaget Ferranti Processing 
Ltd som tillhandahåller tjänster inom processhantering av restupplag (outsourcad produktion) och har 
mobila processanläggningar för lakning med omrörning (agitation) vilket generellt ger högre utbyten än 
vid s k statisk lakning utan omrörning. Vid andra anläggningar i Tanzania har Ferranti uppnått utbyten 
på 80-85 % vid processhantering av restupplag. Kilimanjaro Golds dotterbolag Mara Mine Development 
och Ferranti överenskom genom avsiktsförklaringen att utvärdera möjligheterna till samarbete. 
Ferranti, är ett tanzaniskt bolag med engelska ägare. 

Under slutet av verksamhetsåret meddelade dock Bolaget att det uppkommit oenighet med 
samarbetspartnern vid Maragruvan vilket medför risk för en rättslig tvist kring hantering och produktion 
av guld ur restupplaget. Josephat Mwita, den tanzaniske minoritetsägaren i Kilimanjaro Gold ABs 
dotterbolag Mara Mine Development Ltd gör för egen räkning anspråk på restupplaget och hävdar att 
produktion av restupplag i samarbete med Ferranti inte ska genomföras. 

Styrelsen i Kilimanjaro Gold och Mara Mine Development ser allvarligt på den uppkomna situationen 
och har låtit en ledande internationell advokatbyrå i Dar-es-Salaam utreda det juridiska läget och föreslå 
åtgärder. Advokatbyrån menar att det är Mara Mine Development, både i egenskap av innehavare av 
gruvlicens och genom ingångna avtal med Mwita, som äger den exklusiva rätten att producera guld ur 
restupplaget och att Mwita agerar i strid med både lag och gällande avtal. Advokatbyrån 
rekommenderar att, om tvisten inte går att lösa genom uppgörelse med Mwita, Kilimanjaro Gold 
ansöker om interimistiskt förbudsbeslut vid domstol i Dar es Salaam och påkallar skiljedom vid 
Internationella Skiljedomstolen (ICC) i London enligt vad som föreskrivs i avtal mellan parterna. Bolaget 
avser att i första hand försöka lösa situationen genom förhandling med Mwita. Om en 
förhandlingslösning inte går att uppnå kan det bli aktuellt med rättsliga åtgärder i linje med 
advokatbyråns rekommendationer. 

Under verksamhetsåret har Bolaget genomfört en nedskrivning på 1,9 mkr av värdet på 
processanläggningen vid Maragruvan. Orsaken till detta är dels det osäkra läget i Maraprojektet och 
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dels att resultaten från den under förra året utförda provdriften visat att anläggningen med stor 
sannolikhet inte är tillräckligt effektiv. Erfarenhet från produktion av andra restupplag i området tyder 
på att den planerade övergången till en mobil processanläggning i samarbete med Ferranti skulle kunna 
ge både bättre utbyte och möjliggöra större produktionsvolymer per tidsenhet. 

Nyemissioner 

Under verksamhetsåret har nyemissioner genomförts av aktier och teckningsoptioner. Bolaget tillfördes 
sammanlagt cirka 8 mkr genom aktieemissionen och kan potentiellt tillföras ytterligare 3,6 mkr vid 
lösen av teckningsoptionerna i december 2016. Emissionslikviden avses användas till att stärka Bolagets 
rörelsekapital inför planerat införande av ny process för produktion av guld ur restupplaget vid 
Maragruvan, vid behov för eventuellt rättsliga åtgärder enligt vad ovan redogjorts för samt för övrig 
utveckling av Bolagets verksamhet. 

Antalet aktier ökade genom emissionerna med 3 996 428 till totalt 6 065 416 och Bolagets aktiekapital 
ökades med 3 996 331,68 kr till 6 065 424,62 kr. Om samtliga nyemitterade teckningsoptioner utnyttjas 
för teckning av nya aktier kommer antalet aktier att öka med ytterligare 1 198 899 aktier och Bolagets 
aktiekapital att öka med ytterligare 1 198 900,70 kr. 

 
Miljöpåverkan 

 
Kilimanjaro Golds dotterbolag, Mara Mine Development Ltd, bedriver verksamhet som är 
tillståndspliktigt enligt tanzanisk miljölagstiftning. Den tillståndspliktiga verksamheten gäller 
användning av kemikalier för produktion av guld genom lakning av restupplag. Bolaget beviljades 
miljötillståndet i augusti 2013. 
 
Verksamhetens miljöpåverkan utgörs främst av: 
- Borttagande av vegetation 
- Buller och vibrationer 
- Processade sandhögar som flyttas till annat läge på gruvområdet  

En lista med potentiella risker har identifierats tillsammans med den tanzaniska myndigheten National 
Environmental Management Council. Myndigheten och den näraliggande byn Kerende har involverats i 
utformandet av en miljöplan (Environmental Management Plan) som bolaget arbetar efter. 
 
Optionsprogram 

 
En beskrivning över optionsprogram finns under not 16. 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
Mara 

Möten med Josephat Mwita som är Bolagets partner och minoritetsägare i Mara Mine Development 
Ltd, berörda myndigheter och det tilltänkta samarbetsbolaget Ferranti planeras till mars. För att söka 
komma tillrätta med situationen vid Maragruvan har Bolaget beslutat att avvakta med eventuella 
rättsliga åtgärder tills dessa möten har hållits. 

Vid sidan av Maraprojektet har Bolaget parallellt fortsatt förhandlingar med ett internationellt 
gruvbolag om eventuellt förvärv av ett annat guldprojekt i Maraområdet, vilket bedöms ha mycket god 
potential. 

