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Delårsrapport  januari - mars 2008 
 
 
 
 

• Årets förhandlingar om nya priser på järnmalm resulterade i en 65 procentig höjning 
av priset på fines och en 86 procentig höjning av priset på pellets. 
 
 

• Under första kvartalet redovisade Dannemora Mineral AB den ”feasibility”-studie över 
den planerade verksamheten i Dannemoragruvan, som bolaget givit tre oberoende 
konsultbolag i uppdrag att genomföra. Studien visar att projektet har en klar 
ekonomisk bärkraft och utgör ett gott tekniskt och ekonomiskt underlag för att driva 
projektet vidare.  
 

 
• Som ett led i den planerade återstarten av gruvverksamheten i Dannemora köpte 

Dannemora Mineral under första kvartalet ett ca 400 hektar stort markområde av 
Östhammars kommun, vilket underlättar den framtida driften. Avtalet reglerar även  
en del miljöfrågor, vilket bland annat innebär att Östhammars kommun ansvarar för 
eventuella miljöbelastningar relaterade till tidigare verksamhet. 
 

 
• Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har fastställt den 13-16 maj som datum för 

huvudförhandlingarna avseende Dannemora Magnetits ansökan om Miljötillstånd för 
gruvdrift och malmförädling vid Dannemoragruvan. 
 

 
• Styrelsen i Dannemora Mineral utsåg under första kvartalet Staffan Bennerdt till ny 

verkställande direktör i bolaget med tillträde den 1 april. Dåvarande VD Lars-Göran 
Ohlsson lämnar befattningen av åldersskäl, men kvarstår som ledamot i bolagets 
styrelse och fortsätter även att vara engagerad i andra uppdrag inom koncernen. 
 
 

• Resultat efter finansnetto under det 1:a kvartalet 2008 uppgick till -4,6 (-1,5) miljoner 
kronor.  
 
 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten under det 1:a kvartalet 2008 uppgick till  
-5,7 (-1,8) miljoner kronor.  
 
 

• Investeringarna under det 1:a kvartalet 2008 uppgick till 17,3 (4,9) miljoner kronor.  
 
 

• Likvida medel den 31 mars 2008 uppgick till 55,5 (5,3) miljoner kronor.  
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JÄRNMALMSGRUVAN (DANNEMORA MAGNETIT) 
 
”Feasibility”-studie”  
På uppdrag av Dannemora Mineral AB har de oberoende konsultbolagen ARRC Geoconsulting AB, Vattenfall 
Power Consultant AB och PROing H&J AB genomfört en ”feasibility”-studie avseende ett återupptagande av 
driften i Dannemoragruvan. Resultatet av denna har ingående redovisats i januari 2008 (pressmeddelande 28:e 
januari 2008).  
 
Mineraltillgångar och malmreserver 
Med en ”cut-off” på 30% järn uppgår de kända mineraltillgångarna till 19,4 Mt med 41,5% järn och 1,9% 
mangan och de indikerade mineraltillgångarna till 6,2 Mt med 39,2% järn och 2,2% mangan (tillsammans 25,5 
Mt med 41,0% järn och 2,0% mangan). Inom mineraliseringarna finns en del partier med mindre än 30% järn 
vilka inte kan lämnas vid en brytning. Inkluderas dessa i beräkningen ökar de kända mineraltillgångarna till 23,6 
Mt med 38,5% järn och 1,9% mangan och de indikerade mineraltillgångarna till 8,0 Mt med 35,5% järn och 
2,2% mangan (tillsammans 31,5 Mt med 37,7% järn och 2,0% mangan). I mineraltillgångarna ingår 2,4 Mt i 
pelare och mellanskivor om klassificerats som indikerade mineraltillgångar (beräknade från äldre uppgifter).  
 
