
 
  

 

 
 
Fjärde kvartalet 2012 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 81,3 (0,8) mkr 
• Resultat per aktie uppgick till -6,80 (-1,61) kr 
• Kassaflödet uppgick till 19,1 (-17,6) mkr 
• Ralf Nordén tillträdde som ny VD för Dannemora Mineral i december 
• En riktad emission av konvertibla skuldebrev på 136 Mkr genomfördes i oktober 
• Leveransavtal tecknat med SSI UK och ROGESA Roheisengesellschaft Saar 
• 155 kton färdiga produkter levererades  

 
Helåret 2012 
 

• Nettoomsättning uppgick till 137,3 (3,1) Mkr 
• Resultat per aktie uppgick till  -16,13 (-8,82) kr 
• Kassaflödet uppgick till -471,1 (406,6) mkr 
• Sovringsverket togs i bruk i april och den kommersiella produktionen startade 
• Uppdatering av mineralreserven visade en ökning med 6,9 miljoner ton till 35,1 miljoner ton, vilket 

gör att gruvans livslängd ökar med ca 2 år till totalt ca 15 år. 
• En nyemission i mars tillförde bolaget 103,5 Mkr 
• Åtgärdsprogram initierat för ökad driftklarhet och ökat utbyte 
• 233 kton färdiga produkter levererades 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• Styrelsen har beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, genomföra 
en till fullo säkerställd företrädesemission om 211 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Bokslutskommuniké              januari-december 2012 
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MARKNADSUTVECKLING 
 
Under 2012 ökade världens stålproduktion med 1,2 procent till en ny rekordnivå. Kapacitetsutnyttjandet 
minskade från årshögsta på 83 procent ner till 74 procent vid årets slut. Under sommaren låg stålpriset 
för varmvalsade band på sin lägsta årsnivå, men återhämtade sig under fjärde kvartalet. Sedan mitten av 
november har priserna stigit med 8 procent till 638 USD/ton fritt verk. Efterfrågan på stål påverkar också 
efterfrågan på skeppad järnmalm.  
 
 
 

 

Priset på järnmalm har under året varit extremt 
volatil, med det lägsta priset USD 88/dmt i 
september till det högsta 144 USD/dmt i slutet 
december. Dannemora Minerals priser påverkas av 
världsmarknadspriset med cirka ett kvartals 
fördröjning, vilket innebar att den låga prisnivån 
under andra halvåret slog igenom i Dannemoras 
försäljningspriser under fjärde kvartalet.  

  

 

Dollarkursen har, framförallt under årets senare 
hälft, sjunkit gentemot svenska kronan. Kvartalet 
slutade med en notering på årslägsta kurs, 6,51 
SEK/USD. Järnmalmen prisätts i dollar och den 
svagare växelkursen har haft en ogynnsam 
inverkan på Dannemoras omsättning. Inga 
valutakurssäkringar sker för närvarande. 

 
 
 
 
DANNEMORA JÄRNMALMSGRUVA 
 
Produktion och leveranser   
 
 
PRODUKTION 

 

        

 

Jan-mar 
2012 

Apr-jun 
2012 

Jul-sep 
2012 

Okt-dec 
2012 

Helåret 
2012 

Producerad råmalm gruva, (kton) 60 113 274 492 939 
Ingående råmalm sovringsverk (kton) - 130 307 451 887 
Ingående råmalm sovringsverk (Fe %) - 30 32 34 32 
Utfall färdig produkt (kton) - 32 81 159 271 
Utbyte av färdig produkt i verket (vikt %) - 25 26 35 31 
Färdig produkt skeppad till kund (kton) - 18 60 155 233 
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Utöver leveransavtalen med Salzgitter Flachstal, ThyssenKrupp och Stemcor, som slöts redan under 
2011, tillkom under 2012 ArcelorMIttal, ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH och SSI UK 
(Sahaviriya Steel Industries). Samarbetena är i allmänhet långsiktiga och skrivs i form av ramavtal. Under 
året levererades totalt 70 000 ton järnmalmsfines och 163 000 ton styckemalm till kunder i Europa. Allt 
som allt hade 15 lastade båtar lämnat Hargshamn till och med december. 
 
Driftklarheten i sovringsverket har under kvartal fyra varit omkring 75 procent.. Ett åtgärdsprogram pågår 
som successivt väntas ge väsentliga förbättringar.  
 