Förändring i ledningen 

För att ge Bolaget flexibilitet inför de förändringar i verksamheten som Bolaget kan komma att stå inför 
under detta verksamhetsår, har överenskommelse träffats att konsultavtalen avseende VD för det 
svenska moderbolaget Kilimanjaro Gold Holding AB och dotterbolaget Kilimanjaro Gold AB samt VD för 
de tanzaniska dotterbolagen Mara Mine Development Ltd och Uhuru Resources Ltd skall upphöra den 
30 april 2015. Styrelsen kommer att till årsstämman 2015 presentera ett förslag hur ledningsfunktionen 
skall vara organiserad. 

Kilimanjaro Gold Holding AB tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för 
publika gruv- och prospekteringsbolag. Underlaget till denna årsredovisning har granskats och godkänts av 
Paul Hammergren (fil. kand. geolog) som är av SveMin godkänd som ”Kvalificerad Person” (QP) med rätt 
att redovisa mineraltillgångar och -reserver. Paul Hammergren är styrelseledamot i Kilimanjaro Gold 
Holding AB och innehar 10 000 köpoptioner personligen och via delägt bolag 22 639 aktier och 2 156 
köpoptioner i Bolaget. 

 

Nettoomsättning och resultat 

Nettoomsättningen uppgick till 2,2 (0,0) mkr och resultatet efter skatt blev -8,1 (-7,6) mkr. Resultatet 
efter skatt har påverkats med -1,9 (0,0) mkr p g a nedskrivning av processanläggning vid Maragruvan. 
 

Finansiell ställning och kassaflöde 
 
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december till 6,2 (8,8) mkr, inklusive den nyemission som 
registrerades hos Bolagsverket 2015-01-27. Det ger en soliditet på 68 (79) %. Likvida medel uppgick till 
2,3 (5,5) mkr vid periodens slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i 
rörelsekapital uppgick till -6,3 (-4,3) mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,0 (-
3,1) mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 3,1 (12,8) mkr. Det totala kassaflödet 
uppgick till -3,2 (5,3) mkr. 
 

Investeringar 
 
Inga väsentliga investeringar har gjorts under året. 
 

Personal 
 
I koncernen finns efter årsskiftet ingen person anställd. Under året har en platschef varit anställd i 
Tanzania. Övrig personal, inklusive ledning är anlitade på konsultbasis. 
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Moderbolaget 

Verksamheten i Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) är inriktad på finansiering av den operativa 
verksamheten i Tanzania samt koncernledningsfunktion. Nettoomsättningen uppgick till 0,5 (0,0) mkr 
och resultatet efter skatt blev -17,9 (-1,3) mkr. Resultatet efter skatt har påverkats med -15,0 mkr som 
avser nedskrivning av andelar i dotterbolaget Kilimanjaro Gold AB. Antal anställda i moderbolaget är 0 
(0). Personal är anlitad på konsultbasis. 
 

Risker 
 
Se not 3. 
 

Förslag till vinstdisposition 
Moderbolaget 
 
Till årsstämmans förfogande står 

 

Överkursfond 24 828 914 

Balanserat resultat -1 177 240 

Årets resultat -17 850 579 

Totalt 5 801 095 

 

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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Finansiell utveckling i sammandrag 
 

Nedan presenteras utvecklingen för Kilimanjaro Gold Holding koncernen för 2012, 2013 och 2014. I 
enlighet med reglerna för omvänt förvärv redovisas som jämförelse för 2012 det legala dotterbolaget, 
Kilimanjaro Gold AB:s koncernredovisning. 

 

   

Koncernen Koncernen Koncernen

 2014-01-01 2013-01-01 2011-11-03

tkr 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Resultaträkning

Nettomsättning 2 191 - -

Övriga intäkter - - 1 303

Rörelsekostnader -10 725 -7 559 -2 787

Rörelseresultat -8 535 -7 559 -1 484

Finansnetto 443 -21 -71

Skatt - - -

Årets resultat -8 092 -7 580 -1 555

 

Balansräkning

Anläggningstillgångar 3 536 5 160 2 606

Omsättningstillgångar 3 283 496 165

Likvida medel 2 272 5 492 155

Summa tillgångar 9 092 11 148 2 926

Eget Kapital 6 164 8 808 2 407

Kortfristiga skulder, räntefria 2 927 2 340 518

Summa eget kapital och skulder 9 092 11 148 2 926

 

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 335 -4 337 -1 202

Periodens kassaflöde -3 220 5 337 155

Investeringar, netto -23 -3 095 -2 606

Nyckeltal

Vinstmarginal neg neg neg

Avkastning på eget kapital neg neg neg

Soliditet 68% 79% 82%

Genomsnittligt antal anställda, st 1 1 -

Data per aktie

Antal aktier vid periodens slut, st1) 6 065 416 2 068 988 1 334

Genomsnittligt antal aktier, st 4 067 202 1 035 161 1 197

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 4 922 287 1 162 979 1 236

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -1,99 -7,32 -1 299,27

Eget kapital per aktie, kr 1,02 4,26 1 804,22

Utdelning per aktie, kr - - -

Aktiekurs vid periodens slut, kr 1,65 14,10 -

Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr 1,00 1,00 1,00

Totalt aktiekapital inkl ej registrerat, kr 6 065 416 2 068 988 1 334

1) Inklusive den per 2014-12-31 ej registrerade nyemissionen om 3 996 428 nya aktier (7 993 tkr)
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Resultaträkningar 
 

 

  

Not Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

 2014-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2013-01-01

tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 2 191 - 501 -

2 191 0 501 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 7, 8 -6 843 -5 804 -2 776 -1 301