De bevisade malmreserverna i Dannemorafältet har beräknats till 20,6 Mt med 35,1% järn och 1,8% mangan 
och de sannolika malmreserverna till 7,9 Mt med 35,3% järn och 1,7% mangan (totalt 28,5 Mt med 35,2% järn 
och 1,8% mangan).  
 
Gråbergsinblandningen antas utgöra en en-meters skiva runt varje malmkroppen. Sammanlagt har 
gråbergsinblandningen beräknats till cirka 3,0 Mt med 5% järn (cirka 10% av mineraltillgångarna eller knappt 
11% av mineraltillgångarna – malmförluster).  
 
Malmförlusterna, som i huvudsak är relaterade till brytningsmetoden, oregelbundna malmgränser och 
pelaravsättningar, har beräknats för varje malmkropp. Totalt uppgår de till 4 753 kt med 36,9% järn och 1,8% 
mangan (cirka 15% av mineraltillgångarna eller knappt 14% av mineraltillgångarna + gråbergsinblandningen). 
 
Brytning  
Den planerade brytningen kommer, liksom innan gruvan stängdes 1992, att ske med en metod som närmast 
kan kategoriseras som skivrasbrytning. Under de två första driftåren, då brytningen planeras ske i de 
malmkroppar som ligger över nuvarande vattennivå, kommer malmen att köras upp via den befintliga rampen 
och krossas ovan jord. Från tredje driftåret (när full produktion uppnåtts) bör all malm kunna krossas under jord 
och skippas upp via schaktet.  
 
Malmförädling  
Malmförädlingen planeras ske i en helt ny byggnad eftersom driftkostnaderna i denna blir betydligt lägre än om 
den befintliga byggnaden skulle ha utnyttjats.  
 
Under den senaste driftperioden skedde malmförädlingen i en konventionell tvåstegsprocess omfattande 
sovring (för produktion av styckemalm) och anrikning (för produktion av fines). Anrikningssteget omfattade bl.a. 
våtmalning i två kvarnar följt av magnetisk separering och avvattning. För att reducera såväl investerings- som 
driftkostnader har förutsättningarna för att genomföra hela malmbehandlingen torrt undersökts. Hittills 
genomförda försök tyder på att detta är genomförbart.  
  
Planerad produktion  
Den planerade produktionen från förädlingsverket utgörs till lika delar av styckemalm (4-16 mm) med 50% järn 
och fines (<4 mm) med 55% järn. Under första och andra driftåret beräknas förädlingsverket leverera 0,5 Mt 
respektive 1,0 Mt styckemalm och fines för att år tre nå 1,5 Mt, vilket motsvarar en brytning i gruvan på 2,45 Mt.  
Med dessa förutsättningar medger malmreserven en kontinuerlig brytning under drygt 12 år. Sannolikheten för 
att den planerade gruvprospekteringen (5,0 Mkr/år) kommer att resultera i ytterligare malmreserver och därmed 
öka livslängden bedöms vara god.  
 
Investeringskostnader  
Initialinvesteringarna har beräknats till 840 Mkr fördelade på gruvan och industriområdet (650 Mkr), 
förädlingsverket (147 Mkr) samt länspumpningen av gruvan och vissa schaktarbeten (cirka 40 Mkr).   
Investeringarna beräknas kunna genomföras under en fyraårsperiod under vilken produktionskapaciteten 
successivt byggs upp (132 Mkr år 0, 390 Mkr år 1, 226 Mkr år 2 och 90 Mkr år 3). År 7 förutsätts 
återinvesteringar i maskinparken på 32 Mkr.  
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Driftkostnader  
Driftkostnaderna vid full produktion beräknas uppgår till 178,50 kr/t förädlade produkter FOB Hargshamn 
(109,30 kr/t malm). Brytningskostnaderna uppgår till 107,70 kr/t förädlad produkt (65,90 kr/t malm) och 
processkostnaderna till 11,50 kr/t förädlad produkt (7,00 kr/t malm).  
 
