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Väsentliga händelser under perioden 
 
 
 

• Dannemora Mineral genomförde en riktad nyemission vilken tillförde 103 500 000 
SEK före emissionskostnader. Detta bedöms säkra det återstående 
kapitalbehovet fram till positivt kassaflöde. 

• En uppdatering av bolagets mineralreserv redovisade en ökning med 6,9 miljoner 
ton till 35,1 miljoner ton sannolik mineralreserv med en järnhalt på 35,3 procent. 

• En ny dagramp färdigställdes vilket är en avgörande komponent för väsentligt 
förbättrad logistiken i gruvan. 

• Dannemora Mineral slöt ett tioårigt avtal med Hargs Hamn AB avseende 
terminaltjänster vilket innebar att Dannemora har löst hela logistikkedjan från 
gruva till lastning av fartyg. 

• Hovet bekräftade att Konung Carl XVI Gustaf kommer att förrätta den officiella 
invigningen av Dannemora järnmalmsgruva den 13 juni 2012. 

• Nettoomsättningen under perioden januari - mars 2012 uppgick till 0,8 (0,8) mkr. 
Resultat efter finansnetto under samma period uppgick till -0,4 (-8,0) mkr.  

• Under perioden januari-mars 2012 uppgick det totala kassaflödet till -243,0 (767,1) 
mkr.  

• Likvida medel per den 31 mars 2012 uppgick till 383,3 (979,2) mkr. 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• Bolagets produktionsstart inleddes den 2 april i och med driftstarten av 
sovringsverket och årets produktionsplan bedöms därmed innehållas.   

• Dannemora Mineral har beslutat att återuppta arbetet med att notera bolagets 
aktie på NASDAQ OMX huvudlista. 
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MODERBOLAGET  
 
Dannemora Mineral AB genomförde den 16 mars en nyemission, i huvudsak riktad till norska 
och andra utländska investerare. Emissionen tillförde 103 500 000 SEK före 
emissionskostnader. 

Emissionen genomfördes med en teckning på 133 %. Totalt tilldelades 1 500 000 aktier av serie 
B till en kurs av 69,00 SEK per aktie. Teckningskursen blev 4 procent högre än den 
genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under de 10 föregående handelsdagarna på 
Stockholmsbörsen. 

Nyemissionen genomfördes för att möta de förändringar i bolagets kassaflöde som föranletts av 
den ökade investeringsvolymen och rörelsekapitalförändringar som bolaget tidigare hade 
kommunicerat i delårsrapporten för kvartal 3 2011. Emissionen bedöms säkra det återstående 
kapitalbehovet för att finansiera Dannemora järnmalmsgruva fram till positivt kassaflöde. 

Från och med den första januari 2012 består koncernledningen i Dannemora av Staffan 
Bennerdt, VD och koncernchef, Niklas Kihl, ekonomi- och finanschef, Kjell Klippmark, VD 
Dannemora Magnetit AB, Jan Vestlund, Marknads- och försäljningschef samt Yvonne Gille, 
Informations- och Personalchef. Ansvarig för den gruvnära prospekteringen i Dannemora är 
Mats Larsson.  

Pär Göting tillträdde en nyinrättad tjänst som vice VD i Dannemora Magnetit AB. Pär är 
bergskoleingenjör och kom närmast från Skanska där han tidigare var VD för Skanska Raise 
Boring och senast projektledare för deras underjordsavdelning. Han ingår i ledningsgruppen för 
Dannemora Magnetit AB.  

Konung Carl XVI Gustaf kommer att förrätta den officiella invigningen av Dannemora 
järnmalmsgruva vilket sker den 13 juni 2012. 

Årsstämma i Dannemora Mineral AB (publ) kommer att äga rum tisdagen den 8 maj 2012, 
klockan 16.00 i Stora Salen, Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. 

