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Nordic Mining ASA – Kvartalsrapport pr. 31. mars 2012  
 
Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ 
virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og 
internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et 
betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.   
 
Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane 
gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS (”Gudvangen Stein”). Videre gjennomfører 
Nordic Mining gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS (”Nordic Rutile”) omfattende 
prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en 
betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til 
undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i 
Hordaland og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS (”Nordic Quartz”). 
Gjennom datterselskapet Keliber Oy (”Keliber”) i Finland planlegger Nordic Mining utvinning 
av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.  
 
Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess. 
 
 
Viktige hendelser siden 31. desember 2011 
 

• Videre fremdrift for Engebøprosjektet 
Miljøverndepartementet behandler innsigelsessak knyttet til reguleringsplanen for 
Engebøprosjektet, samt utslippssøknad for prosjektet. Departementet har innhentet 
vurderinger og tilrådninger fra berørte departementer og direktorater.  
 
Nærings- og handelsdepartementet (NHD) tilrår at reguleringsplanen godkjennes og 
at det i første omgang gis en begrenset utslippstillatelse basert på deponering opp til 
terskelnivå på -220 meter. NHD tilrår videre at det gjennomføres ytterligere 
strømningsundersøkelser og modellberegninger, samt innhentes supplerende 
informasjon om tilsetningsstoffer. 
 

• Positive klimaeffekter fra titan og kortreist rutil 
Rutil fra Engebø vil kunne erstatte langtransporterte produkter inn til Europa. Dette 
vil ha miljømessige fordeler, bl.a. i forhold til utslipp av klimagasser. Titanmetall 
fremstilt av rutil brukes bl.a. for å gjøre fly lettere, noe som gir lavere drivstofforbruk 
og reduserte miljøutslipp. Engebøprosjektet vil således på flere områder bidra positivt 
i et globalt klimaperspektiv. 
  

• Langsiktig gode markedsutsikter for rutil 
Markedsprisen for rutil levert i bulk ligger i følge markedsaktører i området USD 
2.000 – 2.500 pr. tonn, dvs. 4 – 5 ganger høyere enn ved årsskiftet 2010/2011. For 
rutil til sveiseformål rapporteres priser omkring USD 3.000 pr. tonn. Pristrenden for 
rutil er fortsatt stigende. Etterspørselen etter høyverdig titanråstoff er større enn 
produksjonen, og dette ventes å vedvare i flere år fremover.  
 

• Videre satsing for fremstilling av alumina basert på anortositt 
Nordic Mining har i samarbeid med IFE produsert høyverdig alumina basert på 
anortositt fra Gudvangen. Utviklingsarbeidet videreføres, og prosjektet har i februar 
2012 mottatt støtte fra Gassnova SF med NOK 4,1 millioner.  
 

• Høyren kvarts på Nesodden i Kvinnherad 
Prosesseringstester har bekreftet at det kan fremstilles kvartsprodukter med renhet 
som tilsvarer de beste kvaliteter i markedet. Nye tester for å avklare homogeniteten 
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av kvaliteten for forekomsten er påbegynt, og resultater ventes i juli 2012.  
 

• Oppstart av boreprogram i Finland 
Keliber har igangsatt første fase av årets planlagte boreprogram for litiummineraler. 
Det skal bores i 2 - 3 nye områder i nærheten av tidligere påviste forekomster. 
Geologiske resultater ventes i slutten av mai 2012, og analyseresultater ventes i juni. 
 

• Leteboring i Øksfjordområdet 
Bakkegeofysiske målinger i første kvartal har bekreftet tidligere undersøkelser som 
indikerer muligheter for sulfidmineralisering. Undersøkelsesboring er gjennomført og 
resultater ventes i mai 2012. 
 

 
Finansielle forhold 
 
Tallene nedenfor gjelder konsernregnskapene hvis det ikke er eksplisitt henvist til 
morselskap eller datterselskap. Tall i parentes er sammenlignbare tall for tilsvarende periode 
i 2011. 
 
Nordic Mining har operativ virksomhet gjennom Gudvangen Stein. Salgsinntektene i første 
kvartal utgjorde NOK 4,5 millioner (NOK 4,4 millioner). Salgsvolumet i kvartalet var 37.000 
tonn (36.000 tonn) som er i tråd med normale sesongvariasjoner som innebærer lavere 
etterspørsel i vinterperioden. 
  
Driftsunderskuddet i første kvartal var NOK –7,2 millioner (NOK –5,8 millioner). Drifts-
underskuddet i perioden er knyttet til kostnader i forbindelse med utvikling av prosjektene i 
Engebøfjellet, Keliber, Gudvangen Stein, Nesodden/Kvinnherad og Øksfjord, samt annen 
utviklingsaktivitet.  
 
