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Första kvartalet 2014 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 145,8 (88,6) mkr 

 EBITDA uppgick till -11,2 (-78,6) mkr 

 Resultat per aktie uppgick till -2,45 (-8,71) kr 

 Kassaflödet uppgick till 7,2 (-103,8) mkr 

 Produktionen av färdig produkt var fortsatt hög och uppgick till 295 (171) kton 

 Genomsnittligt utbyte var 40 (30) procent  

 Bolagets finansiella läge är fortsatt mycket ansträngt 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

 Ytterligare beviljade framflyttningar av förfallodag för bryggfinansiering och uppskov med 

räntebetalningar 

 En uppdatering av mineralreserven visade på en minskning i tonnage från 34,0 miljoner ton till 

29,1 miljoner ton 

 Dannemora Mineral offentliggjorde planer på en långsiktig lösning för att finansiera dels de 

investeringar som krävs för en lönsam gruvdrift, dels återbetalning av existerande 

bryggfinansiering. 
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VD:S KOMMENTAR 
 
Dannemora Mineral befinner sig just nu i en tudelad situation. Operativt fortsätter verksamheten att 

utvecklas positivt. Omsättningen har på ett år ökat med över 60 procent. Producerad råmalm nådde 

rekordnivå under kvartalet. Nivån på färdig produkt och leverans till kund låg på en fortsatt hög nivå om 

än något lägre än under rekordet i föregående kvartal. Rörelsekostnaderna fortsätter att minska, vilket är 

ett resultat av arbetet med att effektivisera processer och höja kompetensen inom för verksamheten 

centrala områden. EBITDA påverkades dock negativt av ett lägre järnmalmspris och sämre valutakurs. 

 

Sammantaget är alltså den operativa verksamhetens utveckling mycket positiv. Däremot befinner sig 

Dannemora Mineral fortfarande i en mycket besvärande situation finansiellt sett. En fortsatt verksamhet 

kräver investeringar och rörelsekapital, som verksamheten i sig inte ännu klarar av att leverera. 

Ambitionen för ledningen och styrelsen har under de senaste månaderna varit att ha en långsiktig 

finansieringslösning på plats under första kvartalet. Det har dock inte varit möjligt att slutföra dessa 

förhandlingar under perioden, vilket har ställt krav på att förhandla fram fortsatta undantag från 

räntebetalningar på obligationslån samt framflyttning av förfallodag för bryggfinansiering. 

 

Vi är naturligtvis tacksamma för att våra finansiärer hittills har kunnat gå oss till mötes och anledningen till 

att detta arbete fortsätter är i allt väsentligt den underliggande positiva utvecklingen av verksamheten, 

vilket varit en förutsättning för att arbetet med att hitta en långsiktig lösning överhuvudtaget ska anses 

vara möjligt att driva vidare. Det är min förhoppning att vi inom kort kan slutföra det förslag till lösning vi 

nyligen offentliggjort. Det är vitalt för Dannemora Minerals framtid, och ska på sikt kunna bidra till en 

positiv utveckling för alla parter i bolagets intressesfär: aktieägare, investerare, kreditgivare, leverantörer, 

medarbetare och närliggande samhällen. 

 

Ralf Nordén, VD och koncernchef 

 

 
 

 

VERKSAMHETEN 
 
 

PRODUKTION             

 

Jan-mar 
2014 

Jan-mar 
2013 

Apr-jun 
2013 

Jul-sep 
2013 

Okt-dec 
2013 

Helår 
2013 

       Producerad råmalm gruva, (kton) 755 564 643 721 734 2 662 

Ingående råmalm sovringsverk (kton) 731 564 578 710 704 2 556 

Ingående råmalm sovringsverk (Fe %) 33 33 32 34 35 33 

Utfall färdig produkt (kton) 295 171 196 274 308 949 

Utbyte av färdig produkt i verket (vikt %) 40 30 34 39 44 37 

Färdig produkt skeppad till kund (kton) 294 189 158 274 315 936 
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Under första kvartalet lämnade 18 båtar Hargshamn lastade med 

294 kton färdiga produkter. Leveranserna har bestått av 197 kton 

styckemalm och 97 kton sinterfines. Logistiken har fungerat 

utmärkt och dess kapacitet rymmer ökade volymer.  