Transportkostnader, hamnkostnader och hanteringskostnader uppskattas till 51,50 kr/t färdig produkt (31,50 kr/t 
malm). I studien har förutsatts att all transport under gruvans livslängd sker med lastbil till en kostnad av 37,90 
kr/ton förädlade produkter (23,20 kr/t malm). Dannemora Mineral bedömer att järnvägen mellan gruvan och 
Hargshamn bör kunna nyttjas redan under det första året med full produktion (2011/2012) vilket avsevärt skulle 
reducera transportkostnaderna. Återställningskostnaderna och prospekteringskostnaderna i gruvan belastar 
driftkostnaden med 4,70 kr/t förädlade produkter (2,90 kr/t malm).  
 
Den lägre produktionen under de två första driftåren i kombination med rampuppfrakt och att betydande delar 
av verksamheten planeras ske med entreprenörer gör att driftkostnaderna per ton under dessa år blir betydligt 
större än vid full produktion och schaktuppfrakt.  
 
Marknad och priser  
Grunden för det av Dannemora Mineral beräknade genomsnittspriset för produkterna FOB Hargshamn, cirka 
447 kr/ton, är 2007 års järnmalmspriser FOB Brasilien respektive Mauretanien samt aktuella fraktrater till 
Östersjöområdet. På grund av att utvecklingen på järnmalmsmarknaden är extremt svår att uppskatta och med 
hänsyn till de historiskt höga fraktkostnaderna har det beräknade priset reducerats med tjugo procent (cirka 90 
kr/ton).  
 
Det genomsnittliga priset för järnmalmsprodukterna levererade från Dannemora FOB Hargshamn har i studien 
satts till 358 kr per ton. I priset har hänsyn inte tagits till att Dannemoramalmen håller relativt höga 
manganhalter och att den dessutom har en sammansättning (CaO/SiO2) som gör att en del stålverk kan vara 
beredda att betala ett premium.  
 
Ekonomisk utvärdering  
Med användande av ovan redovisade investerings- och driftkostnaderna samt ett medelpris för produkterna 
FOB Hargshamn på 358 blir nettonuvärdet (NPV) av utbetalningarna för investeringar och det operativa 
kassaflödet från den planerade järnmalmsproduktionen 956 Mkr vid 8 % kalkylränta. En cirka 10 %-ig ökning av 
medelpriset (till 394 kr/t färdigprodukt) ger ett NPV på 1 327 Mkr medan en cirka 10 %-ig minskning av 
medelpriset (till 322 kr/t färdigprodukt) ger ett NPV på 586 Mkr.  
 
Marknads- och prisutveckling 
Den internationella konjunkturavmattningen har ännu inte givit några avtryck i stålkonsumtionen, vilket sannolikt 
dels beror på Kinas fortsatt starka ekonomiska utveckling och dels på att stålleveranserna i hög utsträckning 
går till strukturella investeringar. Stålproducenterna har hittills inte haft svårigheter att höja sina priser och året 
har inletts med starka rapporter från bland andra SSAB och Ruukki. 
Järnmalmsproducenterna har redovisat mycket god resultatutveckling under 2007 och innevarande års kraftiga 
prishöjningar på fines med 65 % och pellets med 86 % understryker branschens fortsatt goda förutsättningar. 
Intresset för Dannemoramalmen bland potentiella kunder ute i Europa förefaller vara gott och fördjupade 
diskussioner förs för närvarande med ett antal aktörer. 
 
Länspumpning av gruvan.  
Dannemoragruvan är i dag vattenfylld upp till nivån 320 m. Totalt finns fem miljoner kubikmeter vatten som 
måste pumpas bort vilket Bolaget har fått tillstånd att göra av Länsstyrelsen. Pumpningen var tänkt att starta 
redan under 2007 men eftersom brytningen kan starta i de malmkroppar som finns i norra delen av fältet, och 
som ligger över vattennivån, är det möjligt att skjuta investeringen framåt och sannolikt inte inleda pumpningen 
förrän efter miljöbesslutet. De diskussioner som förs med olika entreprenörer har resulterat i att pumpningen 
sannolikt kommer att ske i två ettapper vilket skulle reducera kostnaderna och innebära att delar av 
investeringen ytterligare skulle kunna skjutas fram i tiden. 
 