Resultat etter skatt i første kvartal ble et underskudd på NOK –7,7 millioner (NOK -6,2 
millioner). Konsernets resultat er belastet med netto finanskostnader knyttet til løpende 
virksomhet på NOK -0,5 millioner (NOK -0,4 millioner).  
 
Konsernets kontantstrøm fra operativ virksomhet har vært negativ i første kvartal;  
NOK -8,4 millioner (NOK -5,3 millioner). Nordic Mining har i januar 2012 gjennomført en 
fortrinnsrettsemisjon med et bruttoproveny på NOK 36,0 millioner; ref. note 2. Selskapets 
finansielle kapasitet er derved styrket. Pr. 31. mars 2012 utgjorde Konsernets kontanter og 
kontantekvivalenter NOK 27,2 millioner (NOK 25,4 millioner).  
 
Nordic Minings balanse pr. 31. mars 2012 var NOK 112,9 millioner (NOK 114,1 millioner). 
Bokført egenkapital pr. 31. mars var NOK 70,2 millioner (NOK 66,3 millioner), dvs. at 
konsernets egenkapitalandel er 62% (58%). 
 
 
Hovedaktiviteter i første kvartal 2012 og perioden frem til rapporteringsdagen  
 
Nordic Rutile / Engebøprosjektet (rutil/titandioksid) 
 
Generelt om prosjektet 
 
Gjennom det heleide datterselskapet Nordic Rutile vil Nordic Mining etablere industri-
virksomhet basert på utvinning og produksjon av rutilkonsentrat (TiO2) med basis i 
Selskapets forekomst i Engebøfjellet. Prosjektet skal representere moderne bergverks-
industri og teknologisk anvendelse i mineralindustrien.  
 
Rutil anses som et miljøvennlig mineral og viktig råstoff, og det er ansett som et strategisk 
mineral i EU. Rutil er et høyverdig råstoff for produksjon av miljøvennlig pigment til bl.a. 
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maling, plast og papirindustrien og til produksjon av titanmetall. Råstoffet er av stor 
industriell betydning og har en rekke anvendelsesområder innen miljøteknologi, 
forbruksvarer og medisin/helse, herunder bl.a. proteser og implantater i menneskekroppen 
på grunn av høy biokompatibilitet. 
 
Forekomsten på Engebø inneholder også betydelige mengder av granat, og Nordic Mining 
planlegger å produsere granat av høy kvalitet som et tilleggsprodukt. Granat kan i flere 
anvendelser erstatte miljø- og helseskadelig industrisand med innhold av fri silika.  
 
Positive klimaeffekter 
 
Nordic Mining vil sikre en miljøvennlig produksjonsprosess, utvinning og utskipning, samt 
deponering av restmineraler.  
 
Utvinning og produksjon i Engebøfjellet og planlagt utskipning via sjøveien har miljømessige 
fordeler bl.a. i forhold til utslipp av klimagasser ved at man vil kunne erstatte lang-
transporterte produkter inn til Europa. Videre benyttes titanmetall fremstilt av rutil bl.a. for 
å gjøre fly lettere, noe som gir lavere drivstofforbruk og reduserte miljøutslipp. Engebø-
prosjektet vil således på flere områder bidra positivt i et globalt klimaperspektiv. 
 
Reguleringsplan og utslippstillatelse 
 
Reguleringsplan for den planlagte rutilproduksjonen på Engebø ble godkjent i kommune-
styrene i Naustdal og Askvoll i mai 2011. Godkjennelsene markerte en viktig milepæl i 
arbeidet med å etablere langsiktig, lønnsom og bærekraftig rutilproduksjon på Engebø.  
 
I juni 2011 ble plansaken, inkludert en innsigelse fra Fiskeridirektoratet region vest, 
oversendt fra fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Miljøverndepartementet for avgjørelse. 
Fylkesmannen tilrår godkjennelse av reguleringsplanen.  
 
Engebøprosjektet har sterk politisk støtte i de berørte kommunene og på fylkesnivå i Sogn 
og Fjordane. Dette gir et solid grunnlag for videreføring av prosjektarbeidet med sikte på 
utbygging og produksjon.  
 
Miljøverndepartementet er i gang med behandling av innsigelsessaken knyttet til 
reguleringsplanen, samt utslippssøknaden for prosjektet. Departementet har innhentet 
vurderinger og tilrådninger fra bl.a. Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Fiskeri- og 
kystdepartementet og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i forbindelse med 
saksbehandlingen.  
 