Avstämningsdag för rätt att delta vid stämman är måndagen den 30 april 2012. Övrig 
information om årsstämman framgår av kallelse som införts i Post och Inrikes Tidningar 

DANNEMORA JÄRNMALMSGRUVA  
Marknadsutveckling  
 
Utvecklingen under första kvartalet 2012 präglades i hög utsträckning av den ekonomiska 
krisen inom EU och dess inverkan på världskonjunkturen.  
 
Under januari och februari 2012 producerades 241 miljoner ton stål i världen, vilket var 2 
procent lägre än motsvarande period 2011 då produktionen uppgick till 246 miljoner ton. 
Neddragningarna inom Europa utgör den viktigaste förklaringen där produktionsminskningen 
uppgick till 5 procent.   
 
Den kinesiska regeringens åtgärder för att kontrollera inflationen och den överhettade 
fastighetsbranschen innebär att den ekonomiska tillväxten i år bedöms ligga strax under 9 
procent och detta orsakade en del turbulens på marknaden. Den har nu lagt sig och tillgängliga 
data pekar på att Kina kommer att producera mer än 700 miljoner ton stål under 2012.  I resten 
av världen bedöms stålproduktionen hamna i nivån strax under 800 miljoner ton, vilket totalt sett 
skulle betyda en viss global tillväxt, överstigande förra årets produktion på 1490 miljoner ton.  
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Stålpriserna återhämtade sig något under första kvartalet och ligger nu för varmvalsade band 
inom EU på nivån € 520 / $ 680.  
 
Efterfrågan på järnmalm försvagades något under kvartalet men prisbilden fortsatte att ligga på 
en relativt hög nivå och har under början av april åter nått nivåer över 150 USD/ ton CFR Kina 
Under det första kvartalet i år varierade prisnivån, vilken styrs av spotpriset i Kina för 62 
procentig fines, mellan USD 140 och USD 146 per ton CFR med en svagt stigande tendens 
(Platts Index för 62 procentig järnmalm.)  
 
Kunder och leveransavtal  
 
Prisförhandlingar med Dannemoras kontraktskunder inleddes under kvartalet och arbetet med 
att utvidga antalet långsiktiga kunder har fortgått, med fokus på den europeiska marknaden. 
Leveransplanerna för årets skeppningar, i enlighet med gällande avtal, har överenskommits 
med Thyssen-Krupp/HKM och Salzgitter.  
 
Investeringar och produktionsförberedelser 

Infrastruktur  
Bygget av den permanenta anläggningen för vattenuppfordring fortsatte under första kvartalet 
och bedöms färdigställas under kvartal två.  
Järnvägsupprustning, tillfarts- och industrivägar samt terminal för lastning av järnvägsvagnar 
avslutades under perioden liksom upprustning för inkommande högspänning.  

Sovringsverk  
Den 2 april startade driften av sovringsverket med råmalm för kommersiellt bruk. Därmed har 
målet om driftstart av bolagets verksamhet under andra kvartalet 2012 och tidplanen på en 
byggtid om ett år från byggstart uppnåtts. Projektet har avlöpt utan några betydande störningar 
och för närvarande pågår injustering av anläggningen samt viss komplettering av utrustning.  

Underjordsarbeten  
Dagrampen till 230 m, som sammanbinder dagen med den befintliga huvudnivån på 350 meter, 
färdigställdes under kvartalet. Anslutningen till huvudnivån på 460 meter bedöms bli klar under 
maj. Rasborrning inleddes i norra delarna av gruvan där också produktionen har påbörjats.  
Projektering för primärkross och andra fasta anläggningar under jord färdigställs nu successivt.  
 
Gruvventilation  
Anläggningsarbeten för gruvventilationen påbörjades med grundläggning och schaktarbeten för 
det södra tilluftssystemet. Det norra systemet färdigställdes under kvartalet.  
 
Uppfordring  
Projektering och upphandling av uppfordringsanläggningen blev klara under perioden och 
anläggningsarbeten pågår i schakt och gruvlave.  