Utbytet av färdig produkt i sovringsverket är fortfarande lågt. Ett åtgärdsprogram pågår som syftar till att 
avsevärt öka utbytet. Åtgärdsprogrammen för ökad driftklarhet och ökat utbyte planeras i huvudsak att 
genomföras under första halvåret 2013 och successivt ge effekt under 2013. Investeringskostnaden för 
åtgärdsprogrammen bedöms komma att uppgå till cirka 30 miljoner kronor. 
 
 
Prospektering  
En uppdatering av mineralreserven i Dannemora-gruvan har fortsatt genom kontinuerlig diamantborrning 
för malmgränsbestämning och förbättrat gruvplaneringsunderlag. 
 
 
 
UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND 
 
Dannemora Mineral har 13 beviljade undersökningstillstånd med en total area på 5 277,35 ha samt en 
bearbetningskoncession på 176,8 ha. Alla undersökningstillstånd samt bearbetningskoncessionen över 
Dannemorafältet, ägs till 100 procent av moderbolaget.  
 
 
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Efterfrågan från Dannemoras kunder är god och avsättningen av produkterna är väsentligen säkerställd 
genom avtal med ett antal europeiska koncerner. Råmalmskapaciteten är god och gruvan väntas således 
inte vara begränsande för produktion av färdig produkt.  
 
Sovringsverket är föremål för fortsatt intrimning och åtgärder för att eliminera drifttstörningar. Detta 
tillsammans med en utökning till fem skiftlag kommer att medföra en ökad produktionskapacitet. Utbytet 
av färdiga produkter ökar till följd av högre järnhalt i råmalmen och de planerade förbättringarna i 
anläggningen. 
 
För att nå full potential i utbytet utreds även möjligheten att lägga till ett extra förädlingssteg för 
återvinning av säljbar produkt ur den restprodukt som innehåller en betydande mängd järn. 
Investeringskostnaden för extra förädlingssteg kan inte i dagsläget uppskattas till fullo. 
 
Utbytet av färdig produkt bör med de planerade justeringar som planeras av befintlig process samt ett 
extra förädlingssteg kunna öka avsevärt. Det anrikningsverk som var i drift fram till gruvans nedläggning 
1992 byggdes på 1960-talet och drevs med ett utbyte på cirka 58 procent. 
 



 

 4 

2 

 
 
RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING 
KONCERNEN 

Omsättning och resultat 
Omsättningen under det fjärde kvartalet oktober-december uppgick till 81,3 (0,8) miljoner kronor och var 
hänförlig till försäljning av järnmalmsprodukter med 80,5 (-) miljoner kronor samt resterande del 
hyresintäkter. Resultatet efter finansnetto under det fjärde kvartalet uppgick till -104,4 (-22,3) miljoner 
kronor. Periodens finansnetto inkluderar valutakursvinster om 2,3 (-9,2) miljoner kronor.  
 
Omsättningen under räkenskapsåret uppgick till 137,3 (3,1) miljoner kronor och avsåg försäljning av 
järnmalmsprodukter med 134,2 (-) miljoner kronor samt resterande del hyresintäkter. Resultatet efter 
finansnetto under samma period uppgick till -240,8 (-118,2) miljoner kronor. Periodens finansnetto 
inkluderar valutakursvinster om 47,0 (-77,4) miljoner kronor. 

 

Likviditet och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under det fjärde kvartalet uppgick till -48,3 (27,5) miljoner 
kronor. Investeringsverksamheten gav ett kassaflöde på -64,5 (-45,1) miljoner kronor och 
finansieringsverksamheten 131,9 (-) miljoner kronor och periodens kassaflöde slutade på  
19,1 (-17,6) miljoner kronor.  
 