 

Den genomsnittliga utbytesnivån har stabiliserats kring 40 procent, 

vilket motsvarar den nivå som etablerades sedan den gjorda 

investeringen i juni 2013. 

 

Trots bolagets positiva utveckling ur ett operativt perspektiv 

kvarstår bolagets finansieringsbehov. Det utvidgade 

investeringsprogram som lades under andra halvan av 2013, som 

dels ska förbättra utbytet, dels säkerställa att bolaget i tid uppfyller 

kraven i det miljötillstånd som börjar gälla den 1 januari 2016, 

kräver externt kapitaltillskott. Investeringsprogrammet är en 

förutsättning för att nå uthållig lönsamhet. Finansieringsarbetet har 

pågått under hela kvartalet och pågår fortfarande.  

 

Parallellt med finansieringsarbetet fortsätter bolagets arbete med 

att ytterligare förbättra verksamheten beträffande effektivitet och 

produktivitet. I slutet av kvartalet genomfördes en mindre 

installation av utrustning där prognosen är att genomsättningen 

kommer att öka. Hittills gjorda beräkningar visar att 

genomsättningen av råmalm genom sovringsverket ökar med 

åtminstone 5-7 procent. Slutligt utfall väntas när installationen 

körts en tid tillräcklig för en utvärdering. 

 

EBITDA under kvartalet uppgick till -11,2 (-78,6) miljoner kronor. 

Rensat för extraordinära kostnader för finansieringsarbetet 

uppgick kvartalets EBITDA till -6,5 (-78,6) miljoner kronor. 

 

Länsstyrelsen tog den 27 januari ett nytt beslut om vitestidpunkten 

för förläggandet av krossningen under jord. Tidpunkten flyttades 

fram från den 1 augusti till den 31 december 2015. Som en följd av 

den beslutade ändringen av länsstyrelsens föreläggande bedömer 

Dannemora Mineral att det är tidsmässigt möjligt att efterkomma 

föreläggandet och har därför återkallat överklagandet av 

föreläggandet. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

FRAMTIDSUTSIKTER 
 

Ambitionen var att kunna avsluta finansieringsarbetet och ha en långsiktig lösning på plats under första 

kvartalet, det har dock inte varit möjligt att slutföra dessa förhandlingar under perioden, varför arbetet 

fortsätter och bedöms vara avslutade under maj månad. Bolagets bedömning är att förutsättningar för en 

fortsatt drift av Dannemora Mineral föreligger. 

 

De undantag (waivers), som obligationsinnehavarna beviljat bolaget har bland annat givits under 

förutsättning av att bolagets kan redovisa en lösning på bolagets finansieringsbehov. 

  

Efterfrågan på Dannemora Minerals produkter är fortsatt stark. Produktionen av färdiga produkter ligger 
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över 1,2 miljoner ton i årstakt och i enlighet med vad som rapporterades för kvartal 4 2013 är prognosen 

att få avsättning för all beräknad produktion för 2014. 

 

 

MARKNADSUTVECKLING 
 
Den globala stålproduktionen fortsatte sin tillväxt under kvartalet med 2,8 procent för januari och februari. 

Anmärkningsvärd är utvecklingen i procent inom EU där produktionen ökade 6,5 procent jämfört med 

2013 och i Tyskland med 3,2 procent. Kina ökade med 4,3 procent till 130 miljoner ton (2 månader). 

 

Efterfrågan fortsätter att vara hög och Dannemora Minerals kunder tar större leveranser än tidigare 

bedömningar. 

 

 
 

Marknadspriset på järnmalm har legat kring 121 

USD per ton under första kvartalet, men har rört sig 

nedåt under april till nivåer på 117-118 USD per ton.  

 

Marknadspriset på järnmalm får genomslag i 

Dannemora Minerals priser med mellan en till fyra 

månaders fördröjning, beroende på avtalsstrukturen 

hos de kunder som periodens leveranser gått till. 

Förhandlingar med befintliga och nya kunder har 

sammantaget medfört att bolagets relativa prisnivå i 

förhållande till referenspriset har förbättrats. 

  

 

Dollarkursen har under kvartalet varierat från som 

lägst 6,34 kr den 19 mars till som högst 6,57 kr den 

9 januari. Dannemora Mineral valutasäkrar inga 

intäkter utan valutaförändringar får direkt påverkan 

på resultatet.  