Järnvägstransporter  
Green Cargo och Nacco, som gemensamt ska hantera malmtransporten till hamn, har under 
perioden genomfört de förberedelser som krävs inför start. Leverans av ytterligare 14 
järnvägsvagnar är planerade till september 2012.  
 
Hamn  
I Hargshamn och i det gamla malmhamnområdet pågår anpassningar till den större terminal 
anläggning som kommer att krävas vid en högre malmproduktion.  
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Mobil maskinpark under jord  
Dannemora påbörjade tillsammans med Sandvik färdigställa de områden i gruvan som avser 
verkstadsdelen och som ska användas vid underhåll av mobila maskiner under jord.  

Rekrytering  
Utbildningen av det första skiftlaget och övrig personal slutfördes under det första kvartalet. Nu 
pågår rekryteringen av den andra tredjedelen i den kommande driftsorganisationen. 

Prospektering  

Dannemora Minerals bearbetningskoncession  
En uppdatering av Dannemora Minerals mineralreserv redovisade en ökning med 6,9 miljoner 
ton till 35,1 miljoner ton. Järnhalten i råmalmen uppgår till 35,3 (36,1) procent. Hela 
mineralreserven är klassad som sannolik. 

Underlaget för den nya uppskattningen är den beräkning av mineraltillgången som 
rapporterades i augusti 2011 och omfattar dels den nyligen uppborrade mineraliseringen 
Norrnäs 3, dels en förändring av cut off-halten till 20 procent järn. Den föregående 
uppskattningen baserades på en cut off-halt på 30 procent järn. 

Enligt SveMins regelverk byttes det tidigare begreppet malmreserv ut mot mineralreserv från 
och med år 2012.  
 

ÖVRIGA VERKSAMHETER 
 
Undersökningstillstånd 

Vid utgången av kvartalet hade Dannemora Mineral 15 beviljade undersökningstillstånd med en 
total area på 7 465 ha samt en bearbetningskoncession på 176,8 ha. Under perioden förföll 3 
tillstånd och fyra undersökningstillstånd förlängdes.  

Alla undersökningstillstånd samt bearbetningskoncessionen över Dannemorafältet, ägs till 100 
procent av moderbolaget. 

Fastighetsförvaltning 

Förvaltningen sker i egen regi sedan den 1 januari 2012. Beläggningen på bolagets 
hyreslägenheter har varit fortsatt hög och potentiella hyresgäster står i kö. Delar av beståndet 
genomgår för närvarande viss modernisering. Vintern var lindrig och inga tillbud eller olyckor 
har uppstått i samband med is och halka. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
 
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 att begränsa växelkursrisken vid amortering av bolagets obligationslån på 120 miljoner US 
dollar kommer bolaget att successivt bygga upp en dollartillgång med de intäkter som 
genereras från verksamheten. 
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FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Dannemora Mineral gör bedömningen att produktionen i sovringsverket kommer att öka från 
dagens volym till en årstakt av 1,0 miljoner ton under oktober månad 2012. Full produktion på 
1,5 miljoner ton per år bedöms kunna uppnås när uppfordringsanläggningen (malmhissen) är 
installerad vilket bedöms ske under mars månad nästa år. 
 
RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING 
KONCERNEN 

Omsättning och resultat 
Omsättningen under det första kvartalet januari-mars uppgick till 0,8 (0,8) miljoner kronor och 
var hänförlig till hyresintäkter. Resultatet efter finansnetto under det första kvartalet uppgick till  
-0,4 (-8,0) miljoner kronor vilket har påverkats av ej realiserade valutavinster om 34,0 (-) 
miljoner kronor. 

Likviditet och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet januari-mars uppgick till  
-78,1 (21,8) miljoner kronor. Investeringsverksamheten gav ett kassaflöde på -164,9 (-161,0) 
miljoner kronor och finansieringsverksamheten 0,0 (906,3) miljoner kronor och periodens 
kassaflöde slutade på -243,0 (767,1) miljoner kronor. Koncernens likvida medel enligt 
kassaflödesanalysen uppgick vid periodens utgång till 383,3 (979,2) miljoner kronor.  
 