Personalkostnader 5, 6 -1 533 -106 - -

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 13 -2 349 -1 649 - -

-10 725 -7 559 -2 776 -1 301

Rörelseresultat -8 535 -7 559 -2 274 -1 301

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 9 - - -15 017 -

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 1 004 2 1 1

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -560 -24 -560 -1

Resultat efter finansiella poster -8 092 -7 580 -17 851 -1 301

Skatt 12 - - - -

ÅRETS RESULTAT -8 092 -7 580 -17 851 -1 301

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -1,99 -7,32 -4,39 -1,26

Genomsnittligt antal aktier, st 4 067 202 1 035 161 4 067 202 1 035 161

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 4 922 287 1 162 979 4 922 287 1 162 979

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna
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Balansräkningar 
 

 

 

 

  

TILLGÅNGAR

Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

tkr Not 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Anläggningstillgångar 13

Immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 140 2 603 - -

Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier 396 2 557 - -

3 536 5 160 - -

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 14 - - 9 017 18 034

- - 9 017 18 034

Summa anläggningstillgångar 3 536 5 160 9 017 18 034

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag - - 2 807 5 530

Övriga fordringar 3 173 367 2 921 295

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 111 128 51 46

3 283 496 5 779 5 870

Kassa och bank 19 2 272 5 492 2 031 4 671

Summa omsättningstillgångar 5 556 5 988 7 811 10 541

Summa tillgångar 9 092 11 148 16 828 28 575

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna
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Balansräkningar forts 
 

 

 

  

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

tkr Not 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital 16

Aktiekapital 2 069 1 478 - -

Övrigt tillskjutet kapital 21 736 16 465 - -

Annat eget kapital -17 641 -9 134 - -

Summa eget kapital 6 164 8 808 - -

Bundet Eget kapital

Aktiekapital - - 2 069 1 478

Ej registrerad nyemission 7 993 6 059

Summa Bundet eget kapital  - - 10 062 7 537

Fritt eget kapital

Överkursfond - - 24 829 21 491

Balanserad vinst eller förlust -1 177 124

Årets resultat - - -17 851 -1 301

Summa fritt eget kapital  - - 5 801 20 314

Summa eget kapital - - 15 863 27 851

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 050 542 144 494

Övriga kortfristiga skulder 736 1 205 - -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 1 142 592 821 230

Summa kortfristiga skulder 2 927 2 340 965 724

Summa eget kapital och skulder 9 092 11 148 16 828 28 575

  

Poster inom linjen

Ställda säkerheter 18 55 58 55 58

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga

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

 

  

Koncernen

tkr

Eget kapital 2012-12-31

enligt tidigare redovisninsgprinciper 133 3 829 0 -1 555 2 407 0 2 407

Effekt av byte av redovisningsprincip 0 0 0 0 0 0 0

Ingående eget kapital 1 januari 2013 enligt K3 133 3 829 0 -1 555 2 407 0 2 407

Årets resultat - - - -7 580 -7 580 - -7 580

Nyemission 442 9 022 - - 9 465 - 9 465

Nyemissionskostnader - -2 820 - - -2 820 - -2 820

Ej registrerad nyemission - 6 059 - - 6 059 - 6 059

Omvänt förvärv 902 310 - - 1 212 - 1 212

Teckningsoptioner - 65 - - 65 - 65

Valutakursdifferenser vid omräkning av 

utländska dotterföretag - - 1 1 - 1

Belopp 31 december 20131) 1 478 16 465 1 -9 135 8 808 0 8 808

Ingående eget kapital 1 januari 2014 1 478 16 465 1 -9 135 8 808 0 8 808

Årets resultat - - - -8 092 -8 092 - -8 092

Ej registrerad nyemission dec 2013 - -6 059 - - -6 059 - -6 059

Registrering av nyemission jan 2014 591 5 468 - - 6 059 - 6 059

Ej registrerad nyemission dec 2014 - 7 993 - - 7 993 - 7 993

Nyemissionskostnader - -2 130 - - -2 130 - -2 130

Valutakursdifferenser vid omräkning av 

utländska dotterföretag - - -415 -415 - -415

Belopp 31 december 20141) 2 069 21 736 -414 -17 227 6 164 0 6 164

Moderbolag 

tkr

Eget kapital 2012-12-31

enligt tidigare redovisninsgprinciper 105 - -3 -1 101

Effekt av byte av redovisningsprincip 0 0 0 0 0

Ingående eget kapital 1 januari 2013 enligt K3 105 0 -3 -1 101

Omföring fg års resultatÅrets resultat - - -1 1 0

Årets resultat - - - -1 301 -1 301

Apportförvärv 943 16 553 - - 17 496

Nyemissoner 430 7 546 - - 7 977

Nyemissionskostnader - -2 608 - - -2 608

Ej registrerad nyemission - 6 059 - - 6 059

Teckningsoptioner - - 127 - 127

Belopp 31 december 2013 1 478 27 550 124 -1 301 27 851

Ingående eget kapital 1 januari 2014 1 478 27 550 124 -1 301 27 851

Årets resultat - - -1 301 1 301 0

Årets resultat - - - -17 851 -17 851

Ej registrerad nyemission dec 2013 - -6 059 - - -6 059

Registrering av nyemission 591 5 468 - - 6 059

Nyemissionskostnader - -2 130 - - -2 130

Ej registrerad nyemission dec 2014 7 993 - - - 7 993

Belopp 31 december 20141) 10 062 24 829 -1 177 -17 851 15 863

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna

Överkurs

fond

Balanser

ad vinst 

m.m.
Årets 

resultat

Summa 

eget 

kapital

Annat eget kapital

Minoritet

sintresse

1) Inklusive den per 2014-12-31 ej registrerade nyemissionen om 3 996 428 nya aktier (7 993 tkr)

Övrigt till 

skjutet 

kapital

Balanser

ad vinst 

m.m.