I november genomfördes en emission av konvertibla skuldebrev. Emissionen, utan företrädesrätt för 
aktieägarna, riktades till en mindre grupp investerare. Totalt tecknades 3 400 000 konvertibler om vardera 
nominellt 40,00 SEK. Emissionen tillförde bolaget totalt 136 000 000 SEK före emissionskostnader. 
Konvertiblerna löper till och med den 30 november 2015 med en årlig ränta om 11,75 procent. 
Konverteringskurs är 40,00 kr. Vid full konvertering kommer Dannemora Mineral att emittera 3 400 000 
aktier av serie B. De nyemitterade aktierna kommer att öka aktiekapitalet med 544 000 kr samt utgöra 
18,1 procent av kapitalet och 11,5 procent av rösterna baserat på nuvarande antal utestående aktier. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under räkenskapsåret uppgick till -227,2 (-22,9) miljoner 
kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -474,5 (-502,7) miljoner kronor och från 
finansieringsverksamheten till 230,6 (932,2) miljoner kronor, vilket gör att periodens kassaflöde slutade 
på -471,1 (406,6) miljoner kronor. Koncernens likvida medel enligt kassaflödesanalysen uppgick vid årets 
utgång till 152,0 (628,8) miljoner kronor. Kassaflödet från finansieringsverksamheten härrör i år från 
genomförd nyemission och upptagande av konvertibelt lån.  
 
I mars genomfördes en riktad nyemission i huvudsak till norska och andra utländska investerare. 
Emissionen tillförde bolaget 103,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen genomfördes 
med en teckning på 133 procent. Totalt tilldelades 1 500 000 aktier av serie B till en kurs av 69,00 kr per 
aktie. Teckningskursen var 4 procent högre än den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie 
under de senaste 10 handelsdagarna på Stockholmsbörsen. 
 
Koncernens räntebärande skulder per 31 december 2012 uppgick till 917,9 (830,8) miljoner kronor varav 
781,9 (830,8) miljoner kronor hänförligt till obligationslånet samt 136,0 (-) miljoner kronor hänförligt till det 
konvertibla skuldebrevet.  
 

Investeringar 
Investeringarna under det fjärde kvartalet uppgick till 36,4 (193,3) miljoner kronor fördelade på pågående 
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nyanläggningar 33,6 (190,0) miljoner kronor, byggnader och mark 0,0 (0,1), maskiner och inventarier 2,8 
(0,7) miljoner kronor, prospekterings- och utvärderingsarbeten 0,0 (0,8) miljoner kronor och licenser 0,0 
(1,3) miljoner kronor.  
 
Investeringarna under perioden januari-december uppgick till 435,7 (486,9) miljoner kronor fördelade på 
pågående nyanläggningar 428,7 (477,9) miljoner kronor, byggnader och mark 0,4 (0,1) miljoner kronor, 
maskiner och inventarier 4,1 (2,3) miljoner kronor, prospekterings- och utvärderingsarbeten 0,1 (5,0) 
miljoner kronor och licenser 2,4 (1,6).  
 

Medarbetare 
Medelantalet anställda under det fjärde kvartalet uppgick till 75 (34), av dessa var 23 (9) kvinnor. 
Medelantalet anställda under året uppgick till 63 (20), av dessa var 20 kvinnor (5).  Vid årets slut uppgick 
antalet anställda till 78 varav 23 kvinnor.  
 
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
Vid en extra bolagsstämma den 21 januari 2013 beslutades om en justering av villkoren för de 
utestående konvertibla skuldebrev som godkändes på en extra bolagsstämma den 13 november 2012. 
Justeringen avser införande av en bestämmelse om omräkning av konverteringskursen, som i vissa fall 
blir tillämplig vid riktade nyemissioner. Förslaget till justering, som antogs med en av styrelsen föreslagen 
mindre ändring, ansluter till internationell standard för konvertibelvillkor. 
 
Styrelsen beslöt den 15 februari att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 211 miljoner 
kronor före emissionskostnader. Emissionens genomförande förutsätter godkännande vid en extra 
bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort.. Emissionen är till 
fullo säkerställd genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Fyra befintliga A- eller B-aktier ger 
rätt att teckna fem nya B-aktier till en kurs av 11 kronor. Emissionens genomförande är villkorad av att 
godkännande av vissa tidsbegränsade undantag från några av villkoren i obligationsavtalet.  
  
 
Risker och osäkerheter 
Mot bakgrund av ingångna leveransavtal bedömer bolaget sig ha avsättning för sin produktion under de 
närmaste åren. Fördjupas osäkerheten på de finansiella marknaderna och konjunkturnedgången i Europa 
kan detta komma att försämra förutsättningarna för bolagets kunder vilket i sin tur skulle kunna påverka 
Dannemora Minerals verksamhet negativt. 
 