Koncernens räntebärande skulder per 2012-03-31 uppgick till -120 (-120) miljoner USD vilket 
motsvarar -794,5 (-756,3) miljoner kronor.  

Investeringar 
Investeringarna under det första kvartalet uppgick till 190,7 (40,2) miljoner kronor fördelade på 
pågående nyanläggningar 188,9 (38,5) miljoner kronor varav 24,6 (-) miljoner kronor avser 
aktiverad ränta på obligationslånet, byggnader och mark 0,0 (-) miljoner kronor, maskiner och 
inventarier 0,3 (0,7) miljoner kronor, prospekterings- och utvärderingsarbeten 0,1 (1,0) miljoner 
kronor och licenser 1,4 (-).  

Medarbetare 
Medelantalet anställda under det första kvartalet januari-mars uppgick till 51 (18), av dessa var 
15 (4) kvinnor. Vid periodens slut uppgick antal anställda till 52 varav 16 kvinnor. 
 

Moderbolaget 
Moderbolagets omsättning under det första kvartalet uppgick till 2,4 (0,9) miljoner kronor. 
Omsättningen utgjordes till största delen av koncerngemensamma tjänster. Moderbolagets 
resultat efter finansnetto under samma period uppgick till 7,4 (-6,8) miljoner kronor vilket har 
påverkats av ej realiserade valutakursvinster om 34,0 (-) miljoner kronor hänförliga till 
omvärdering av moderbolagets lån på 120 miljoner USD. 
 
Investeringarna under det första kvartalet januari-mars uppgick till 1,5 (1,2) miljoner kronor 
fördelade på inventarier 0,0 (0,2) miljoner kronor, prospekteringsarbeten 0,1 (1,0) miljoner 
kronor och licenser 1,4 (-).  
 
Dannemora Mineral AB genomförde i mars 2012 en riktad nyemission. Totalt tilldelades 1,5 
miljoner aktier med en teckningskurs om 69,00 kronor vilket tillför bolaget 103,5 miljoner kronor 



7 
 

före emissionskostnader. Nyemissionen var vid rapportperiodens slut inte registrerad och har i 
balansräkningen redovisats i Eget Kapital samt som en övrig kortfristig fordran. 
 
 
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. 
Standarderna har ännu inte antagits av EU. Dannemora Mineral har ännu att utvärdera den fulla 
inverkan av de omarbetade standarderna.  
 
 

Kommande ekonomisk information 

• Årsstämma kommer att avhållas tisdag den 8 maj 2012 klockan 16.00 i Stora salen, 
Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. 

• Delårsrapport för perioden januari-juni 2012 publiceras den 23 augusti 2012 

• Delårsrapport för perioden januari-september 2012 publiceras den 26 oktober 2012 

• Bokslutskommuniké för räkenskapsåret januari-december 2012 publiceras i februari 
2013 

 

Dannemora den 26 april 2012 
Styrelsen för Dannemora Mineral AB (publ) org.nr 55 66 78 – 33 29 

 
Nils Bernhard, styrelseordförande 

Nils Sandstedt, vice styrelseordförande 
Lennart Falk 

Christer Lindberg 
Niklas Nordström 
Stefan Månsson 

Robert Eek 
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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 rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Staffan Bennerdt,  
Koncernchef och VD Dannemora Mineral AB  
tel. 0295 24 44 22, 070 513 61 14  
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Koncernen 
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT  
Belopp i tkr    Jan-mars  Jan-mars  Helår   
   2012  2011  2011    

 
Nettoomsättning   806 814 3 131   
Övriga externa kostnader   -26 328 -6 594 -32 059   
Personalkostnader   -9 525 -2 882 -20 988   
Av- och nedskrivningar av materiella och       
immateriella anläggningstillgångar   -509 -137 -3 081   
 