Ack 

valuta-

kursdiff

Aktie 

kapital Summa

Totalt 

eget 

kapital

1) Inklusive den per 2014-12-31 ej registrerade nyemissionen om 3 996 428 nya aktier (7 993 tkr)

Aktie-

kapital
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Kassaflödesanalys 
 

 

  

Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag 

2014-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2013-01-01

tkr Not 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -8 535 -7 559 -2 274 -1 301

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

    Avskrivningar 13 449 - - -

    Nedskrivningar 13 1 900 1 649 - -

Betald inkomstskatt - - - -

Erhållen ränta 10 0 2 1 1

Erlagd Ränta 11 -560 -24 -560 -1

Kassaflödet från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital -6 745 -5 931 -2 834 -1 301

 

Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -63 -331 94 -341

Förändring av koncernfordringar - - -3 278 -5 530

Förändring av leverantörsskulder 508 107 -350 494

Förändring av rörelseskulder -35 1 818 590 289

Kassaflödet från den löpande verksamheten -6 335 -4 337 -5 777 -6 388

Kassaflödet från investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella tillgångar 13 -16 - - -

Förvärv av materiella tillgångar 13 -7 -2 557 - -

Förvärv av dotterföretag och finansiella tillgångar - -538 - -538

Kassaflödet från investeringsverksamheten -23 -3 095 0 -538

Kassaflödet från finansieringsverksamheten

Nyemissioner 5 268 15 524 5 268 14 036

Teckningsoptioner - 65 - 65

Nyemissionskostnader -2 130 -2 820 -2 130 -2 608

Kassaflödet från finansieringsverksamheten 3 138 12 769 3 138 11 492

Årets kassaflöde -3 220 5 337 -2 639 4 566

Likvida medel vid årets början 5 492 155 4 671 105

Likvida medel vid årets slut 19 2 272 5 492 2 031 4 671

Förändring i årets kassaflöde -3 220 5 337 -2 639 4 566

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna
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Noter 
 

Allmän information 
Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) är ett svensk-tanzaniskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag 
med fokus på guldprojekt i östafrikanska Tanzania. Bolaget har sitt säte i Stockholm, Sverige. 
Huvudkontorets adress är Brahegatan 29, 114 37 Stockholm. Bolagets målsättning är att förvärva och 
utveckla fyndigheter där potential finns att bevisa mineraltillgångar på 100 000 till 1 miljon oz. guld. 
Koncernen består av det svenska moderbolaget Kilimanjaro Gold Holding AB (publ), det svenska 
dotterbolaget Kilimanjaro Gold AB och de tanzaniska dotterbolagen Mara Mine Development Ltd och 
Uhuru Resources Ltd. Mer information om bolaget finns på www.kilimanjarogold.com. 
 
Denna årsredovisning har den 4 mars 2015 godkänts av styrelsen för publicering den 4 mars 2015. 
Årsredovisningen fastställs av Kilimanjaros årsstämma och kommer att framläggas för beslut på 
årsstämman den 25 mars 2015. 
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 

Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Kilimanjaro Gold Holding ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). I förekommande fall har jämförelsetalen för 2013 anpassats till K3. 
 
Detta är den första årsredovisning för Kilimanjaro Gold Holding AB som upprättas enligt BFNs Allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De redovisningsprinciper som återfinns 
i not 1 har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december 2014 och för den 
jämförande information som presenteras per 31 december 2013, samt vid upprättandet av rapporten 
över periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2013 (bolagets 
tidpunkt för övergång till K3). 
Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, Första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid 
en övergång till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3s 
redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. När koncernens ingångsbalansräkning 
enligt K3 upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med 
Bokföringsnämndens allmänna råd.  
 
Styrelsen i Kilimanjaro Gold Holding AB bedömer att övergången till K3 inte har inneburit några 
väsentliga förändringar i bolagets redovisning och på siffrorna för jämförelseåret. 
 
Koncernredovisning  
Kilimanjaro Gold Holding AB upprättar koncernredovisning. Företagen där Kilimanjaro Gold Holding 
innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där Kilimanjaro Gold Holding 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 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. 
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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. 
 
Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska marknader 
Koncernens verksamhetsgrenar utgörs för närvarande av produktion och försäljning av guld i form av 
dorétackor. Företagets verksamhet äger rum på en geografisk marknad, Tanzania. 
 
Intäkter  
Försäljning av guldet redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i 
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för eventuell moms och för 
royalty och raffineringskostnader hos köparen. I koncernredovisningen elimineras eventuell koncernintern 

försäljning. 

 
Andra typer av intäkter  
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. 
 
Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald 
sjukfrånvaro, och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns 
en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 
 
Ersättningar efter avslutad anställning 
I Kilimanjaro Gold Holdings svenska koncernföretag finns inga anställda. I koncernföretagen i övriga 
länder omfattas anställda endast av avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar 
företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att 
betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens 
resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts. 
 
Övriga långfristiga ersättningar 
I koncernen förekommer inga långfristiga ersättningar till anställda. 
 
Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning 
före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett 
erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon 
framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell 
förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den 
ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 
 
Aktierelaterade ersättningar 
Ett optionsprogram om 50 000 teckningsoptioner har tidigare godkänts av bolagsstämman för 
styrelsens fem ledamöter. Johan Österling, Paul Hammergren, Nils Sandstedt, Philip Ebbersten och 
Peter Hjorth har samtliga tecknat 10 000 teckningsoptioner vardera. Efter omräkning i enlighet med 
teckningsoptionsvillkoren till följd av den emission av units som genomfördes i december 2014 ger varje 
teckningsoption rätt att teckna ca 1,11 aktier till en lösenkurs om 17,81 kr per aktie. Fullt utnyttjande av 
teckningsoptionerna skulle innebära teckning av 65 090 aktier, medförande en utspädning om ca 1 %. 
Anmälan om teckning av aktie med stöd av teckningsoptionen ska ske senast 2016-04-01. 
 