För bolagets finansiella risker hänvisas till Dannemora Minerals årsredovisning för 2011, not 3 Finansiell 
riskhantering, sidorna 67-68. 
 
Med hänvisning till ovan beskrivna emission är bolagets finansiering säkerställd.  
 
 
Utdelning 
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012. 
 
 
Årsstämman 
Årsstämman hålls den 13 maj 2013 i Stockholm. Årsredovisningen beräknas att distribueras under vecka 
17 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets huvudkontor samt på hemsidan 
www.dannemoramineral.se från den 11 april. 
 

http://www.dannemoramineral.se/
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Kommande ekonomisk information  
Delårsrapport för perioden januari –mars 2013  29 april  
Årsstämma   13 maj 
Delårsrapport för perioden januari – juni 2013  26 augusti 
Delårsrapport för perioden januari – september 2013  28 oktober 
Bokslutskommuniké för 2013  Februari, 2014 
 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Koncernen 
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och enligt Rådet för finansiell 
rapportering RFR 1 och, vad gäller moderbolaget, RFR 2.  Samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder tillämpas i senaste årsredovisningen förutom vad som framgår nedan. 
 
För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör ledningen bedömningar och 
antaganden som påverkar koncernens resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. 
 
Vid upprättandet av denna delårsrapport har ett flertal standarder, ändringar och tolkningar av befintliga 
standarder, vilket ännu inte trätt ikraft, inte tillämpats i förtid av Dannemora Mineral. De standarder som 
bedöms vara relevanta för koncernen är IFRS 9 Financial Instruments samt den omarbetade IFRS 13 
Fair value measurement. Koncernen har för avsikt att tillämpa de nya standarderna senast de 
räkenskapsår som börjar 1 januari 2015 respektive 1 januari 2013. Standard avseende IFRS 9 har ännu 
inte antagits av EU. Dannemora Mineral har ännu att utvärdera den fulla inverkan av de omarbetade 
standarderna.  
 
 
 

Dannemora den 15 februari 2013 
Styrelsen för Dannemora Mineral AB (publ) org.nr 55 66 78 – 33 29 

 
Nils Bernhard, styrelseordförande 

Nils Sandstedt, vice styrelseordförande 
Lennart Falk 

Christer Lindberg 
Jarmo Tonteri 

Stefan Månsson 
Robert Eek 

 
 

Det geologiska underlaget i prospekteringsavsnittet i denna delårsrapport har godkänts av Thomas Lindholm som är 
registrerad som kvalificerad person (QP) i enlighet med den internationella JORC-koden.  
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  
 
Ralf Nordén,  
Koncernchef och VD Dannemora Mineral AB  
tel. 0295 24 44 22, 070 513 61 14  
 
Niklas Kihl, 
Ekonomichef Dannemora Mineral AB 
Tel 0295 24 44 20, 073 079 73 63 
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Koncernen 
     RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
     Belopp i tkr   Okt-dec Okt-dec Helåret Helåret 

    2012 2011 2012 2011 

  
    Nettoomsättning  81 253 824 137 293 3 131 

      
Förändring av varulager  3 717 8 130 12 112 8 130 
Övriga externa kostnader  -134 854 -17 828 -295 568 -40 189 
Personalkostnader  -15 252 -7 763 -48 423 -20 988 
Av- och nedskrivningar av materiella och  

     immateriella anläggningstillgångar  -15 037 -2 520 -33 724 -3 081 

  
    Rörelseresultat  -80 173 -19 157 -228 310 -52 997 

  
    Finansiella intäkter   4 364 4 267 53 155 20 035 

Finansiella kostnader   -28 646 -7 400 -65 682 -85 198 
Finansiella poster netto  -24 282 -3 133 -12 527 -65 163 

  
    Resultat efter finansiella poster  -104 455 -22 290 -240 837 -118 160 

  
    Skatt på periodens resultat  -18 -16 -18 -16 

  
    Periodens resultat  -104 473 -22 306 -240 855 -118 176 

  
    Övrigt totalresultat för perioden,       

 netto efter skatt  - - - - 

  
    Summa totalresultat för perioden   -104 473 -22 306 -240 855 -118 176 

  
    Periodens totalresultat hänförligt till:  
    Moderbolagets ägare   -104 473 -22 306 -240 855 -118 176 

