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Styrelsen och verkställande direktör för Akobo Minerals AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Akobo Minerals är ett skandinaviskt baserat guldprospekterings- och gruvföretag, för närvarande med pågående prospektering och småskalig
boutiquegruvutveckling i Gambela-regionen och Dima Woreda, Etiopien. Bolaget har etablerat sig som det ledande guldprospekteringsföretaget i
Etiopien genom mer än 12 års verksamhet på marken. Företaget har byggt ett starkt lokalt fotfäste baserat på principerna om god etik, transparens
och kommunikation, och är redo att ta sig an nya möjligheter och satsningar när de uppstår. Akobo Minerals har en unik position att bli en stor aktör i
den framtida utvecklingen av den mycket lovande etiopiska gruvindustrin.
Akobo Minerals har gruvtillstånd och arbetar för att starta upp brytningen av sitt mycket lovande Segele-mål. Den har en antaget mineralresurs som
ger en guldkvalitet i världsklass på 20,9 gr/ton, kombinerat med en uppskattad all-in-hållbar kostnad (AISC) på 243 USD per uns. Den
mineraliserade zonen är fortfarande öppen för djup och fortsätter att expandera och kommer att ha en positiv inverkan på framtida
resursuppskattningar och minlivslängd.
Prospekteringslicensen på 182 kvm har många lovande prospekteringsresursbyggande utsikter i närheten av Segele, förutom Jorus lägre stora
volymområde. Dessa områden kommer att fortsätta att utforskas. Det finns dock ett kortsiktigt fokus på att etablera gruvverksamhet vid Segele som
kommer att generera ett positivt kassaflöde för att finansiera ytterligare prospekteringsverksamhet.
Företaget har en utmärkt relation med lokalsamhällen hela vägen upp till nationella myndigheter och det sätter miljö, social och miljö (ESG) i centrum
för sin verksamhet - vilket framgår av ett planerat banbrytande samhällsprogram.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
2021 var inget annat än ett omvälvande år för Akobo Minerals med flera nya milstolpar uppnådda. Vi hade vår första handelsdag på Euronext Growthbörsen, vilket möjliggör ökad likviditet i aktien. Vidare ansökte vi både om och tilldelades vår storskaliga gruvlicens för utvinning av guld och
tillhörande mineraler från Segele-fyndigheten. Som planerat är Akobo Minerals nu ett prospekteringsföretag som ska stödjas av gruvverksamhet.
Med omfångsstudien för Segele klar har vi nu en mycket bättre förståelse för ekonomin i den framtida gruvdriften. Det är en exceptionell insättning;
guldkvalitet i världsklass på 20,9 gram/ton i kombination med en uppskattad totalkostnad (AISC) på 243 USD per uns. Potentialen för en
gruvverksamhet med hög marginal är tydlig
Motståndskraft bland personalen och en stark lokal närvaro gjorde det möjligt för företaget att fortsätta sin normala verksamhet mitt i covid-19 och
det undantagstillstånd som infördes senare under året.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Efter årsskiftet har Akobo Minerals fortsatt att arbeta med att utveckla sin verksamhet. Följande är några av de viktigaste aktiviteterna;
Landningsbana slutförd och jungfruresa utförd
Anställning av Dr Cathryn MacCallum som chef för ESG
Skärningspunkt av synligt guld på 205 meter. Indikation på att högkvalitativ guldmineralisering fortsätter 50m längre ner i dipp än tidigare känt
Prospekteringslicensen har också förnyats, och med det har Akobo Minerals stärkt sin position som ett ledande prospekteringsföretag i Etiopien och
är nu redo att fortsätta bygga en solid guldbrytning baserad på samma principer.
Den politiska situationen har förbättrats på senare tid och undantagstillståndet har hävts i slutet av januari i år, även om det hade liten inverkan på
vår verksamhet under sin tid.
FRAMTIDSUTSIKTER
Eftersom 2022 är i full aktivitetsläge är vi i full aktivitetsläge, särskilt för guldproduktion från Segele i slutet av året. Alla förberedelser för en säker och
sund gruvdrift pågår när vi arbetar med att registrera anläggningsleverantörer och kontraktsgrävare.
Även om Akobo Minerals bryter ny mark är vi övertygade om att vi kommer att kunna etablera en effektiv och kassaflödesgenererande
gruvverksamhet. Hela teamet på Akobo Minerals ser fram emot ännu ett spännande år.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och position
Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet

2021
-9 860
92

2020
-10 971
88

2019
83
-1 047
82

Moderföretaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet

25 371
98

-28 727
84

20
-1 054
83

Balanserat resultat ink årets
resultat

Summa eget kapital

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital

Överkursfond

Koncernen
Ingående balans 2021-01-01
Nyemission
Utgifter för nyemission
Omräkningsdifferens
Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31

1 279 525

78 474 745

300 240

50 577 201,00
-7 431 577
623 527

1 579 765
Aktiekapital

122 243 897

Överkursfond

-34 877 135

728 063
-9 860 497
-44 009 568

44 877 135
50 877 441
-7 431 577
1 351 591
-9 860 497
79 814 093

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa eget kapital

26 253 064
50 877 441
-7 431 577
25 370 690
95 069 618

Moderföretaget
Ingående balans 2021-01-01
Nyemission
Omföring av föreg års vinst
Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31

1 279 525
300 240

55 410 344
50 577 201,00
-7 431 576,95

-1 710 188

-28 726 617

-28 726 617,00

1 579 765

98 555 968

-30 436 805

28 726 617
25 370 690
25 370 690

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Till årsstämmans förfogande står
Balanserad förlust
Årets resultat

68 119 163
25 370 690

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
93 489 853
Balanseras i ny räkning

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

-

-

-5 547 038
-5 021 913
-10 568 951

-8 191 484,00
-1 451 689,00
-9 643 173,00

6 340 481
-5 632 027
-9 860 497

203 638,00
-1 532 097,00
-10 971 632,00

Resultat före skatt

-9 860 497

-10 971 632,00

Årets resultat

-9 860 497

-10 971 632,00

-9 860 497
-

-10 971 632,00
-

Belopp i SEK

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

3

6
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

8

48 992 177
48 992 177

26 539 058
26 539 058

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

9

10

1 105 506
601 636
1 707 142
50 699 319

304 465
21 254
325 719
26 864 777

1 876 580
410 156
2 286 737

1 094 442
124 246
1 218 688

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

33 367 571
35 654 308

19 302 549
20 521 237

SUMMA TILLGÅNGAR

86 353 627

47 386 014

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Akobo Minerals AB
Org nr 559148-1253

5 (14)

Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserat resultat inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 579 765
122 243 897
-44 009 568
79 814 094
79 814 094

1 279 525
78 474 745
-34 877 135
44 877 135
44 877 135

825 113

-

-

-

1 539 012
2 815 555
1 359 853
5 714 421
86 353 627

897 394
888 621
722 864
2 508 879
47 386 014
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

-

-

-3 092 206
-3 092 206

-5 857 144
-84 197
-5 941 341

25 053 243
5 303 361
-1 893 709
25 370 690

-25 053 243
2 290 976
-23 009
-28 726 617

Resultat före skatt

25 370 690

-28 726 617

Årets resultat

25 370 690

-28 726 617

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

3

4
6
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

22 073 570
22 073 570

5 994 250
5 994 250

22 073 570

5 994 250

74 547 140
34 646
107 405
74 689 191

3 440 976
4 295
3 445 271

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

0
74 689 191

18 314 248
21 759 519

SUMMA TILLGÅNGAR

96 762 761

27 753 769

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Vinst eller förlust föregående år
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 579 765
1 579 765