Låneutgifter 
Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling av anläggningstillgångar. 
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Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i 
dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring 
sker inom överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas 
mot överskott vid framtida beskattning. 
 
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. 
 
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 
Gruvrättigheter, prospekterings- och utvärderingstillgångar värderas initialt till anskaffningsvärde. 
Utgifter som redovisas i balansräkningen består till exempel av förvärv av gruvrättigheter, 
prospekteringsrättigheter, geologiska, geokemiska och geofysiska studier, prospekteringsborrning, 
provtagning samt aktiviteter i samband med utvärdering av den tekniska möjligheten och kommersiella 
genomförbarheten att utvinna en mineraltillgång. 
 
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. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent 
i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och 
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som 
inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i 
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och 
underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en 
anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella 
anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När 
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tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 
Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Maskiner 3-10 år 
Processanläggning 10-25 år 
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år 
 
Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar övriga fordringar, leverantörsskulder, 
och övriga skulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Kilimanjaro Gold Holding blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. 
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. 
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Styrelsen i Kilimanjaro Gold Holding AB bedömer att övergången till K3 inte har inneburit några 
väsentliga förändringar i moderföretagets redovisning och på siffrorna för jämförelseåret 
 
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. 
 
Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning. 
 
Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna 
skatteskuld som är hänförlig till reserverna. 
 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
 
Kilimanjaro Gold Holding 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. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
I ett av dotterföretagen har det under senare delen av 2014 uppkommit oenighet med 
samarbetspartnern vid Maragruvan vilket medför risk för en rättslig tvist kring hantering och produktion 
av guld ur restupplaget. Bakgrunden är att Josephat Mwita, den tanzaniske minoritetsägaren i 
Kilimanjaro Gold ABs dotterbolag Mara Mine Development Ltd, enligt Bolagets uppfattning agerar i 
strid med både styrelsebeslut och träffade avtal. Bolaget bedömer att det kan komma behöva vidta 
rättsliga åtgärder för att hävda sina rättigheter. Vidare har befintlig processanläggning inte ansetts 
tillräckligt effektiv, varför planer finns på att övergå till en ny processanläggning. På grund av dessa 
osäkerheter har årets resultat belastats med 1 900 (0) tkr för nedskrivning av materiella 
anläggningstillgångar. 
 
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. 
Beräkningen av nyttjandevärdet grundas på antaganden och bedömningar. De mest väsentliga 
antagandena avser a) diskonteringsränta b) långsiktigt pris på guld c) genomsnittlig guldhalt i malm d) 
indikerad mängd guld. 
Per 2014-12-31 har bokfört värde på immateriella anläggningstillgångar om 3 140 tkr avseende 
gruvlicens prövats genom nedskrivningsbedömning. De antaganden som legat till grund för 
nedskrivningsbedömningarna framgår i sammandrag enligt nedan. 
Diskonteringsränta 10 % 
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Långsiktigt guldpris USD 1 310/troz 
Indikerad mängd guld233 000 troz guld 
Genomförd nedskrivningsbedömning per den 31 december 2014 visar att inget nedskrivningsbehov 
föreligger 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Med hänsyn tagen till bedömda osäkerheter har moderföretaget gjort nedskrivningar av bokförda 
värdet i dotterföretaget Kilimanjaro Gold AB om 15 017 (0) tkr. Kilimanjaro Gold AB har i sin tur 
reserverat 5 500 (0) tkr för osäkra fordringar i dess dotterföretag Mara Mine Development Ltd. 
 

Not 3 Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Verksamhetsrisker 
Allt företagande och ägande är förenat med risktagande och i detta fall utgör Kilimanjaro Gold inget 
undantag. Verksamheten som bedrivs i Kilimanjaro Gold erbjuder stora möjligheter, men innebär också 
betydande risker. Kilimanjaro Golds 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 Tanzania. 
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 Tanzania 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 Kilimanjaro Gold 
befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. 
 
Mot bakgrund av att Bolaget bedriver sin verksamhet i Tanzania kan Bolaget komma att bli utsatt för 
politisk, social och ekonomisk instabilitet, såsom terrorism, militärt tvång, krig och allmän social eller 
politisk oro. Detta innebär att Kilimanjaro Golds verksamhet kan komma att exponeras för olika nivåer 
av politiska risker och regulatoriska osäkerhetsfaktorer som bland annat omfattar; statliga regler, 
direktiv om utländska investerare, begränsningar av produktion, priskontroll, exportkontroll, 
inkomstskatter och andra skatter, nationalisering eller expropriation av egendom, repatriering av 
inkomster, avgifter och miljölagstiftning. Den politiska instabiliteten kan således ha en mycket negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, särskilt såvitt avser tillstånd och samarbeten. Kilimanjaro Gold kan 
även komma att drabbas av valutarestriktioner, instabila eller icke konverteringsbara valutor, hög 
inflation och höjda royalty- eller skattesatser. Utländska företag som är aktiva i utvecklingsländer har 
även historiskt i högre utsträckning än andra drabbats av förstatliganden eller expropriation av 
egendom, förändringar i policys eller lagstiftning rörande utländskt ägande och utländska bolags 
verksamhet. 
 