 
     Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt 

    till moderbolagets aktieägare under perioden 
    Resultat per aktie före full utspädning, kr  -6,80 -1,61 -16,13 -8,82 

Resultat per aktie efter full utspädning, kr   -6,80 -1,61 -16,13 -8,82 
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 
   Belopp i tkr     

TILLGÅNGAR   2012-12-31 2011-12-31 
Anläggningstillgångar  

  Immateriella anläggningstillgångar  
  Prospekterings- och utvärderingstillgångar Dannemora  34 999 37 276 

Övriga prospekterings- och utvärderingstillgångar   3 486 3 425 
Licenser  3 753 1 621 

 
 42 238 42 322 

    
Materiella anläggningstillgångar  

  Byggnader och mark  432 973 17 156 
Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar  328 294 1 129 
Inventarier, verktyg och installationer  9 828 1 125 
Pågående nyanläggningar  353 639 606 229 

  
1 124 734 625 639 

  
  

Finansiella anläggningstillgångar  2 324 2 123 

  
2 324 2 123 

Summa anläggningstillgångar 
 

1 169 296 670 084 

    Omsättningstillgångar  
  Varulager  20 242 8 130 

Kundfordringar  8 071 121 
Övriga fordringar  16 434 19 164 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  10 392 11 037 
Likvida medel  152 049 628 836 

Summa omsättningstillgångar 
 

207 188 667 288 

SUMMA TILLGÅNGAR   1 376 484 1 337 372 

  
    
  EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital 
 

273 719 406 210 

    
Långfristiga skulder  941 929 800 039 

    
Kortfristiga skulder  

  Leverantörsskulder  89 242 69 833 
Övriga skulder  28 573 15 619 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  43 021 45 671 

Summa kortfristiga skulder 
 

160 836 131 123 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 376 484 1 337 372 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL        
Belopp i tkr 

 
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

 
    

 
Aktiekapital Övrigt tillskjutet Balanserat Summa  

    kapital resultat eget kapital 
Ingående balans 1 januari 2011 1 898 487 733 -109 911 379 720 
Totalresultat för perioden 

  
-118 176 -118 176 

Nyemission 320 149 680 
 

150 000 
Emissionskostnader 

 
-5 302 

 
-5 302 

Utgående balans 31 december 2011 2 218 632 111 -228 087 406 242 

 
    Ingående balans 1 januari 2012 2 218 632 111 -228 087 406 242 

Totalresultat för perioden 
  

-240 855 -240 855 
Nyemission 240 103 260 

 
103 500 

Emissionskostnader 
 

-4 766 
 

-4 766 
Konvertibelt lån, optionsdel 

 
9 598 

 
9 598 

Utgående balans 31 december 2012 2 458 740 203 -468 942 273 719 
 
KASSAFLÖDESANALYSER            
Belopp i tkr  Okt-dec Okt-dec Helåret Helåret 

  
2012 2011 2012 2011 

Den löpande verksamheten  
    Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  -89 466 19 578 -253 534 -37 699 

Förändring av rörelsekapital  41 192 7 927 26 309 14 798 
Kassaflöde från löpande verksamhet  -48 274 27 505 -227 225 -22 901 

  
    Investeringsverksamheten  
    Investering i immateriella anläggningstillgångar   -40 -1 781 -3 019 -6 151 

Investering i materiella anläggningstillgångar  -64 453 -179 635 -471 261 -494 075 
Förändring i finansiella anläggningstillgångar  - 136 290 -201 -2 536 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -64 493 -45 126 -474 481 -502 762 

  
    Finansieringsverksamheten  
    Nyemission  - - 98 735 144 698 

Konvertibelt lån  131 890 - 131 890 - 
Obligationslån  - - - 787 542 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  131 890 - 230 625 932 240 

  
    Periodens kassaflöde   19 123 -17 621 -471 081 406 577 

Likvida medel vid periodens ingång  132 432 637 028 628 836 212 134 
Valutaeffekt i likvida medel  494 9 429 -5 706 10 125 
Likvida medel vid periodens utgång  152 049 628 836 152 049 628 836 
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NYCKELTAL            