Järnvägstransport  
Det har i feasibility studien antagits att all transport mellan Dannemora och utskeppningshamnen (Hargshamn) 
kommer att ske med lastbilar under hela gruvans livslängd. Kostnaden för detta har beräknats till 37,90 kr/t 
förädlade produkter vilket utgör en betydande del (drygt 20%) av den totala driftkostnaden. En övergång till 
järnvägstransport skull kraftigt reducera transportkostnaderna. Den befintliga järnvägen mellan gruvan och 
hamnen, som har en längd av cirka 35 km, behöver emellertid rustas upp och eventuellt förses med ett nytt 
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trafiksystem. Att detta kan göras så snabbt som möjligt är viktigt, inte enbart för att reducera kostnaderna, utan 
också ur miljösynpunkt. 
 
Att snarast få tillstånd ett beslut om en renovering av banan ser Bolaget som en av de viktigaste uppgifterna 
under året och har därför engagerat sig kraftigt i de diskussioner som med god hjälp från läns- och 
kommunrepresentanter förts med i första hand Banverket, Green Cargo och Hargshamn. Samtidigt med dessa 
diskussioner planeras också den utbyggnad av spåren som Dannemora Magnetit måste göra från 
industriområdet till befintligt järnvägsnät.    
 
Förhandlingar med entreprenörer och leverantörer 
För den planerade uppbyggnaden av anläggningarna i Dannemora har Bolaget tecknat ett ramavtal med ett  
konsultbolag avseende bl.a projektledning, projektering, samordning, dokumentering och upphandling. Under 
årets första månader har förhandlingar också förts  med olika leverantörer av gruv- och anrikningsutrustning. 
Vidare förs diskussioner med entreprenörer om inledande bergarbeten, i första hand förlängningen av den 
befintliga rampen.  
   
Avtal med Östhammars kommun  
Östhammars kommun överlät i början av året ett cirka 400 hektar stort markområde från kommunens aktiebolag 
Dannemora Gruvfastigheter till Dannemorakoncernens nybildade dotterbolag Dannemora Förvaltnings AB. 
Markköpet är ett led i den planerade återstarten av Dannemoragruvan. Det område som övertagits omfattar all 
den mark och de anläggningar som Dannemora Magnetit behöver för att återuppta driften. Bland annat ingår 
det tidigare industriområdet kring gruvlaven och malmbehandlingsverket samt gruvsjön. Genom köpet övertog 
Dannemora Mineral även ägandet av för gruvverksamheten viktiga byggnader och anläggningar som 
gruvlaven, verkstäder förråd och upplagsplatser för malm samt kontorsbyggnader.  
 
I köpeavtalet regleras även ansvaret för vissa miljöfrågor såtillvida att Östhammars kommun kommer att 
ansvara för eventuella miljöbelastningar förorsakad av tidigare verksamhet och Dannemora kommer att ansvara 
för eventuella miljöeffekter orsakade av den planerade framtida gruvverksamheten.  
 
Miljötillstånd 
Dannemora Mineral har sedan tidigare bearbetningskoncession för Dannemorafältet. Innan ett återupptagande 
av driften kan beslutas fordras emellertid också ett miljötillstånd. I juni 2007 lämnade Bolaget in en ansökan till 
Miljödomstolen om att få bryta och på plats förädla järnmalmen. Ansökan avser en produktion av 2,0 Mt 
styckemalm och fines. Miljödomstolen har under första kvartalet satt ett datum för huvudförhandlingen. Den 
kommer att hållas 13-16 maj i Österbybruk.  
 