1 279 525
1 279 525

98 555 968
-1 710 189
-28 726 617
25 370 690
93 489 852

55 410 344
-1 710 188
-28 726 617
24 973 539

95 069 618

26 253 064

825 113

-

0

0
0
253 968
614 063
868 030
96 762 761

883 742
386 963
230 000
1 500 705
27 753 769
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Kassaflödesanalyser
Koncern
Resultatet före finansiella poster
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Utgifter avseende emission
Förändring lån
Förändring av avsättningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets ingång
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets utgång
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Not 12

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

-10 568 951
-

-9 643 173

-10 568 951

-9 643 173

62 255
3 243 765
-7 262 931

-8 149 268
-934 848
-18 727 289

-1 381 423
-22 453 059
-23 834 482

149 212
4 493 196
4 642 408

50 877 441
-7 431 577

34 666 299
-2 813 471

825 113
44 270 977
13 173 564

31 852 828
17 767 947

19 302 549
891 458
33 367 571

1 561 131
-26 529
19 302 549
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Moderföretag
Resultatet före finansiella poster
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Utgifter avseende emission
Förändring lån
Förändring av avsättningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets ingång
Likvida medel vid årets utgång
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Not 12

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

-3 092 206

-5 941 341

-

-23 009

-3 092 206

-5 964 350

-58 860 345
-632 675
-62 585 225

-9 103 813
217 402
-14 850 761

0

0

50 877 441
-7 431 577
825 113

34 666 299
-2 813 471

44 270 977
-18 314 248

17 002 067

18 314 248
0

1 312 181
18 314 248

31 852 828
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i SEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från
balansdagen.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar
Företaget har internt genererade immateriella anläggningstillgångar. Dessa redovisas enligt aktiveringsmodellen. Alla kostnader relaterade till utvecklingen av internt genererade
immateriella anläggningstillgångar aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
Koncern
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
år
Följande avskrivningstider tillämpas:
Internt upparbetade immateriella tillgångar:
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
5

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
Koncern
ModerBalanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
Koncern
företag
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
år
år
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer
5
5
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de
enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens
återvinningsvärde.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.
Omräkning av utlandsverksamheter
Tillgångar och skulder räknas om till redovisningsvalutan till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittlig kurs som utgör en approximation av den
faktiska kursen på affärsdagen. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från
tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade
med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den
finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen
fullgjorts eller upphört. Avistaköp och avistaförsäljning av finansiella tillgångar redovisas på
affärsdagen.
Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika värderingskategorier i enlighet med kapitel 11 i BFNAR 2012:1. Klassificeringen i olika värderingskategorier ligger till grund
för hur de finansiella instrumenten ska värderas och hur värdeförändringar ska redovisas.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har fastställda eller fastställbara
betalningar, men som inte är derivat. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid
anskaffningstidpunkten. Fordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter
avdrag för osäkra fordringar.
Övriga finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna
värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Valutakursförändringar avseende rörelsefordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet medan valutakursförändringar avseende finansiella fordringar och skulder redovisas i
finansnettot.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt innehar bestämmande
inflytande. Bestämmande inflytande föreligger normalt när moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna.
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden vilket innebär att dotterföretagens beskattade och
obeskattade egna kapital inräknas i koncernens egna kapital endast till den del det intjänats efter förvärvet.
Omräkningen av utländska bolag sker enligt dagskursmetoden vilket innebär att tillgångar och skulder räknas om till aktuell
valutakurs vid bokslutstillfället med resultateffekter av denna omräkning redovisade direkt mot eget kapital. Resultaträkningen räknas om till en
genomsnittlig valutakurs för året och effekten av det redovisas i eget kapital.
Rörelseförvärv
Moderföretaget upprättar förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera koncernens anskaffningsvärde
dels för andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, skulder och avsättningar. Rörelseförvärv redovisas i
koncernen från och med förvärvstidpunkten. Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten beräknas som summan
av köpeskillingen, dvs verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna
skulder samt utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet. Exempel på utgifter är transaktionskostnader.
Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade internvinster har i koncernen eliminerats i sin helhet.
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Not 2 Omklassificeringar av fel
Under 2022 noterades ett antal felrubriceringar i årsredovisningen 2020. Dessa har blivit omklassificerade i årsredovisningen 2021. Nedan följer en beskrivning av dessa.
Resultaträkningen
2020 Omklassificering
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