  
Okt-dec Okt-dec Helåret Helåret 

  
2012 2011 2012 2011 

Resultat efter finansiella poster, tkr  -104 455 -22 290 -240 837 -118 160 
Avkastning på genomsnitt. totalt kapital, %  -5,6 -1,7 -12,9 -3,8 
Avkastning på genomsnitt. eget kapital, %  -32,5 -5,3 -70,8 -30,1 
Eget kapital, tkr  273 719 406 210 273 719 406 210 
Soliditet, %  19,9 30,4 19,9 30,4 
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg., tkr  36 397 190 825 433 164 479 781 
Resultat per aktie före full utspädning, kr  -6,80 -1,61 -16,13 -8,82 
Resultat per aktie efter full utspädning, kr  -6,80 -1,61 -16,13 -8,82 
Utest. aktier på balansdag före full utspäd. (tusen)  15 360,4 13 860,4 15 360,4 13 860,4 
Utest. aktier på balansdag efter full utspäd. (tusen)  18 760,4 14 049,4 18 760,4 14 049,4 
Genomsn. antal aktier före full utspäd. (tusen)  15 360,4 13 860,4 14 935,4 13 393,7 
Genomsnitt. antal aktier efter full utspäd. (tusen)  17 136,0 14 049,4 15 387,2 13 582,7 
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Moderbolaget  
     RESULTATRÄKNING 
     Belopp i tkr   Okt-dec Okt-dec Helåret Helåret 

    2012 2011 2012 2011 

  
    Nettoomsättning  6 685 1 437 19 834 5 817 

      
Övriga externa kostnader  -12 881 -1 917 -29 711 -12 569 
Personalkostnader  -4 170 -3 116 -13 002 -10 380 
Av- och nedskrivningar av materiella och   

     immateriella anläggningstillgångar  -586 -2 490 -1 812 -2 615 

  
    Rörelseresultat  -10 952 -6 086 -24 691 -19 747 

  
    Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  6 332 6 115 63 825 25 229 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -27 860 -33 075 -106 255 -161 683 
Finansiella poster netto  -21 528 -26 960 -42 430 -136 454 

  
    Resultat efter finansiella poster  -32 480 -33 046 -67 121 -156 201 

  
    Skatt på periodens resultat  - - - - 

  
    Periodens resultat  -32 480 -33 046 -67 121 -156 201 

  
    Övrigt totalresultat för perioden,  

 netto efter skatt  - - - - 

  
    Summa totalresultat för perioden   -32 480 -33 046 -67 121 -156 201 
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BALANSRÄKNING 
   Belopp i tkr   2012-12-31 2011-12-31 

TILLGÅNGAR  
  Anläggningstillgångar  
  Immateriella anläggningstillgångar  
  Aktiverade utgifter    19 817 21 014 

Licenser  3 262 1 232 

  
23 079 22 246 

  
  

Materiella anläggningstillgångar  312 529 

  
312 529 

    
Finansiella anläggningstillgångar  

  Aktier i koncernföretag  300 300 
Andra långfristiga fordringar  124 123 

  
424 423 

Summa anläggningstillgångar 
 

23 815 23 198 

    Omsättningstillgångar  
  Kortfristiga fordringar  982 750 698 765 

Kassa och bank  72 662 429 748 

Summa omsättningstillgångar 
 

1 055 412 1 128 513 

  
  

SUMMA TILLGÅNGAR   1 079 227 1 151 711 

  
  EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital  
  Bundet eget kapital  
  Aktiekapital  2 458 2 218 

Reservfond  1 078 1 078 

  3 536 3 296 

    Fritt eget kapital  154 493 318 299 

Summa eget kapital 
 

158 029 321 595 

  
  Långfristiga skulder  881 190 799 687 

    
Kortfristiga skulder  40 008 30 429 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 079 227 1 151 711 

Ställda säkerheter 
 

9 088 100 628 
Ansvarsförbindelser 

 
13 000 13 000 
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Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är driften i 
Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka 
järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden 
i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.  

Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda 
dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och 
vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för 
fastighetsbeståndet. 

Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer 
inledningsvis i huvudsak att riktas mot den planerade brytningen av dessa.  

Dannemora Mineral AB är noterat på Stockholm OMX First North samt Oslo Axess. Bolagets Certified 
Adviser på First North är Remium Nordic AB.   
 
Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, Luleå. 
Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på 
utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- 
och ädelmetaller. 
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