 
PROSPEKTERING (DANNEMORA PROSPEKTERING)  
 
Dannemora Prospektering har under årets första månader koncentrerat största delen av sin verksamhet till de 
undersökningstillstånd och den brytningskoncession som moderbolaget har i Dannemoraområdet. Inledande 
prospekteringsinsatser har dessutom gjorts av nickel- och manganförekomster för vilka ansökningar om 
undersökningstillstånd gjordes i slutet av 2007 och under det första kvartalet 2008.  
 
Dannemora Mineral hade vid utgången av första kvartalet 21 beviljade undersökningstillstånd med en total area 
på 21 219 ha. Dessutom har fyra nya ansökningar om undersökningstillstånd inlämnats till Bergsstaten. Alla 
undersökningstillstånd, så väl som bearbetningskoncessionen över Dannemorafältet, ägs av moderbolaget.  
 
Södra fältet (Dannemora Bearbetningskoncession) 
Under 2007 borrades fem kärnborrhål i den södra delen av Dannemorafältet. Dessa träffade emellertid endast 
svagt mineraliserade zoner med framförallt kopparkis. Projekt ”Södra fältet” ligger inom Dannemorafältets 
bearbetningskoncession. Under senare delen av 2007 genomförde det kanadensiska bolaget Crone 
Geophysics på uppdrag av Dannemora Prospektering TEM-mätningar (Time Domain Electro Magnetic) i tre av 
borrhålen. De indikerade oberoende av varandra en drygt 200 meter lång god elektrisk ledare som stupar cirka 
40 grader mot nordnordväst och som har sitt centrum på cirka 130 meters djup. De fyra hål som hittills borrats 
visar att den elektriska ledaren utgörs av en i vissa delar helt kompakt sulfidmineralisering i vilken magnetkis 
och svavelkis dominerar men som också håller andra sulfidmineral, främst zinkblände. 
 
Analysresultaten från två av hålen är klara (tabell 1). I kärnan från borrhål nummer 3012 finns en 7,5 m lång 
sektion (verklig bredd okänd) med 4,5 procent zink (eller 18,0 meter med 2,5% zink). Det andra borrhålet (3013) 
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träffar en massiv sulfidmineralisering, som skärs av en felsisk gång, på ett djup av ca 105 m. De mineraliserade 
kärnsektionerna på båda sidor om gången är 3.7 m med 2.0% zink respektive 5.4 m med 1.6 % zink.  

Genomgången och karteringen av äldre borrkärnor från Dannemorafältet har fortsatt under 2008. I en av 
borrkärnorna från södra delen av Dannemorafältet konstaterades en 14 meter lång sektion (verklig bredd 
okänd) med 4,1 procent zink (tabell). Den undersökta borrkärnan kommer från hål 271 som borrats på 250 
meters nivå vid Lyndonmalmen.  

 
Tabell 

  
 

Zinkhalter i mineraliserade kärnsektioner från borrhål 3012, 3013 och 271. 
Borrhål nr 3012. Koordinater 6677650/1613510. Lutning 70o. Riktning 145o. 
Borrhål 
nr. 

Mineralisering från..till.. 
(m) 

Mineraliserad sektion 
(m) 

Zn-halt 
(%) 

3012 121,70-123,70 2,00 1,91
3012 123,70-125,70 2,00 1,73
3012 125,70-127,70 2,00 1,26
3012 127,70-129,70 2,00 0,34
3012 129,70-131,70 2,00 2,83
3012 131,70-133,70 2,00 3,27
3012 133,70-134,70 1,00 7,36
3012 134,70-135,70 1,00 2,50
3012 135,70-136,20 0,50 0,04
3012 136,20-137,20 1,00 11,80
3012 137,20-137,70 0,50 0,80
3012 137,70-139,70 2,00 0,33

Borrhål nr 3013. Koordinater 6677616/1613531. Lutning 70o. Riktning 145o. 
3013 111,30-113,30 2,00 1,13
3013 113,30-114,30 1,00 4,41
3013 114,30-114,95 0,65 1,06
3013 119,64-120,24 0,60 5,75
3013 121,50-123,50 2,00 1,87
3013 123,50-125,00 1,50 0,73