-

3 218 529
4 972 955 -

Balans därefter

3 218 529
3 218 529

-

8 191 484

Ovan omklassificeringar är gjord i moderbolag och koncern.
Följande omklassificeringar avser koncernen.
Balansräkningen
2020 Omklassificering
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Skatteskulder
Övriga skulder

Balans därefter

369 913 552 513 1 876 580

369 913
552 513
922 426

2 799 006

38 223 850 398

38 223
38 223

888 621

Kassaflödesanalys
I moderbolaget har följande omklassificerats:
2020 Omklassificering
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Kassaflöde från löpande verksamheten

16 079 320 30 930 081

-

Kassaflöde därefter

16 079 320
16 079 320

-

14 850 761

I koncernen har följande omklassificerats:
2020 Omklassificering
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde från löpande verksamhet
Kursdifferens i likvida medel

-

24 842 383
11 743 373 -

Kassaflöde därefter

7 010 445
6 983 916
26 529

-

31 852 828
18 727 289
26 529

Not 3 Personal
Medelantalet anställda
2021
varav män

Totalt
Sverige
Etiopien
Norge
Totalt

34
4
38

2020
varav män

Totalt
19
3
22

31
3
34

16
3
19

Akobo Minerals hade totalt 38 anställda per den 31 december 2021. 34 av dessa är baserade i Etiopien och 4 i Skandinavien.
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Koncern
2021

2020

Moderbolag
2021
2020

Styrelseledamöter och VD:
Löner och ersättningar
Tantiem

2 014 832
274 931

########
86 846

-

Övriga anställda:
Löner och ersättningar

3 596 800

776 115

-

-

Sociala kostnader
varav pensionskostnader Styrelseledamöter och VD
varav pensionskostnader övriga anställda
Summa

148 215
357 756
155 255
6 034 777

24 197
78 804
113 215
########

-

24 197
84 197

60 000
-

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Koncern
2021
Antal styrelseledamöter
varav kvinnor
varav män

-

2020
-

8

Moderbolag
2021
2020
-

8

4

4

Antal övriga befattningshavare
varav kvinnor
varav män

-

-

-

-

Pensionsförpliktelse till styrelse

-

-

-

-

Antalet styrelseledamöter i koncern är samtliga koncernbolags styrelseledamöter.
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Not 4 aktierelaterade ersättningar
Moderbolaget
Akobo Minerals har gett ut tre stycken syntetiska optionsprogram till ledande befattningshavare varav ett program förföll under 2021. Totalt antal optioner som tilldelats uppgår till
30 800 000 i programmen.Programmen löper till 2023-10-12 (9 420 000 optioner) samt 2024-06-18 (1 800 000 optioner).
Nedan framgår villkor samt förändringar i optionsprogrammen.
Moderbolaget

2021
Genomsnittligt
Optioner
lösenpris, kr
0,109
28 935 000
2,73
1 800 000
0,086 19 580 000
0,65
11 155 000

Utestående per 1 januari
Tilldelade
Förverkade
Inlösta
Förfallna
Utestående per 31 december

2020
Genomsnittligt
Optioner
lösenpris, kr
0,086 19 580 000
0,25
9 420 000
0,25 65 000
0,109 28 935 000

Not 5 Ersättning till revisorer
Ersättning till vald revisor har utgått enligt följande:
Koncern
2021
Revisionsuppdrag
Övriga lagstadgade revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

Moderbolag
2021

2020

176 359
43 417

107 390
-

2020

209 023
-

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

Återföring nedskrivning av fordringar - Etno Mining
Återföring nedskrivning av fordringar - ARD
Återföring nedskrivning av aktier i ARD
Nedskrivning av fordringar - Etno Mining
Nedskrivning av fordringar - ARD
Nedskrivning av aktier i ARD