 

 
 

UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND 
 

Dannemora Mineral hade per den 31 mars 2014 6 beviljade undersökningstillstånd om en total area på 

3 801 ha samt en bearbetningskoncession om 176,8 ha. I februari frånträdde bolaget 

undersökningstillståndet Ralby nr 2, då detta i huvudsak gällde andra metaller än järnmalm.  

 

Prospektering  

En uppdatering av mineralreserven per 31 december 2013 rapporterades i april och visade på en 

minskning i tonnaget från 34,0 miljoner ton till 29,1 miljoner ton. Läs mer under Väsentliga händelser efter 

periodens utgång. 
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En uppdatering av mineralreserven i Dannemoragruvan har fortsatt genom kontinuerlig diamantborrning 

för malmgränsbestämning och förbättrat gruvplaneringsunderlag. Den stora merparten av 

diamantborrningen har gjorts i områden som tidigare klassats som indikerad mineraltillgång. Målet är att 

förbättra beslutsunderlaget för att kunna bedriva en effektiv gruv- och produktionsplanering. 

 

Dannemora gruva anses ha god potential för att utöka sin mineralreserv och arbetet för detta planeras 

återupptas under andra kvartalet 2014. Prospekteringsborrningarna för att utöka mineraltillgången och i 

förlängningen mineralreserven, kommer att inriktas mot de djupare liggande delarna av Dannemora 

bearbetningskoncession. 

 

 

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING 

KONCERNEN 

Omsättning och resultat 

Omsättningen under det första kvartalet januari-mars uppgick till 145,8 (88,6) miljoner kronor och var 

hänförlig till försäljning av järnmalmsprodukter med 145,1 (87,9) miljoner kronor samt resterande del 

hyresintäkter. Resultatet efter finansnetto under det första kvartalet uppgick till -84,8 (-133,9) miljoner 

kronor. Periodens finansnetto uppgår till -40,7 (-28,7) miljoner kronor och inkluderar omvärdering av lån 

om 0,2 (-0,1) miljoner kronor samt räntekostnader på lån om -30,4 (-27,5) miljoner kronor.  

 

Resultatet för det första kvartalet har belastats med extraordinära kostnader för det pågående 

finansieringsarbetet med -4,7 (-) miljoner kronor. Rensat för dessa extraordinära kostnader hade 

resultatet efter finansnetto uppgått till -80,1 (-133,9) miljoner kronor. 

 

Likviditet och kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 4,2 (-75,0) miljoner kronor. 

Investeringsverksamheten gav ett kassaflöde på -18,0 (-28,7) miljoner kronor och 

finansieringsverksamheten 21,0 (-0,1) miljoner kronor och periodens kassaflöde slutade på 7,2  

(-103,8) miljoner kronor. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 28,7 (47,8) miljoner 

kronor. Kassaflödet från finansieringsverksamheten härrör från genomförd bryggfinansiering. 

 

Av det första kvartalets kassaflöde utgjorde -4,7 (-) miljoner kronor kassaflöde från extraordinära 

kostnader för finansieringsarbetet. Kassaflödet från den löpande verksamheten rensat för dessa 

kostnader hade uppgått till 8,9 (-75,0) miljoner kronor för det första kvartalet. 

 

Koncernens långfristiga räntebärande skulder per 31 mars 2014 uppgick till 929,8 (917,9) miljoner kronor 

varav 780,8 (781,9) miljoner kronor motsvarar 120 (120) miljoner USD i obligationslån, 136,0 (136,0) 

miljoner kronor är hänförligt till det konvertibla skuldebrevet samt 13,0 (-) miljoner kronor avser 

fastighetslån. Ränta som ej betalts på förfallodagen avseende obligationslånet samt konvertibla 

skuldebrevet klassificeras som kortfristiga räntebärande skulder och uppgick per 31 mars 2013 till 14,1 (-) 

miljoner USD vilket motsvarar 91,7 (-) miljoner kronor respektive 16,0 (-) miljoner kronor. Tidigare år har 

fastighetslånet på 13 miljoner kronor klassificerats som kortfristig räntebärande skuld då förfallodagen 

varit inom ett år, från och med det sista kvartalet 2013 klassificeras dock lånet som långfristigt då 

förfallodagen för lånet förlängts till 31 december 2015. 

