
Nordic Iron Ore Bokslutskommuniké jan−dec 2019 Org.nr 556756-0940 
 

Q4 
Bokslutskommuniké januari – december 2019 
 

1 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019  

 

• Genomförbarhetsstudien för Blötberget avrapporterades. 

• En konceptuell studie för Väsmanfältet färdigställdes. 

• En företrädesemission på 25 mkr övertecknades. 
 
Fjärde kvartalet, 1 oktober– 31 december 2019 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0) 

• Resultat efter skatt uppgick till -2,8 mkr (-2,7) 

• Investeringarna under perioden oktober-december uppgick till 0,1 mkr (6,6) 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 SEK (-0,13) 
 
Helåret, 1 januari – 31 december 2019 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0) 

• Resultat efter skatt uppgick till -11,2 mkr (-10,2) 

• Investeringarna under perioden januari - december uppgick till 12,1 mkr (14,9) 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,55 SEK (-0,67) 

• Likvida medel per 31 december 2019 uppgick till 13,0 mkr (9,2) 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Bolaget beställde flytt av elledning för att möjliggöra anläggningsarbeten inom planerat industriområde. 

 

Belopp i SEK 2019               

okt - dec 
2018               

okt - dec 
2019                

jan - dec 
2018                

jan - dec 

Koncernen     

Soliditet (%) 88,85% 92,75% 88,85% 92,75% 

Resultat per aktie (vägt genomsnitt)  -0,14 -0,13 -0,55 -0,67 

Eget kapital per aktie  4,93 6,86 4,93 6,86 

Kassalikviditet (%) 90,42% 311,28% 90,42% 311,28% 

 
 
Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla 
järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt det mellanliggande Väsmanfältet 
vars potential bedöms betydande. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i 
Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.  

 
 

  



Nordic Iron Ore Bokslutskommuniké jan−dec 2019 
 

 

VD har ordet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

Ett positivt och händelserikt år för Nordic Iron Ore 

 

Under 2019 gick Nordic Iron Ore från klarhet till klarhet. Den 
största – och viktigaste händelsen – var att vi fick resultatet från 
genomförbarhetsstudien för Blötberget, en studie som visade på 
god lönsamhet. Därtill fick vi även positiva resultat från en studie 
över södra delen av Väsmanfältet som utgör en stor 
expansionsmöjlighet. Året avslutades med en lyckad 
företrädesemission som blev kraftigt övertecknad. 
 
Genomförbarhetsstudien, som vi låtit det internationella konsult-
bolaget Golder Associates genomföra, visade tydligt att det finns 
mycket goda förutsättningar för en lönsam verksamhet vid 
Blötberget. Exempelvis visade studien att Blötberget kan nå en 
rörelsemarginal (EBITDA) på 44 procent, nettonuvärdet 
beräknades till drygt 1 miljard och alla investeringar beräknas ha 
betalat sig efter drygt 5,5 års brytning.  
 
Genomförbarhetsstudien syftar till att utgöra underlag för beslut 
att finansiera investeringarna. Golder har på några punkter varit 
försiktiga i sina antaganden, vilket är positivt eftersom stora 
investeringar inte får baseras på optimistiska och alltför positiva 
antaganden.  
 
Däremot utgör studien inte en detaljerad plan för anläggnings-
arbetena. Till exempel utgår studien från drift med dieseldrivna 
fordon, men vi vill använda den snabba tekniska utvecklingen och 
utforma en toppmodern, miljövänlig gruva med eldrift i största 
möjliga utsträckning. Här har vi påbörjat ett arbete tillsammans 
med potentiella leverantörer av utrustning. Självfallet måste vi 
med varje avsteg från lösningarna visa att de leder till att 
ekonomin i projektet förbättras.  
 
Studie över södra Väsmanfältet 
Den studie som konsultbolaget SRK utförde avseende södra 
Väsmanfältet fokuserade på möjligheten att starta en gruva i den 
södra delen där vi redan har en beviljad koncession. SRK 
bedömde gruvan som lönsam utifrån antagandet om att endast 
komplettera befintlig utrustning som byggs för Blötberget. 
Rapporten mynnar ut i en rekommendation att fortsätta 
undersökningarna av hela Väsmanfältet för att öka 
mineraltillgångarna och höja klassningen av dessa. Våra geologer 
har redan skissat på ett relativt begränsat borrprogram som 
väntas kunna höja klassificeringen av en betydande del av de 
antagna resurserna inom vårt koncessionsområde i södra 
Väsmanfältet. 
 