Borrhål nr 272. Koordinater* 2137/4550/254. Lutning 2o. Riktning 270o. 
271 72,00-74,00 2,00 3,02 
271 74,00-76,00 2,00 2,85 
271 76,00-78,00 2,00 3,45 
271 78,00-80,00 2,00 7,32 
271 80,00-82,00 2,00 5,64 
271 82,00-84,00 2,00 4,08 
271 84,00-86,00 2,00 2,55 
 
 
Djupmorän och bergkaxprovtagning  
Den regionala geokemiska ytmoränprovtagningen som genomfördes under 2007 resulterade i ett flertal zink- 
och guldanomala områden. För att närmare försöka lokalisera eventuella mineraliseringar som förorsakat 
anomalierna i moränen har Dannemora Prospektering under 2008 genomfört en 
bergkax/bottenmoränprovtagning inom projektet Söderskogen (undersökningstillståndet Gruvsjön-Gryttjom) och 
inom projektet Stynsbo (undersökningstillstånden Andersbo, Vigelsbo, Hälsinggruvan och Ursbo nr 1). 
 
Provtagningen har gjorts med en mindre borrmaskin som borrat vertikala hål utefter linjer tvärs över 
berggrundens strykning. Borrets spets är så konstruerad att prov kan tas dels av moränen dels av berggrunden.  
 
Det provtagna området inom projekt Söderskogen har en area av cirka 350 hektar. Totalt togs prov från 33 
platser. Proven togs med 300 meters mellanrum utefter linjer mellan vilka avståndet var cirka 500 meter.    
 
Inom projekt Stynsbo togs prover på 32 platser inom ett cirka 400 hektar stort område. Profilavståndet var 500 
meter och det var 300 meter mellan provpunkterna. 
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Resultaten av provtagningarna kommer att redovisas så snart analysresultaten från hela kampanjen erhållits. 
 
Flyggeofysiska mätningar  
Under årets första månader har Dannemora Prospektering gått igenom och tolkat alla data från den under 2007 
genomförda helikopterburna TEM- och magnetometermätningen.  Ett stort antal anomalier har framkommit. 
Fem av de mest intressanta har inledningsvis valts ut för mer detaljerade undersökningar.   
 
 
HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 
 
Staffan Bennerdt tillträdde den 1 april tjänsten som VD i moderbolaget Dannemora Mineral AB. Staffan 
Bennerdt kommer närmast från en tjänst som CFO i Boliden. 
 
Dannemorakoncernen, genom det nybildade dotterbolaget Dannemora Förvaltnings AB, tillträdde den 1 april 
2008 de markområden och bostadsfastigheter som förvärvades av Östhammars kommun under 
rapportperioden.  
 
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Dannemora Mineral arbetar idag utifrån en tidplan för som innebär att resterande delen av 2008 till stor del 
ägnas åt att få ansökan om brytningstillstånd godkänd i Miljödomstolen, att arrangera finansiering samt 
förbereda upphandling av de anläggningar som krävs för gruvdriften. 
 
Vid utfärdande av miljötillstånd och givet att tillräcklig finansiering kan resas tas definitivt beslut om gruvdrift och 
genomförande av anläggningsinvesteringarna. Gruvdriften planeras att inledas omkring årsskiftet 2009/2010. 
Tidplanen kan komma att påverkas av olika faktorer som ligger utanför bolagets kontroll och kan därför komma 
att ändras under projektets gång. 
 
 
RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING 
 
KONCERNEN 
 
Omsättning och resultat 
Då koncernen fortfarande befinner sig i den inledande investeringsfasen har koncernen, likt föregående år, inte 
uppvisat några rörelseintäkter. Resultatet efter finansnetto för det 1:a kvartalet januari - mars 2008 uppgick till  
-4,6 (-1,5) miljoner kronor. 
 