Dannemora Mineral AB:s dotterbolag Dannemora Magnetit AB erhöll den 9 januari 2014 likvid för 

bryggfinansieringen i form av ett 21 miljoner kronor superseniort obligationslån med förfallodatum den 19 

februari 2014 (ISIN NO0010700313). Syftet med bryggfinansiering var att finansiera 

Dannemorakoncernens behov av rörelsekapital under tiden som fortsatta undersökningar av långsiktiga 
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finansieringslösningar pågår. Under kvartalet kom Dannemora Magnetit överens med 

obligationsinnehavarna om att skjuta fram förfallodagen för bryggfinansieringen ytterligare. 

Den 26 mars beviljade obligationsägarna i Dannemora Minerals obligationslån (ISIN NO 0010601198) 

bolaget temporära undantag från vissa villkor i obligationsavtalet daterat den 18 mars 2011. Det gällde ett 

temporärt undantag från räntebetalningen om USD 7.05 miljoner per den 22 mars 2014 och en 

förlängning av det temporära undantaget från räntebetalningen per den 22 september 2013 samt villkoret 

som stadgar en minsta kassabehållning om 50 miljoner kronor. 

Investeringar 

Investeringarna under det fjärde kvartalet uppgick till 13,0 (21,6) miljoner kronor fördelade på pågående 

nyanläggningar 10,8 (18,6) miljoner kronor, maskiner och inventarier 2,2 (2,8) miljoner kronor samt 

prospekterings- och utvärderingsarbeten 0,0 (0,1) miljoner kronor och licenser 0,0 (0,1) miljoner kronor. 

 

Eget Kapital 

Koncernen redovisar per 31 mars 2014 ett negativt eget kapital om -24,6 miljoner kronor vilket är en 

effekt av eliminering av lämnade aktieägatillskott i koncernredovisningen. Samtliga bolag ingående i 

koncernredovisningen redovisar positiva egna kapital. 

Medarbetare 

Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 112 (85), av dessa var 27 (25) kvinnor. Den 31 mars 

uppgick antalet anställda till 116 (90) varav 27 (26) kvinnor. 

 

MODERBOLAGET 

Moderbolaget har under kvartalet lämnat aktieägartillskott till dotterbolaget Dannemora Magnetit vilket har 

ökat värdet på aktier i dotterbolag med 70,0 miljoner kronor. Impairment test visar att inget 

nedskrivningsbehov föreligger. 

 

  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 

Dannemora Mineral AB kom överens med obligationsinnehavarna i Dannemora Minerals obligationslån 

(ISIN NO 0010601198) om att förlänga de temporära undantagen från räntebetalningar och villkoret om 

minsta kassabehållning, först till den 17 april, sedan till den 25 april och därefter till den 2 maj 2014. 

 

Dannemora Magnetit AB (dotterbolag till Dannemora Mineral AB) kom överens med 

obligationsinnehavarna i Dannemora Magnetits obligationslån (ISIN NO 0010700313) om att skjuta fram 

förfallodagen för bryggfinansieringen ytterligare, först till den 17 april, sedan till den 25 april och därefter 

till den 2 maj 2014. 

 

En uppdatering av mineralreserven per 31 december 2013 rapporterades i april och visade på en 

sannolik mineralreserv om 29,1 miljoner ton med en genomsnittlig halt på 34,2 procent Fe. Det är en 

minskning i tonnage jämfört med tidigare estimat från december 2012 om 34,0 miljoner ton och 34,5 

procent Fe. Orsaker till minskningen av reserven är främst att 2,6 miljoner ton malm har brutits under 

2013 och att en temporär cut-off på 30 procent Fe har använts sedan 2013. Detta medför att områden i 

gruvan med halter mellan 20 och 30 procent Fe har lämnats och planeras att lämnas kvar. Efter 2015 

kommer återigen en cut-off på 20 procent Fe att användas. Totalt innebär detta en minskning av den 

sannolika mineralreserven på 4,9 miljoner ton och en minskning av Fe-halten på 0,3 procent Fe. 