 
 

Marknaden  
Under fjärde kvartalet sågs en jämn och mild förstärkning av 
järnmalmspriserna. Högvärdig malm, som vi ska producera, 
slutade på USD 112 / t vilket motsvarar en premie på cirka USD 
25-50 per ton för NIOs kvalitet jämfört med standardprodukter 
(IODEX 62%Fe). Troligen kommer efterfrågan på högvärdig malm 
att bestå eftersom denna malm belastar miljön mindre och möter 
stark efterfrågan i Kina. Utbrottet av corona-viruset i Kina har 
dock medfört en kraftig nedgång i priserna under inledningen av 
det nya året. Problem av det här slaget är tillfälliga, men det får 
en kraftig effekt på marknaden när hela städer stänger ned i Kina.  
 
Framåtblick  
Ludvika gruvor är ett samlingsnamn för förekomsterna vid 
Blötberget, Väsman och Håksberg. Vi planerar att börja med 
Blötberget för att sedan expandera vidare till Väsman och 
Håksberg. Ett exempel på styrkorna med projektet är att vi har 
elförsörjningen framdragen till de blivande anläggningarna; dock 
är det ett problem att kraftledningen går rakt över området där 
anrikningsverket ska uppföras. Vi har därför gett nätägaren VB 
Energi i uppdrag att flytta ledningen för att göra området klart för 
kommande anläggningsarbeten, ett arbete som redan har 
påbörjats.  
 
År 2019 var ett avgörande år då vi fick en slutrapport som visar 
att projektet kan bli ekonomiskt bärkraftigt. Precis som 2019 
kommer även 2020 att vara ett viktigt år för projekt Ludvika 
Gruvor, när vi nu skall söka finansiering till att anlägga gruvan i 
Blötberget. Det är min förhoppning att det nu påbörjade finan-
sieringsarbetet för bygget av anläggningarna kring Blötberget 
även ska ge oss tillräckliga resurser för att öka tempot i 
utvecklingen av Väsmanfältet.  
 
Blötberget är ett viktigt första delprojekt som, med en för 
branschen låg risk, gör det möjligt att bygga anläggningar som 
även kommer att användas när vi har expanderat till Väsman och 
Håksberg. Studien över södra Väsman stärker våra förhoppningar 
om att skapa ett sammanhängande gruvområde med en lång 
ekonomisk livslängd. 
 
Lennart Eliasson 
VD Nordic Iron Ore AB (publ) 
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Väsentliga händelser under perioden 

Projektutveckling 
Genomförbarhetsstudien för Blötberget offentliggjordes. Studien 
visade på god lönsamhet för projektet givet gjorda antaganden. 
Som viktiga antagandena för studien kan nämnas: 

• Total investering USD 260 miljoner 

• Total produktionskostnad/ton produkt = USD 56,9 

• Erhållet pris cirka USD 100/ton 

• Omräkning USD:SEK = 9,46 

• Brytbar reserv 34 Mt 

• Ingen hänsyn till restvärde efter 12 års drift 
 
Studien skall utgöra grund för att besluta om finansiering av 
projektet och har därför prioriterat verifierbara kostnader och 
bygger av denna anledning inte på den senaste tekniska 
utvecklingen inom gruvbranschen. Bolaget arbetar nu 
tillsammans med potentiella leverantörer för att specificera den 
slutliga utformningen av anläggningarna. 
 
Under perioden har SRK slutfört arbetet med rapporten av en 
förstudie avseende planerad gruvdrift i Väsmanfältet. 
Slutsatserna i rapporten offentliggjordes i en presentation som 
återfinns på bolagets hemsida. Studien pekar på möjligheterna 
att starta en lönsam gruva trots att man avgränsat sig till den 
södra delen av fältet där bolaget har en beviljad bearbetnings-
koncession. 
 
Provtagning och analyser av vattenkvalitet samt kontroll av 
vattennivåer genomförs löpande. Ett kontrollprogram som skall 
följas framdeles inför och under drift av gruvan håller på att 
utformas  i samråd med Länsstyrelsen som skall godkänna 
programmet.  
 