Likviditet och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under det 1:a kvartalet januari – mars 2008 uppgick till -5,7 (-1,8) 
miljoner kronor. Efter investeringsverksamheten -2,5 (-2,7) miljoner kronor och finansieringsverksamheten 0,0 
(0,0) miljoner kronor slutade periodens kassaflöde på -8,2 (-4,5) miljoner kronor. Koncernens likvida medel 
uppgick vid periodens utgång till 55,5 (5,3) miljoner kronor. 
 
Koncernen hade inga räntebärande skulder per 2008-03-31. 
 
Investeringar 
Investeringarna under det 1:a kvartalet januari – mars 2008 uppgick till 17,3 (4,9) miljoner kronor. Av 
investeringarna var 2,4 (1,6) miljoner kronor hänförliga till prospekteringsverksamheten och 0,6 (3,2) miljoner 
kronor till utredningsarbeten kopplade till framtida planerad gruvbrytningsverksamhet. Investeringar i byggnader 
och mark uppgick till 13,5 (0,0) miljoner kronor och i pågående nyanläggningar 0,5 (0,0) miljoner kronor. 
 
Investeringar i byggnader och mark utgörs av det markområde med byggnader som har förvärvats av 
Östhammars Kommun. Av den totala investeringen utgör 13,0 miljoner kronor en tilläggsköpeskilling som ska 
erläggas år 2012. 
 
Medarbetare 
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Medelantalet anställda under det första kvartalet januari - mars 2008 uppgick till 10 (3). Utav dessa var två 
kvinnor.  
 
 
MODERBOLAGET 
Moderbolagets resultat efter finansnetto för det 1:a kvartalet januari - mars 2008 uppgick till  
-1,8 (-1,5) miljoner kronor. 
 
Moderbolagets investeringar under det 1:a kvartalet januari – mars 2008 uppgick till 2,5 (4,9) miljoner kronor. 
Av dessa var 2,4 (1,6) miljoner kronor hänförliga till prospekteringsverksamheten. 
 
Redovisningsprinciper 
Denna bokslutskommuniké är i enlighet med gällande svenska redovisningsprinciper förutom vad avser 
redovisningen av prospekterings- och utvärderingstillgångar där IFRS 6 har tillämpats. Redovisningsprinciperna 
i denna bokslutskommuniké är oförändrade i jämförelse med Dannemora Minerals senaste årsredovisning. 
 
 
Kommande ekonomisk information  

 
• Delårsrapport januari – juni 2008 publiceras den 20 augusti 2008. 
• Delårsrapport januari – september 2008 publiceras den 23 oktober 2008. 
• Bokslutskommuniké januari – december 2008 publiceras i februari 2009. 

 
 
 
 

Dannemora den 7 maj 2008 
 

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

Nils Sandstedt, vice styrelseordförande 
Lars-Göran Ohlsson 

Christer Lindberg 
Lennart Falk 

Niklas Nordström 
 

 
 

 
 
Det tekniska underlaget i denna rapport har godkänts av Lars-Göran Ohlsson och Lennart Falk (Dannemora Mineral AB) 
som av SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) är registrerade som ”Kvalificerade 
Personer” (QP:s). Lennart Falk är en av huvudägarna i Bolaget. 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 
 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
 
Staffan Bennerdt (VD Dannemora Mineral AB)  
tel: 0295 24 44 22, 070 513 61 14  
staffan.bennerdt@dannemoramineral.se  
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Räkenskaper, Koncernen  
 