Rörelseresultat   -35 556 -8 799 -52 997   
 
Finansiella intäkter     39 209 765 20 035   
Finansiella kostnader    -4 034 - -85 198  

Finansiella poster netto   35 175 765 -65 163  
 
Resultat efter finansiella poster   -381 -8 034 -118 160    
 
Inkomstskatt   - - -16   
 
Periodens resultat   -381 -8 034 -118 176  
 
Övrigt totalresultat för perioden,         
netto efter skatt   - - - 
 
Summa totalresultat för perioden   -381 -8 034 -118 176   

 
Periodens totalresultat hänförligt till: 
Moderbolagets ägare   -381 -8 034 -118 176   

 
Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt  
till moderbolagets aktieägare under perioden 
Resultat per aktie före full utspädning, kr   -0,03 -0,67 -8,82   
Resultat per aktie efter full utspädning, kr   -0,03 -0,66 -8,70   
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 
Belopp i tkr      
TILLGÅNGAR   2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Aktiverade utgifter för prospekterings-     
och utvärderingstillgångar   40 748 39 253 40 701   
Licenser   3 097 - 1 621   

   43 845 39 253 42 322   
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark   17 122 16 604 17 156   
Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar  7 899 - 1 129   
Inventarier, verktyg och installationer   1 208 890 1 125   
Pågående nyanläggningar   795 129 167 942 606 229   

   821 358 185 436 625 639   
Finansiella anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar   2 123 128 750 2 123   

   2 123 128 750 2 123   
Summa anläggningstillgångar   867 326 353 439 670 084   
 
Omsättningstillgångar 
Varor under tillverkning   8 724 - 8 130   
Kundfordringar   602 188 121   
Övriga fordringar   124 755 5 790 19 164   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   12 092 1 740 11 037   
Likvida medel   383 340 979 192 628 836   

Summa omsättningstillgångar   529 513 986 910 667 288   
SUMMA TILLGÅNGAR   1 396 839 1 340 349 1 337 372   
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31   

Eget kapital   504 916 516 403 406 210   
 
Långfristiga skulder   769 743 769 542 800 039   
    
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder   95 947 24 689 69 833   
Övriga skulder   17 311 24 131 15 619   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   8 921 5 584 45 671   

Summa kortfristiga skulder   122 179 54 404 131 123   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 396 839 1 340 349 1 337 372   
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL  

Belopp i tkr Hänförligt till moderbolagets aktieägare 
 
  Aktie- Övrigt Balanserat Summa  
  kapital tillskjutet resultat eget 
   kapital  kapital 
   

Ingående balans 1 januari 2011  1 898 487 740 -109 951 379 687 

Summa totalresultat för perioden    -8 034 -8 034 

Nyemission  320 149 680  150 000 

Emissionskostnader   -5 250  -5 250 

Utgående balans 31 mars 2011  2 218 632 170 -117 985  516 403 

 

Ingående balans 1 januari 2012  2 218 632 110 -228 105 406 223 

Summa totalresultat för perioden    -381 -381 

Beslutad ej registrerad nyemission  240 103 260  103 500 

Emissionskostnader   -4 426  -4 426 

Utgående balans 31 mars 2012  2 458 730 944 -228 486 504 916 

 

KASSAFLÖDESANALYSER  

Belopp i tkr   Jan-mars Jan-mars Helåret   
   2012 2011 2011   
Den löpande verksamheten  
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital   -34 788 -7 949 -37 699   
Förändring av rörelsekapital   -43 262 29 721 14 798   
Kassaflöde från löpande verksamhet   -78 050 21 772 -22 901   
 
Investeringsverksamheten 
Investering i immateriella anläggningstillgångar    -1 566 -1 157 -6 151   
Investering i materiella anläggningstillgångar   -163 396 -33 228 -421 574   
Investering i finansiella anläggningstillgångar   0 -126 629 -2 536   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -164 962 -161 014 -430 261   
 