Finansiering 
Bolaget genomförde under perioden en företrädesemission 
om 25 miljoner kronor. Emissionen övertecknades av befintliga 
ägare. Emissionslikviden användes för att reglera samtliga 
befintliga kortfristiga lån och resterande belopp avser att täcka 
löpande rörelsekostnader under det fortsatta arbetet med att 
söka finansiering för anläggningsarbetena.  

 

Aktien och ägarförhållanden 

Aktiekapitalet uppgick vid räkenskapsårets slut till totalt 51 974 
081 kronor fördelat på 29 969 470 aktier med ett kvotvärde om 
1,734 kronor per aktie. 
Antalet aktieägare uppgick till 8 053.  
 

 

 

 

Finansiell ställning 

Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 13,0 mkr. 
Soliditeten uppgick till 88,85%. Koncernens egna kapital uppgick 
till 147,8 mkr, vilket motsvarade 4,93 kronor per aktie. 
 

Investeringar 

Under perioden januari – december 2019 uppgick investeringarna 
till 12,1 mkr. Hela beloppet avser prospekteringstillgångar och 
utredningsarbeten kring den planerade återstarten av gruvdriften 
i Blötberget samt prospektering av Väsmanfältet.  
 

Anställda 

Under perioden har i genomsnitt fyra personer varit anställda i 
bolaget medan tre personer arbetat på konsultbasis. 
 

Finansiell kalender 

Årsstämma kommer att hållas den 20 maj 2020 
Delårsrapport januari – mars 2020: 20 maj 2020 
Delårsrapport januari – juni 2020: 20 augusti 2020 
Delårsrapport januari – december 2020: 20 november 2020 
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020: februari 2021 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Förutom risker kopplade till framtida världsmarknadspriser på 
järnmalmsprodukter som påverkar lönsamheten i projektet samt 
tekniska risker är möjligheterna att starta verksamheten 
beroende av att samtliga nödvändiga myndighetstillstånd erhålls 
samt att det omfattande kapitalbehovet kan tillgodoses. 
 

Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring 
av denna beskrivning. 
 
Händelser efter periodens utgång 

Bolaget beställde flytt av elledning för att möjliggöra anlägg-
ningsarbeten inom planerat industriområde.  
 
Årsredovisning och finansiella rapporter 

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras 
via Cisionwire och finns tillgängliga på www.nordicironore.se 
 

Årsredovisningen för 2019 kommer att offentliggöras vecka 17. 
 

Utdelning 

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för 
räkenskapsåret 2019. 
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Undertecknade försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget, och de företag som ingår i koncernen, står 
inför. 
 
Stockholm den 20 februari 2020 
 
Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ) org. nr 556756-0940 
 
 
 
Jonas Bengtsson       Gösta Bergman    Timo Lindborg                            Tomas Olofsson 

         Ordförande 

 
 
 
Lennart Eliasson 
Verkställande direktör  
 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. 
 
Det tekniska underlaget har granskats av kvalificerade personer, bergsingenjör Hans Thorshag, av FRB godkänd som kvalificerad person 
(QP) samt Paul Marsden på det sätt som definieras i den internationellt erkända koden JORC, baserat på utbildning och erfarenhet av 
prospektering, projektutvärdering och mineralresurser för järn. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Lennart Eliasson 
Telefon: +46 70 640 5177 
E-post: lennart.eliasson@nordicironore.se 
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Rapport över totalresultatet i sammandrag 
 
 

  2019 2018 2019 2018 

Belopp i SEK Not okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec 

      

Nettoomsättning  0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter  0 0 0 0 

Summa rörelsens intäkter  0 0 0 0 

      

Övriga externa kostnader  -1 244 001 -1 654 355 -4 960 897 -6 981 753 

Personalkostnader  -927 152 -902 586 -3 724 053 -2 203 855 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

 -206 758 -155 -827 032 - 12 794 

Rörelseresultat  -2 377 911 -2 557 096 -9 511 982 -9 198 402 

      

Finansiella intäkter  0 0 0 0 

Finansiella kostnader  -444 277 -103 299 -1 642 864 -965 543 

Finansnetto  -444 277 -103 299 -1 642 864 -965 543 

Resultat efter finansiella poster  -2 822 188 -2 660 395 -11 154 846 -10 163 945 

      