NYCKELTAL   
Jan-mars 

2008
Jan-mars 

2007
Helåret 

2007 
Resultat efter finansiella poster, tkr -4 564 -1 507 -10 174 
Avkastning på totalt kapital, % -4,9 -9,0 -19,6 
Avkastning på eget kapital, % -5,7 -12,2 -21,2 
Eget kapital, tkr 78 104 11 643 82 668 
Soliditet, % 80,2 67,0 94,1 
Resultat per aktie före full utspädning, kr -0,98 -2,22 -2,93 
Resultat per aktie efter full utspädning, kr -0,97 -2,04 -2,88 
Utest. aktier på balansdagen före full utspädn. 4 660 000 3 260 000 4 660 000 
Utest. aktier på balansdagen efter full utspädn. 4 720 000 3 320 000 4 720 000 
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 4 660 000 679 167 3 470 347 
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 4 720 000 739 167 3 530 347 

 
RESULTATRÄKNINGAR   
Belopp i tkr Jan-mars 

2008
Jan-mars 

2007
Helåret 

2007 
 

Nettoomsättning - - - 
  
Övriga externa kostnader -3 560 -1 014 -8 044 
Personalkostnader -1 583 -519 -3 421 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-16 -10 -370 

Rörelseresultat -5 159 -1 543 -11 835 
  
Ränteintäkter och liknande resultatposter 595 37 1 662 
Räntekostnader och liknande resultatposter - -1 -1 
Resultat efter finansiella poster -4 564 -1 507 -10 174 
  
Periodens resultat -4 564 -1 507 -10 174 
Resultat per aktie före full utspädning, kr -0,98 -2,22 -2,93 
Resultat per aktie efter full utspädning, kr -0,97 -2,04 -2,88 
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BALANSRÄKNINGAR   
Belopp i tkr 2008-03-31    2007-03-31 2007-12-31 
TILLGÅNGAR  
Prospekterings- och utvärderingstillgångar 25 747 10 525 22 722 
Byggnader och mark 13 500 - - 
Inventarier, verktyg och installationer 461 142 257 
Pågående nyanläggningar 506 - - 
Depositioner 115 100 115 
Övriga kortfristiga fordringar 838 1 082 750 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 819 174 263 
Kassa och bank 55 461 5 349 63 706 
SUMMA TILLGÅNGAR 97 447 17 372 87 813 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital 
Långfristiga skulder 

78 104
13 000

11 643
-

82 668 
- 

 

Leverantörsskulder 4 177 3 169 3 125 
Övriga kortfristiga skulder 272 497 394 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 894 2 063 1 626 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 97 447 17 372 87 813 

 
  
  

 
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL   
Belopp i tkr Jan-mars

2008
Jan-mars

2007
Helåret 

2007 
Bundet eget kapital  
Enligt balansräkningen vid ingången av 
perioden 

1 824 1 241 1 241  

Fondemission - 359 359 
Nyemission - - 224 
Enligt balansräkningen vid utgången av 
perioden 

1 824 1 600 1 824 

 
 

Fritt eget kapital  
Enligt balansräkningen vid ingången av 
perioden 

80 844 11 862 11 862 

Fondemission  - -359 -359 
Nyemission - - 85 176 
Emissionskostnader - - -5 708 
Emission av teckningsoptioner - 47 47 
Periodens resultat -4 564 -1 507 -10 174 
Enligt balansräkningen vid utgången av 
perioden 

76 280 10 043 80 844 

Summa eget kapital vid utgången av 
perioden 

78 104 11 643 80 844 
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KASSAFLÖDESANALYSER  
Belopp i tkr Jan-mars 

2008
Jan-mars 

2007
Helåret 

2007 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 705 -1 830 -7 805 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 540 -2 733 -18 094 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 47 79 740 
Periodens kassaflöde -8 245 -4 516 53 841 
Likvida medel vid periodens ingång 63 706 9 865 9 865 
Likvida medel vid periodens utgång 55 461 5 349 63 706 
  

 
 
 
Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva. 
Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering 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 Dannemora Prospektering AB vars verksamhet omfattar den regionala och lokala 
prospekteringen.  
 
Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer inledningsvis i huvudsak riktas mot den 
planerade brytningen av dessa. 
 
Bolagets Certified Advisor på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB. 