Kilimanjaro Golds 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 
fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella 
ogynnsamma effekter på Bolagets finansiella resultat. 
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Valutarisk 
Inköp i koncernen sker framförallt i svenska kronor och amerikanska dollar. En mindre del av inköpen 
sker lokalt i Tanzania i tanzaniska shilling. Förändringar i relationen mellan den svenska kronan och USD 
och TZS 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 har 
vidtagit åtgärder för att reducera kostnadsmassan i avvaktan på utgången av diskussioner med 
Josephat Mwita kring oenighet och inför de förändringar Bolaget kan komma att stå inför. 
 
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 Kilimanjaro Gold 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 Kilimanjaro Gold förändra eventuell utdelning som betalas till 
aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska 
skulderna. 
 
Legala risker 
Under slutet av verksamhetsåret meddelade Bolaget att det uppkommit oenighet med 
samarbetspartnern vid Maragruvan vilket medför risk för en rättslig tvist kring hantering och produktion 
av guld ur restupplaget. Josephat Mwita, den tanzaniske minoritetsägaren i Kilimanjaro Gold ABs 
dotterbolag Mara Mine Development Ltd gör för egen räkning anspråk på restupplaget och hävdar att 
produktion av restupplag i samarbete med Ferranti inte ska genomföras. 
 
Styrelsen i Kilimanjaro Gold och Mara Mine Development ser allvarligt på den uppkomna situationen 
och har låtit en ledande internationell advokatbyrå i Dar-es-Salaam utreda det juridiska läget och föreslå 
åtgärder. Advokatbyrån rekommenderar att, om tvisten inte går att lösa genom uppgörelse med Mwita, 
Kilimanjaro Gold ansöker om interimistiskt förbudsbeslut vid domstol i Dar es Salaam och påkallar 
skiljedom vid Internationella Skiljedomstolen (ICC) i London enligt vad som föreskrivs i avtal mellan 
parterna. Bolaget avser att i första hand försöka lösa situationen genom förhandling med Mwita. Om en 
förhandlingslösning inte går att uppnå kan det bli aktuellt med rättsliga åtgärder i linje med 
advokatbyråns rekommendation. 
 

Not 4 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar och 
geografiska marknader 
 
Nettoomsättningen består av guldförsäljning utanför Europa. 
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Not 5 Personal m.m. 

 

 
 
 

Not 6 Aktierelaterade ersättningar 

 
Inga aktierelaterade ersättningar förekommer. Dock har ett optionsprogram om 50 000 
teckningsoptioner tidigare godkänts av bolagsstämman för styrelsens fem ledamöter, se vidare not 15. 
 
 

Not 7 Ersättning till revisorerna 
 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)

Löner och 

andra 

ersättningar

Sociala 

kostnader 

(varav 

pensionskost

nader)

Löner och 

andra 

ersättningar

Sociala 

kostnader 

(varav 

pensionskost

nader)

Moderbolaget - - - -

(-) (-)

Dotterbolag 399 40 97 10

(40) (2)

Koncernen 399 40 97 10

Av dotterföretagets redovisade löner och andra ersättningar avser 1 051 tkr (0 tkr) tillfällig arbetskraft.

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Moderbolaget - - - - - -

Totalt i moderbolaget 0 0 0 0 0 0

Dotterbolag

Tanzania 1 - 1 1 - 1

Totalt i dotterbolagen 1 - 1 1 0 1

Koncernen totalt 1 0 1 1 0 1

Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

Könsfördelning i styrelse och företagsledning 2014 2013 2014 2013

Antal styrelseledamöter 5 5 5 5

   Varav kvinnor (0) (0) (0) (0)

Medeltal anställda

2013

Medeltal anställda

2014

I koncernen finns efter årsskiftet ingen person anställd. Under året har en platschef varit anställd i Tanzania. Övrig 

personal anlitas på konsultbasis.

2014 2013

Något styrelsearvode till styrelsemedlemmarna har inte utgått. Föreligger ej heller några förpliktelser avseende 

pensioner och liknande förmåner. VD för moderbolaget och VD för de tanzaniska dotterbolagen har erhållit 

ersättning på konsultbasis, se vidare not 20.
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Not 8 Operationella leasingavtal 

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda kontorslokaler. 
 
 

Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag 
 

 
 
 

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
 

 

 

 

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 

 

 

Not 12 Skatt på årets resultat 
 

Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

 2014-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2013-01-01

tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

  Revisionsuppdraget 198 242 150 89

  Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 28 99 28 80

  Skatterådgivning 49 - 5 -

  Övriga tjänster - - - -

Summa 275 341 183 169

Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

 2014-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Neskrivning av aktier i dotterföretag - - -15 017 -

Summa 0 0 -15 017 0

Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

 2014-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2013-01-01

tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Räntor 1 1 1 1

Kursdifferenser 1003 2 - -

Summa 1004 2 1 1

Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

 2014-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2013-01-01

tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Räntor -560 -2 -560 -1

Kursdifferenser - -22 - -

Summa -560 -24 -560 -1



24 
 

 

 
 
 
 
 

Not 13 Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
 

tkr Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

Följande komponenter ingår i skattekostnaden: 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Aktuell skatt - - - -

Uppskjuten skatt - - - -

Redovisad skatt 0 0 0 0

Redovisat resultat före skatt -8 092 -7 580 -17 851 -1 301

Skatt enligt gällande skattesats 22% 1 780 1 668 3 927 286

Skatteeffekt av:

 - Ej avdragsgilla kostnader och ej avdragsgilla intäkter -6 -364 -3 304 0

- Nyemissionskostnader redovisade direkt i eget kapital 469 620 469 574

 - Ej aktiverade underskottsavdrag -2 243 -1 924 -1 092 -860

Redovisad skatt 0 0 0 0

Skattemässiga underskottsavdrag

Vid räkenskapsårets slut fanns skattemässiga underskottsavdrag på 8 877 tkr i moderbolaget och 23 007 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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tkr Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Gruvrättigheter