PERIODENS RESULTAT  -2 822 188 -2 660 395 -11 154 846 10 163 945 

      

ÖVRIGT TOTALRESULTAT  - - - - 

Summa totalresultat för perioden  -2 822 188 -2 660 395 -11 154 846 -10 163 945 

      

Hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare  -2 822 188 -2 660 395 -11 154 846 -10 163 945 

SUMMA  -2 822 188 -2 660 395 -11 154 846 -10 163 945 

 
Antal aktier      

Antal aktier vid årets utgång, st  29 969 470 19 909 775 29 969 470 19 909 775 

Genomsnittligt antal aktier (före utspädning), st  20 955 601 19 909 775 20 191 563 15 238 299 

Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning), st  20 955 601 19 909 775 20 191 563 15 238 299 

      

Resultat per aktie      

Resultat per aktie, vägt genomsnitt före utspädning, sek  -0,14 -0,13 -0,55 -0,67 

Resultat per aktie, vägt genomsnitt efter utspädning, sek  -0,14 -0,13 -0,55 -0,67 
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Koncernens rapport över finansiell  

ställning i sammandrag 
 

 

 

     

Belopp i SEK Not 2019-12-31  2018-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella tillgångar  149 364 404  137 098 564 

Nyttjanderättstillgångar  3 248 144  0 

Finansiella tillgångar  30 898  31 048 

     

Omsättningstillgångar      

Övriga omsättningstillgångar  776 623  1 055 351 

Likvida medel  12 963 753  9 152 854 

Summa tillgångar  166 383 822  147 337 817 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital  147 826 926  136 651 510 

     

Långfristiga skulder  2 590 447  7 406 845 

Kortfristiga skulder 1 15 966 449  3 279 462 

Summa eget kapital och skulder  166 383 822  147 337 817 
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Koncernens rapport över förändring i eget 

kapital 
 

 

 

 

Belopp i SEK Not Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital 

Balanserat 
resultat inkl. 

periodens 
resultat 

Totalt eget 
kapital 

Ingående eget kapital 2019-01-01  34 528 213 206 261 994 -104 138 697 136 651 510 

Periodens totalresultat    -11 154 846 -11 154 846 

Nyemission  17 445 868 8 210 887  25 656 755 

Nyemissionskostnader   -3 326 493  -3 326 493 

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-12-31  51 974 081 211 146 388 -115 293 543 147 826 926 

      

Ingående eget kapital 2018-01-01  19 013 563 181 208 514 -93 974 752 106 247 325 

Periodens totalresultat    -10 163 945 -10 163 945 

Nyemission  15 514 650 29 106 910  44 621 560 

Nyemissionskostnader   -4 053 430  -4 053 430 

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2018-12-31  34 528 213 206 261 994 -104 138 697 136 651 510 
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Rapport över kassaflödet i sammandrag 
 

 

  2019 2018 2019 2018 

Belopp i SEK Not okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec 

      

Den löpande verksamheten      

Periodens resultat  -2 822 188 -2 660 395 -11 154 847 -10 163 945 

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

 24 760 155 112 255 12 794 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

 -2 797 428 -2 660 240 -11 042 592 -10 151 151 

      

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 

     

Förändring av rörelsefordringar  221 680 -199 657 278 728 -612 403 

Förändring av rörelseskulder  -312 578 -2 592 638 3 805 680 -833 614 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 888 326 -5 452 535 -6 958 184 -11 597 168 

      

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -130 711 -6 567 055 -12 105 517 -14 883 792 

      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  10 196 035 0 22 874 600 33 260 856 

      

Årets kassaflöde  7 176 998 -12 019 590 3 810 899 6 779 896 

Likvida medel vid periodens början  5 786 755 21 172 444 9 152 854 2 372 958 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  12 963 753 9 152 854 12 963 753 9 152 854 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

 

  2019 2018 2019 2018 

Belopp i SEK Not okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec 

      

Nettoomsättning  0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter  0 0 0 0 

Intäkter  0 0 0 0 

      