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

1 965 795
7 008 128
16 079 320
25 053 243

-1 965 795
-7 008 128
-16 079 320
-25 053 243

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

6 340 481
6 340 481

203 638
203 638

2 337 287
2 966 075
5 303 361

-

Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncern
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga
Moderföretag
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga

Not 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2021-12-31

2020-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Internt utvecklade tillgångar
Vid årets slut

28 110 223
24 168 994
52 279 217

20 595 087
7 515 136
28 110 223

Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-1 571 165
-1 715 874
-3 287 039
48 992 177

-1 571 165
-1 571 165
26 539 058

2021-12-31

2020-12-31

2 077 840
858 064
2 935 904

1 981 338
96 502
2 077 840

-1 773 375
-57 023
-1 830 398
1 105 506

-1 719 792
-53 583
-1 773 375
304 465

2021-12-31

2020-12-31

601 636
601 636

21 254
21 254

2021-12-31

2020-12-31

5 994 250
16 079 320
22 073 570

22 073 570
-16 079 320

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Not 10 Inventarier och verktyg
Koncern
Inventarier och verktyg
Redovisat värde vid årets slut
Not 11 Andelar i koncernföretag

-Vid årets början
Nedskrivning
Återföring nedskrivning
Redovisat värde vid årets slut

5 994 250

Moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Akobo Minerals AB äger 100% av Abyssinia Resources Development AS som i sin tur äger 99,97% av Etno Mining PLC i Etiopien.
Andelar
Antal
100

Dotterföretag / Org nr / Säte
Abyssinia Resources Development AS

%
100

Redovisat värde
2021-12-31 2020-12-31
22 073 570
5 994 250

Not 12 Kassaflödesanalys
Likvida medel har följande sammansättning

Bankmedel omedelbart tillgängliga

Koncern
2021
100%

2020
100%

Moderbolag
2021
-

2020
100%
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Not 13 Eget kapital
Aktiekapital

Antal aktier

Antal/värde vid årets ingång
Antal/värde vid årets utgång

25 822 940
42 512 606

Kvotvärde per aktie
0,037159887
0,037159931

Alla aktier är av samma slag.

Not 14 Eventualförpliktelser
Etno Mining PLC har ingått ett koncessionsavtal med Etiopiska staten som ger rättighet att leta efter mineraler i
Gambela regionen. I avtalet ingår att Etno Mining skall återställa mark och naturområden i enlighet med etiopiska statens återställningsplan.
Finansiella effekter av dessa åtaganden är svåra att uppskatta.
Not 15 Eventualtillgångar
Koncernen har genom dotterbolaget Etno Mining PLC möjlighet till återbetalning av momsutgifter från etiopiska staten om verksamheten i framtiden kommer genera intäkter.
Etiopiska staten garanterar även att utgifter som uppstått innan verksamheten blev vinstgenererande i det etiopiska bolaget kan användas för att kvitta mot framtida vinster i verksamheten ur
skattehänseende ("loss carry forward"). Detta gäller 10 år framåt från utgiften uppstod.
Värdet av momsutgifter per bokslutsdagen är cirka mSEK 1,6 vilket är upptaget i koncernens balansräkning som fordran.
Finansiella effekter i övrigt är svåra att uppskatta.
Not 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under 2022 har gruvlicensen med etiopiska staten förnyats i Etno Mining PLC.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Akobo Minerals AB (publ)
Org.nr. 559148-1253
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Akobo Minerals AB (publ)
för år 2021.
Enligt min 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 2021 och av dessas finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och för koncernen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
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 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
Mina 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 mina 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.
!
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen i
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag
är ensam ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

!
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Akobo Minerals AB (publ) för år 2021 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
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 bolagets 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. 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
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
mitt 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.
!
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning
Bolaget har vid några tillfällen under räkenskapsåret inte i rätt tid vare sig redovisat eller betalat
avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdeskatt.
Göteborg den

Johan Erickson
Auktoriserad revisor
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