Dannemora Mineral offentliggjorde planer på en långsiktig lösning för att finansiera dels de investeringar 

som krävs för en lönsam gruvdrift, dels återbetalning av existerande bryggfinansiering. Lösningen innebär 
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möjlighet för investerare att teckna obligationer med tillhörande teckningsoptioner, och öppnar för ett 

investeringsprogram om ca 450 MSEK för att öka produktionen av färdiga produkter med 40 procent och 

för att skapa kostnadsreduktioner om ca 60 MSEK per år. Förutom ett nytt obligationslån innefattar 

finansieringslösningen bland annat omvandling av existerande obligationslån till aktier i Dannemora 

Mineral AB samt konvertering av utestående konvertibler. Den finansiella omstruktureringen förutsätter 

bolagsstämmans godkännande, ändring av bolagsordningen samt godkännande från innehavarna av 

nuvarande obligationslån och konvertibelt förlagslån. 

 

RISKER OCH OSÄKERHETER 
 
Bolagets nuvarande finansiering är otillräcklig och möjliggör inte en löpande drift utan tillskott av kapital. 

Bolaget har sedan augusti 2013 aktivt sökt ny finansiering på marknaderna för egenkapital och 

lånemedel. Bolagets löpande verksamhet har sedan september möjliggjorts genom att kreditgivare 

medgivit uppskjutna räntebetalningar och genom bryggfinansiering om 21 miljoner kronor, som beviljades 

i slutet av 2013. Den operativa verksamheten har fortsättningsvis rationaliserats och utvecklats i 

betydande omfattning och verksamheten är effektiv och välfungerande inom ramen för de tekniska 

begränsningar, som endast kan åtgärdas genom investeringar. Osäkerhet föreligger om bolagets 

möjligheter att säkerställa tillräcklig finansiering men det är styrelsens bedömning att så kan ske och att 

detta arbete ska vara färdigställt senast under maj 2014. 

 

För övriga risker hänvisas till Dannemora Minerals årsredovisning för 2012, Risker och 

osäkerhetsfaktorer. 

 
Kommande ekonomisk information  

Årsredovisning 2013 – senarelagd i avvaktan på fastställande av datum för Årsstämman 

Delårsrapport för perioden januari-juni 2014  25 augusti 2014 

Delårsrapport för perioden januari-september 2014  27 oktober 2014 

Bokslutskommuniké för 2014  Februari 2015 

 

Årstämma 

Styrelsen i Dannemora Mineral AB har beslutat att senarelägga den årsstämma som var planerad att 

hållas den 9 maj 2014. Inget nytt datum är för närvarande fastställt. Orsaken till senareläggningen är att 

arbetet med en finansieringslösning för nödvändiga investeringar och rörelsekapital fortfarande pågår och 

att styrelsen önskar att en sådan lösning kan presenteras på årsstämman. 

Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras senast 4 veckor före det stämmodatum som 
sedermera bestäms. 

 

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. 
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Ett antal nya och omarbetade standarder och tolkningar har trätt ikraft från och med 1 januari 2014. De 

nya och omarbetade standarderna har ingen väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. 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. Den standarden som 

bedöms vara relevanta för koncernen är IFRS 9 Financial Instruments. Koncernen kommer utvärdera 

effekterna av de återstående faserna avseende IFRS 9 när de är slutförda av IASB.  

 
 
 

Dannemora den 28 april 2014 

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

 

Lennart Falk, styrelseordförande 

Christer Lindberg 

Åke Roos 

 

 

 

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.  

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer  
 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  

 

Ralf Nordén,  

VD och koncernchef 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 

  



 

 9 

2 

Koncernen 
 

    RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
 

    Belopp i tkr  
  

Jan-mars Jan-mars Helåret 

      2014 2013 2013 

  
    Nettoomsättning 

  
145 835 88 627 475 666 

      
Förändring av varulager 

  
-2 868 -5 631 10 776 

Övriga externa kostnader 
  

-132 847 -144 778 -570 164 

Personalkostnader 
  

-21 301 -16 806 -71 174 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
 

     immateriella anläggningstillgångar 
  

-32 845 -26 577 -118 257 

  
    Rörelseresultat 

  
-44 026 -105 165 -273 153 

  
    Finansiella intäkter  

  
514 551 2 695 

Finansiella kostnader     -41 242 -29 248 -130 206 

Finansiella poster netto 
  

-40 728 -28 697 -127 511 

  
    Resultat efter finansiella poster 

  
-84 754 -133 862 -400 664 

  
    Skatt på årets resultat 

  
- - - 

  
    Periodens resultat 

  
-84 754 -133 862 -400 664 

  
    Övrigt totalresultat för perioden:  