Övriga externa kostnader 2 -1 470 356 -1 654 355 -5 866 317 -6 981 753 

Personalkostnader  -927 152 -902 586 -3 724 053 -2 203 855 

Avskrivningar av materiella och immateriella 
tillgångar 

 0 -155 0 -12 794 

Rörelseresultat  -2 397 508 -2 557 096 -9 590 370 -9 198 402 

      

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -447 903 -103 299 -1 612 695 -965 543 

PERIODENS RESULTAT  -2 845 411 -2 660 395 -11 203 065 -10 163 945 

      

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER 
TOTALRESULTATET 

     

Övrigt totalresultat  - - - - 

Summa totalresultat för perioden  -2 845 411 -2 660 395 -11 203 065 -10 163 945 

      

Hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare  -2 845 411 -2 660 395 -11 203 065 -10 163 945 

SUMMA  -2 845 411 -2 660 395 -11 203 065 -10 163 945 
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

 

     

Belopp i SEK Not 2019-12-31  2018-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella tillgångar  149 204 081  137 098 564 

Materiella anläggningstillgångar  0  0 

Finansiella tillgångar  30 898  31 048 

Aktier i dotterföretag  50 000  50 000 

     

Omsättningstillgångar     

Övriga omsättningstillgångar  776 623  1 055 351 

Likvida medel  12 920 515  9 109 617 

Summa tillgångar  162 982 117  147 344 580 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital  147 785 469  136 658 272 

     

Långfristiga skulder  0  7 406 845 

Kortfristiga skulder  15 196 648  3 279 463 

Summa eget kapital och skulder  162 982 117  147 344 580 
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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 som i senaste delårsrapporten. För en utförligare 
beskrivning av de redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget i denna delårsrapport, se årsredovisningen för 2018. 
 
IFRS 16 Leasingavtal 

IFRS 16 tillämpas av koncernen från och med 1 januari 2019. Bolaget har vid övergången till IFRS 16 den 1 januari 2019 använt en modifierad 
retroaktiv metod. Leasingskulden är summan av nuvärdet av alla framtida avgifter till dess att leasingavtalet har löpt ut. Förenklingsregeln har 
tillämpats vid övergången. 
 
Enligt den nya standarden ska leasetagare redovisa åtagandet att betala leasingavgifter som en leasingskuld i balansräkningen. Rätten att nyttja 
den underliggande tillgången under leasingperioden redovisas som en tillgång. Avskrivning på tillgången redovisas i resultatet liksom en ränta 
på leasingskulden. Erlagda leasingavgifter redovisas dels som betalning av ränta, dels som amortering av leasingskulden.  
 
I moderföretaget tillämpas undantaget i RFR 2 beträffande leasingavtal. Det innebär att moderföretagets principer 
för redovisning av leasingavtal är oförändrade. 
 

 

Noter till de finansiella rapporterna 
Not 1 Närstående 

Såsom närstående betraktas bolag och dotterbolag som ingår i Koncernen, ledamöterna i bolagets styrelse, koncernens ledande 

befattningshavare samt nära familjemedlemmar till dessa personer. 

Nordic Iron Ores hade inga skulder till närstående per den 31 december 2019.  

 
Not 2 Nyckeltal (koncernen) 

Belopp i SEK 2019               
okt - dec 

2018               
okt - dec 

2019                
jan - dec 

2018                
jan - dec 

Koncernen     

Soliditet (%) 88,85% 92,75% 88,85% 92,75% 

Resultat per aktie (vägt genomsnitt)  -0,14 -0,13 -0,55 -0,67 

Eget kapital per aktie  4,93 6,86 4,93 6,86 

Kassalikviditet (%) 90,42% 311,28% 90,42% 311,28% 

Antal aktier 29 969 470 19 909 775 29 969 470 19 909 775 

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning, st  20 955 601 19 909 775 20 191 563 15 238 299 

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 20 955 601 19 909 775 20 191 563 15 238 299 

 
Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning. 

Resultat per aktie:  Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier. 

Eget kapital per aktie:  Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen. 

Kassalikviditet:  Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder. 

 

 

Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom pressmeddelande för offentliggörande 

den 20 februari 2019 kl 08.00. 

Nordic Iron Ore AB:s aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Wildeco Ekonomisk Information AB är 

bolagets Certified Adviser. 

 