Ingående anskaffningsvärden 2 603 2 606 - -

Inköp 16 - - -

Omräkningsdifferenser 521 -3 - -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 140 2 603 - -

Ingående avskrivningar 0 0 - -

Årets avskrivningar - - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 - -

Utgående bokfört värde 3 140 2 603 - -

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden 2 557 0 - -

Inköp 7 2 557 - -

Omräkningsdifferenser 512 - - -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 075 2 557 - -

Ingående avskrivningar 0 0 - -

Årets avskrivningar -449 - - -

Årets nedskrivningar -1 900 - -

Valutakursdifferenser -329 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 679 0 - -

Utgående bokfört värde 396 2 557 - -

Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

 2014-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Neskrivning av goodwill vid omvänt förvärv - 1 649 - -

Summa 0 1649 0 0
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Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 
 

 

 

 

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

 

 

 

 

  

tkr 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 18 034 -

Aktieägartillskott under året 6 000 -

Nedskrivning under året -15 017 18 034

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 017 18 034

Utgående bokfört värde 9 017 18 034

Innehav av andelar i dotterföretag utgörs av följande:

Koncernen Org nr Säte Kapitalandel

Kilimanjaro Gold AB 556870-4570 Stockholm 100,0%

Mara Mine Development Ltd 91219 Dar es Salam, 

Tanzania

51,0%

Uhuru Resources Ltd 90551 Dar es Salam, 

Tanzania

99,9%

Moderbolaget Kapitalandel Röstandel

Antal/andelar 

aktier

Bokfört 

värde 2014

Bokfört 

värde 2013

Kilimanjaro Gold AB 100,0% 100,0% 1 458 9 017 18 034

Mara Mine Development Ltd, dotterföretag till Kilimanjaro Gold AB 51,0% 51,0% 510 2 649 2 649

Uhuru Resources Ltd, dotterföretag till Kilimanjaro Gold AB 99,9% 99,9% 999 43 43

                Moderbolaget

 Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

 

Förutbetalda försäkringar 5 - 5 -

Förutbetalda hyror/leasing 42 38 - -

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 64 90 46 46

Summa 111 128 51 46
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Not 16 Eget kapital 
 

 
 
 

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

 
 
 

Not 18 Ställda säkerheter 
 

55 tkr finns på ett spärrat konto hos Svenska Handelsbanken till förmån för leverantörsskuld till 
Euroclear Sweden AB.  
 
 

Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling från Bolagets bildande

År Händelse Förändring av Förändring av Totalt Totalt antal Kvot- Tecknings-

antal aktier (st) aktiekapitalet aktiekapital aktier (st) värde kurs

(tkr) (tkr) (kr) (kr)

2010 Bolagets bildande 100 000 100 100 100 000 1,00 1,00

2012 Nyemission 4 785 5 105 104 785 1,00 1,00

2013 Apportemission 943 065 943 1 048 1 047 850 1,00 -

2013 Nyemission 430 000 430 1 478 1 477 850 1,00 18,55

2013 Nyemission 591 138 591 2 069 2 068 988 1,00 30,75

2014 Nyemission1) 3 996 427 3 996 6 065 6 065 415 1,00 2,00

1) Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket 2014-01-07.

Fritt eget kapital

Optionsprogram

Teckningsoptioner med namnserie 2013/2015 nr 1 har förfallit under januari 2015 utan att optioner har lösts.

Ett optionsprogram om 50 000 teckningsoptioner har tidigare godkänts av bolagsstämman för styrelsens fem ledamöter. Johan 

Österling, Paul Hammergren, Nils Sandstedt, Philip Ebbersten och Peter Hjorth har samtliga tecknat 10 000 teckningsoptioner 

vardera. Efter omräkning i enlighet med teckningsoptionsvillkoren till följd av den emission av units som genomfördes i 

december 2014 ger varje teckningsoption rätt att teckna ca 1,11 aktier till en lösenkurs om 17,81 kr per aktie. Fullt utnyttjande av 

teckningsoptionerna skulle innebära teckning av 65 090 aktier, medförande en utspädning om ca 1 %. Anmälan om teckning av 

aktie med stöd av teckningsoptionen ska ske senast 2016-04-01.

Aktiekapitalet i Kilimanjaro Gold Holding AB uppgår till 2 068 990,94 kr fördelat på 2 068 988 aktier per 2014-12-31. 

Efter den per 2015-01-27 registrerade nyemissionen uppgår aktiekapitalet till  6 065 424,62 kr fördelat på 6 065 416 

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 1,00 kr. Förändringen av eget kapital framgår av de finansiella 

rapporterna.

Överkursfond - En överkursfond uppstår när aktier emitteras till överkurs, dvs för aktierna ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, 

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.

Under december 2014 genomfördes både emission av aktier och teckningsoptioner med namn serie 2014/2016 nr 1. Om 

samtliga teckningsoptioner av serie 2014/2016 nr 1 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier att öka med 

ytterligare 1 198 899 aktier och öka Bolagets aktiekapital med ytterligare 1 198 899 kr. Teckningsoptionerna har lösenkurs 3,00 

kr per aktie med lösen i januari 2016. Lösen av dessa teckningsoptioner innebär en latent utspädning om knappt 17 %.

Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

 

Upplupna advokatkostnader 592 230 400 80

Upplupna revisionskostnader 160 139 55 66

Upplupna garantiersättningar 310 70 310 70

Upplupna personalrelaterade poster 24 50 - -

Övriga interimskulder 56 103 56 14

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 142 592 821 230
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Not 19 Likvida medel 
 

 
 
 

Not 20 Transaktioner med närstående 
 

Följande transaktioner her skett med närstående under räkenskapsåret 2014: 
 VD och styrelsemedlem Peter Hjorth har erhållit ersättning via eget bolag om 960 tkr. Styrelsens 
ordförande och VD för de tanzaniska dotterbolagen, Philip Ebbersten, har erhållit ersättning via eget 
bolag om 960 tkr. Styrelsemedlem Paul Hammergren är delägare i Mirab Mineral Resurser AB som 
erhållit ersättning om 11 tkr för geologitjänster. Överenskommelse om tjänster med närstående sker på 
marknadsmässiga villkor. 
 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
För moderföretaget avser 0 (41) procent av årets inköp och 100 (0) procent av årets försäljning egna 
dotterföretag. 
 
 

Not 21 Händelser efter balansdagen 
 

För information om händelser efter balansdagen hänvisas till förvaltningsberättelsen. 
 
 

Definitioner av nyckeltal 
 

 
 

Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Kassamedel 2 272 5 492 2 031 4 671

Likvida medel i kassaflödesanalysen 2 272 5 492 2 031 4 671

Vinstmarginal, % Antal aktier, st

Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter. Antal utestående aktier vid periodens slut.

Avkastning på eget kapital, % Genomsnittligt antal aktier, st

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus

utgående eget kapital dividerat med två.

Genomsnittligt antal aktier under perioden

Eget kapital, kSEK Resultat per aktie, SEK

Eget kapital vid periodens slut. Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal

aktier för perioden.

Soliditet, % Eget kapital per aktie, SEK

Eget kapital inkl. minoritet i procent av

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

vid periodens slut.

Nettoinvesteringar i immateriella  anläggnings-tillgångar 

kSEK Antal anställda, st

Periodens investeringar i immateriella anläggningstillgångar

minskat med periodens försäljningar och utrangeringar.

Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid

periodens slut.
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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 4 mars 2015 
 
 
 
Peter Hjorth  Philip Ebbersten Nils Sandstedt 

VD och ledamot Ordförande  Ledamot 

 
 
 
Johan Österling Paul Hammergren 

Ledamot  Ledamot 
 
 

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 mars 2015 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
Claes Thimfors 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
 

 
  

 

Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Kilimanjaro Gold Holding AB (publ), org.nr 556802-2155 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) för 
år 2014. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 4-28.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 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 
revisionsbevis 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 och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Kilimanjaro Gold Holding AB (publ)s och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

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

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 direktörens förvaltning för Kilimanjaro Gold 
Holding AB (publ) för år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen 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 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

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

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 4 mars 2015 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Claes Thimfors  
Auktoriserad revisor  
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Styrelse och ledning 
 
Philip Ebbersten (f. 1965), Styrelsens ordförande 
Styrelseordförande i Kilimanjaro Gold sedan 2012.  

 
Philip Ebbersten äger direkt, via familj och bolag 123 656 aktier och 13 252 optioner i Kilimanjaro Gold. 

 
Peter Hjorth (f. 1965), Ledamot och verkställande direktör 
Styrelseledamot i Kilimanjaro Gold sedan 2012. 

 

Peter Hjorth äger direkt, via familj och bolag 128 284 aktier och 13 252 optioner i Kilimanjaro Gold. 

 

Paul Hammergren (f 1951), Styrelseledamot 
Styrelseledamot i Kilimanjaro Gold sedan oktober 2012. Paul Hammergren är geolog som även haft ett 
flertal operativa ledningsuppdrag inom branschen, bl a som VD i det börnoterade gruvbolaget 
Tricorona. Hammergren har mer än 40-års erfarenhet som geolog och är en s k Qualified Person som är 
ackrediterad att utföra mineralresursberäkningar. Hammergren arbetar idag för Vilhelmina Mineral som 
verkar för igångsatt gruvverksamhet i koppar-zinkgruvan Stekenjokk som tidigare drevs av Boliden. 
 
Paul Hammergren äger via 50% ägande i Mirab Mineral Resurser AB 22 639 aktier och2 156 optioner 
samt direkt 10 000 optioner i Kilimanjaro Gold. 
 
Nils Sandstedt (f 1964), Styrelseledamot 
Styrelseledamot i Kilimanjaro Gold sedan oktober 2012. Nils Sandstedt har lång erfarenhet av 
finansiering av gruvutvecklingsbolag från operativa roller i de finansiella rådgivarna Matteus 
Fondkommission och Remium. Han är idag vice styrelseordförande i Dannemora Mineral som kommit 
igång med järnmalmsbrytning i Bergslagen.  
 
Nils Sandstedt äger direkt 21 731 aktier och 12 069 optioner i Kilimanjaro Gold. 

 
Johan Österling (f 1946), Styrelseledamot 
Styrelseledamot i Kilimanjaro Gold sedan oktober 2012. Johan Österling är advokat och bl.a ledamot av 
styrelserna i gruv- och prospekteringsbolagen Dragon Mining och Kopy Goldfields. Dragon Mining är 
australiensiskt och driver bl a guldgruvan Svartliden i Västerbotten. Kopy Goldfields är listat på First 
North och utvecklar guldprojekt i Ryssland. 
 
Johan Österling äger privat och via bolag 16 108 aktier och 11 724 optioner i Kilimanjaro Gold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Brahegatan 29  Peter Hjorth  Philip Ebbersten 
SE-114 37 Stockholm Managing director  Director 
Sweden  Tel: +46 (0)725 38 25 25 Tel: +46 (0)738 16 89 94 

peter.hjorth@kilimanjarogold.com philip.ebbersten@kilimanjarogold.com 

mailto:peter.hjorth@kilimanjarogold.com