     
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen 

 
- - - 

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 
 

- - - 

  
    Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt   -84 754 -133 862 -400 664 

  
    Periodens totalresultat hänförligt till: 

 
    Moderbolagets ägare     -84 754 -133 862 -400 664 

  
    Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt 

    till moderbolagets aktieägare under perioden 

    Resultat per aktie före och efter full utspädning, kr   -2,45 -8,71 -14,07 
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 
 

  Belopp i tkr  
   

TILLGÅNGAR 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 

Anläggningstillgångar 

   Immateriella anläggningstillgångar 

   Prospekterings- och utvärderingstillgångar Dannemora 31 469 34 473 32 228 

Övriga prospekterings- och utvärderingstillgångar  1 271 1 545 1 271 

Licenser 3 381 3 800 3 486 

 

36 121 39 818 36 985 

 
   

Materiella anläggningstillgångar 

   Byggnader och mark 656 904 477 228 672 767 

Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar 262 362 315 226 277 415 

Inventarier, verktyg och installationer 16 333 12 005 15 165 

Pågående nyanläggningar 153 783 321 728 142 982 

 

1 089 382 1 126 187 1 108 329 

 
   

Finansiella anläggningstillgångar 5 939 2 325 3 998 

 

5 939 2 325 3 998 

Summa anläggningstillgångar 1 131 442 1 168 330 1 149 312 

 
   Omsättningstillgångar 

   Varulager 28 150 14 611 31 018 

Kundfordringar 16 539 71 16 505 

Övriga fordringar 11 458 15 063 12 124 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 114 18 963 9 292 

Likvida medel 28 683 47 801 22 664 

Summa omsättningstillgångar 87 944 96 509 91 603 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 219 386 1 264 839 1 240 915 

 
   

 
   EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital -24 569 139 801 60 185 

    
Långfristiga skulder 954 050 942 184 954 389 

    
Kortfristiga skulder 

   Leverantörsskulder 89 155 100 736 76 769 

Övriga skulder 39 697 29 213 17 001 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 161 053 52 905 132 571 

Summa kortfristiga skulder 289 905 182 854 226 341 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 219 386 1 264 839 1 240 915 
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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 2013 2 458 740 203 -468 942 273 719 

Totalresultat för perioden 

  

-133 862 -133 862 

Emissionskostnader 

 

-56 

 

-56 

Utgående balans 31 mars 2013 2 458 740 147 -602 804 139 801 

 
    Ingående balans 1 januari 2014 5 530 924 261 -869 606 60 185 

Totalresultat för perioden 

  

-84 754 -84 754 

Utgående balans 31 mars 2014 5 530 924 261 -954 360 -24 569 

 
 
 
 

KASSAFLÖDESANALYSER            

Belopp i tkr 
  

Jan-mars Jan-mars Helåret 

  
 

2014 2013 2013 

Den löpande verksamheten 
 

    Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 
  

-17 010 -122 297 -212 049 

Förändring av rörelsekapital 
  

21 256 47 279 -538 

Kassaflöde från löpande verksamhet 
  

4 246 -75 018 -212 587 

  
    Investeringsverksamheten 

 
    Investering i immateriella anläggningstillgångar  

  
- -256 -479 

Investering i materiella anläggningstillgångar 
  

-16 132 -28 460 -100 552 

Placering i finansiella anläggningstillgångar 
  

-1 941 -1 -1 674 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
  

-18 073 -28 717 -102 705 

  
    Finansieringsverksamheten 

 
    Nyemission 

  
- -56 187 130 

Upptagna lån 
  

21 000 - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
  

21 000 -56 187 130 

  
    Periodens kassaflöde     7 173 -103 791 -128 162 

Likvida medel vid periodens ingång 
  

22 664 152 049 152 049 

Valutaeffekt i likvida medel 
  

-1 154 -457 -1 223 

Likvida medel vid periodens utgång 
  

28 683 47 801 22 664 
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NYCKELTAL            