Finansieringsverksamheten 
Nyemission   - 150 000 144 698  
Obligationslån    - 756 300 715 041   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   - 906 300 859 739   
 
Periodens kassaflöde   -243 012 767 058 406 577   

Likvida medel vid periodens ingång   628 836 212 134 212134     
Valutaeffekt i likvida medel   -2 484 - 10 125  
Likvida medel vid periodens utgång   383 340 979 192 628 836   
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NYCKELTAL      

   Jan-mars  Jan-mars  Helåret    
   2012 2011 2011   
 
Resultat efter finansiella poster, tkr   -381 -8 034 -118 160   
Avkastning på genomsnitt. totalt kapital, %   0,3 -0,9 -3,8   
Avkastning på genomsnitt. eget kapital, %   -0,1 -1,8 -30,1   
Eget kapital, tkr   504 916 516 403 406 210   
Soliditet, %   36,1 38,5 30,4   
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg., tkr  -189 154  40 172 479 781   
Resultat per aktie före full utspädning, kr   -0,03 -0,67 -8,82   
Resultat per aktie efter full utspädning, kr   -0,03 -0,66 -8,70   
Utest. aktier på balansdag före full utspäd. (tusen)  13 860,4  13 860,4 13 860,4    
Utest. aktier på balansdag efter full utspäd. (tusen)  13 860,4 14 049,4 14 049,4    
Genomsnitt. antal aktier före full utspäd. (tusen)   13 860,4 11 989,4 13 393,7   
Genomsnitt. antal aktier efter full utspäd. (tusen)  13 891,9 12 178,4 13 582,7    
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Moderbolaget        
RESULTATRÄKNING 
Belopp i tkr    Jan-mars  Jan-mars  Helåret  
   2012  2011  2011  

 
Nettoomsättning   2 433 887 5 817  
Övriga externa kostnader   -3 293 -4 181 -12 569  
Personalkostnader   -3 034 -1 856 -10 380  
Av- och nedskrivningar av materiella och     
immateriella anläggningstillgångar   -52 -22 -2 615       

 
Rörelseresultat   -3 946 -5 172 -19 747  
 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   41 776 753 25 229  
Räntekostnader och liknande resultatposter   -30 408 -2 349 -161 683 
Finansiella poster netto   11 368 -1 596 -136 454 
 
Resultat efter finansiella poster   7 422 -6 768 -156 201  
 
Skatt på periodens resultat   - - - 

 
Periodens resultat   7 422 -6 768 -156 201  
 
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt  - - -  
 
Summa totalresultat för perioden   7 422 -6 768 -156 201  
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BALANSRÄKNING 
Belopp i tkr   
TILLGÅNGAR   2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Aktiverade utgifter   21 078 19 507 21 014 
Licenser   2 679 - 1 232 

   23 757 19 507 22 246 
 
Materiella anläggningstillgångar   494 417 529 

   494 417 529 
Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier i koncernföretag   300 300 300 
Andra långfristiga fordringar   123 122 892 123 

   423 143 116 423 
Summa anläggningstillgångar   24 674 143 116 23 198 
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar   855 030 194 781 698 765   
Kassa och bank   326 027 962 887 429 748 
Summa omsättningstillgångar   1 181 057 1 157 668 1 128 513   
SUMMA TILLGÅNGAR   1 205 731 1 300 784 1 151 711 

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital   2 218 2 218 2 218  
Ej registrerat aktiekapital   240 - - 
Reservfond   1 078 1 078 1 078   

   3 536 3 296 3 296 
 
Fritt eget kapital   424 554 514 433 318 299   

Summa eget kapital   428 090 517 729 321 595   
 
Långfristiga skulder   765 310 756 300 799 687  
Kortfristiga skulder   12 331 26 755 30 429  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 205 731 1 300 784 1 151 711  
 
Ställda säkerheter   3 484 737 513 100 628  
Ansvarsförbindelser   13 000 13 000 13 000  
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Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet  
är att återuppta 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 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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