  
 

Jan-mars Jan-mars Helåret 

  
 

2014 2013 2013 

EBITDA 

 
 

-11 181 -78 588 -154 896 

EBITDA exklusive extraordinära kostnader 

 
    

  för finansieringsarbete 

 
 

-6 467 -78 588 -129 074 

Resultat efter finansiella poster, tkr 
  

-84 754 -133 862 -400 664 

Avkastning på genomsnitt. totalt kapital, % 
  

-3,5 -7,9 -20,7 

Avkastning på genomsnitt. eget kapital, % 
  

-475,9 -64,7 -240,0 

Eget kapital, tkr 
  

-24 569 139 801 60 185 

Soliditet, % 
  

-2,0 11,1 4,9 

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg., tkr 
  

13 036 21 384 88 525 

Resultat per aktie före och efter full utspädning, kr 
  

-2,45 -8,71 -14,07 

Utestående aktier på balansdag före full 
utspädning (tusen)   

34 560,9 15 360,4 34 560,9 

Utestående aktier på balansdag efter full 
utspädning (tusen)   

37 960,9 18 760,4 37 960,9 

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 
(tusen)   

34 560,9 15 360,4 28 480,7 

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 
(tusen)   

37 960,9 18 760,4 31 880,7 
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Moderbolaget  
 

    RESULTATRÄKNING 
 

    Belopp i tkr  
  

Jan-mars Jan-mars Helåret 

      2014 2013 2013 

  
    Nettoomsättning 

  
7 621 7 023 27 822 

      
Övriga externa kostnader 

  
-12 177 -5 967 -54 960 

Personalkostnader 
  

-3 390 -4 131 -14 230 

Av- och nedskrivningar av materiella och  
 

     immateriella anläggningstillgångar 
  

-474 -2 388 -4 301 

  
    Rörelseresultat 

  
-8 420 -5 463 -45 669 

  
    Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter   
24 553 2 488 28 498 

Räntekostnader och liknande resultatposter     -36 430 -31 332 -132 148 

Finansiella poster netto 
  

-11 877 -28 844 -103 650 

  
    Resultat efter finansiella poster 

  
-20 297 -34 307 -149 319 

  
    Skatt på årets resultat 

  
- - - 

  
    Periodens resultat 

  
-20 297 -34 307 -149 319 

  
    Övrigt totalresultat för perioden: 

 
    Poster som inte ska återföras i 

resultaträkningen  

 

- - - 

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 

 

- - - 

  
    Summa totalresultat för perioden     -20 297 -34 307 -149 319 
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BALANSRÄKNING 
 

  Belopp i tkr 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 

TILLGÅNGAR 
 

  Anläggningstillgångar 
 

  Immateriella anläggningstillgångar 
 

  Aktiverade utgifter   16 025 17 672 16 376 

Licenser 2 821 3 174 2 909 

 
18 846 20 846 19 285 

  
 

 Materiella anläggningstillgångar 100 265 135 

 
100 265 135 

  
 

 Finansiella anläggningstillgångar 
 

 
 

Aktier i koncernföretag 316 126 300 245 726 

Andra långfristiga fordringar 864 729 125 125 

 
1 180 855 425 245 851 

Summa anläggningstillgångar 1 199 801 21 536 265 271 

  
 

 
Omsättningstillgångar 

 
 

 
Kortfristiga fordringar 26 900 1 008 279 919 175 

Kassa och bank 5 893 2 505 4 159 

Summa omsättningstillgångar 32 793 1 010 784 923 334 

  
 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 232 594 1 032 320 1 188 605 

  
 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital 
 

 
 

Bundet eget kapital 
 

 
 

Aktiekapital 5 530 2 458 5 530 

Reservfond 1 078 1 078 1 078 

 
6 608 3 536 6 608 

    Fritt eget kapital 168 936 120 131 189 233 

Summa eget kapital 175 544 123 667 195 841 

  
 

 
Långfristiga skulder 895 224 884 280 892 398 

    
Kortfristiga skulder 161 826 24 373 100 366 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 232 594 1 032 320 1 188 605 

Ställda säkerheter 1 185 480 3 953 250 658 

Ansvarsförbindelser 13 000 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. 
 
  
 
 