NHD tilrår at reguleringsplanen godkjennes og at det i første omgang gis en begrenset 
utslippstillatelse basert på deponering opp til terskelnivå på -220 meter. NHD tilrår videre at 
det gjennomføres ytterligere strømningsundersøkelser og modellberegninger av 
partikkelspredning, samt at det innhentes supplerende informasjon vedrørende 
tilsetningsstoffer. Tilrådningen fra NHD er i store trekk sammenfallende med en alternativ 
løsning som Klif har skissert i sin tilrådning til Miljøverndepartementet. 
 
Nordic Mining mener at den alternative løsningen som er skissert av Klif og anbefalt av NHD, 
vil gi akseptabel forutsigbarhet for den videre arbeidet med prosjektutviklingen. En 
begrenset utslippstillatelse som foreslås i første omgang, representerer en driftsperiode på 
minimum 15 år basert på konservative forutsetninger om oppfylling av sjødeponiet. 
Selskapets beregninger viser at Engebøprosjektet fortsatt vil være lønnsomt dersom 
levetiden begrenses til 15 år. 
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Kommersielle forhold  
 
Rutil er et viktig og strategisk mineral som har store bruksområder i pigmentindustri, 
medisin/helse, miljøteknologi og forbruksvarer.  
 
Markedet for rutilprodukter har utviklet seg meget positivt gjennom 2011 og hittil i år. 
Prisnivået for rutil ligger nå i området USD 2.000 – 2.500 pr. tonn (bulk) FOB Australia. 
Prisnivået ligger således 4 – 5 ganger høyere enn ved årsskiftet 2010/2011. For rutil til 
sveiseformål som utgjør anslagsvis 10% av det totale markedet for rutil, rapporteres priser i 
området USD 3.000 pr. tonn. Pristrenden er fortsatt stigende. Etterspørselen etter rutil som 
er det mest høyverdige titanråstoffet, forventes i overskuelig fremtid å overstige tilgangen i 
markedet.  
 
Anvendelsesmuligheter for restmineraler 
 
Nordic Mining har iverksatt flere aktiviteter for vurdering av produkt- og anvendelses-
muligheter for overskuddsmineraler fra produksjonsprosessen på Engebø. Restmineralene er 
inerte mineraler uten tungmetaller eller radioaktive elementer, og er godkjent som 
tildekkingsmateriale for forurensede bunnsedimenter i havneområder og andre forurensede 
områder. Både i et norsk og europeisk perspektiv kan dette representere et stort 
markedssegment. Videre vurderes bruk av overskuddsmineraler i betong, som 
jordforbedring og som innsatsfaktor/fyllmasse for ulike konstruksjoner og formål. 
Produksjonsanleggets lokalisering ved dypvannskai og med kort avstand til markeder i 
Europa er en fordel i forbindelse med kommersiell anvendelse av restmineraler. 
 
På sikt kan ulike biprodukter fra restmineraler representere en viktig tilleggsverdi for 
Engebøprosjektet, både økonomisk og næringsmessig. Samtidig vil behovet for deponering 
av overskuddsmineraler kunne reduseres.  
 
 
Gudvangen Stein (anortositt) 
 
Nåværende markedssegmenter 
 
Salgsvolumet i første kvartal var 37.000 tonn (36.000 tonn). Dette er i tråd med normale 
sesongvariasjoner.  
  
Leveranser til steinullproduksjon utgjør det største markedssegmentet for Gudvangen Stein. 
Regjeringens nylig fremlagte klimamelding indikerer at isolasjon og energieffektivitet i 
bygninger og andre tekniske installasjoner vil ha økt prioritet fremover. Også internasjonalt 
er det fokus på energieffektivitet og økte krav til isolasjon. Gudvangen Stein har som mål å 
være en foretrukket leverandør av kvalitetsråstoff for steinullproduksjon. 
 
Det er tegn til bedring i asfaltmarkedet i Europa, men for tidlig å indikere hvordan dette vil 
slå ut fremover for Gudvangen Stein.  
 
Driftsmessige forhold 
 
Produksjonen i første kvartal utgjorde ca. 25.000 tonn. Produksjonen var lavere enn 
tidligere perioder som følge av syv ukers permitteringsstans. Produksjonen ble gjenopptatt i 
midten av mars. 
 
Det nye sikteanlegget for fjerning av uønsket finstoff i de grovere produktfraksjonene har 
gitt tydelig økning av produktkvalitet. Utstyr for løpende kvalitetskontroll; hovedsakelig 
sikteprøver, er flyttet til et egnet bygg.  
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Nye anvendelsesområder og produktutvikling 
 
Nordic Mining har i samarbeid med Institutt for energiteknikk (”IFE”) produsert høyverdig 
alumina basert på anortositt fra Gudvangen. Fremstillingen er gjort i laboratorieforsøk under 
moderate betingelser, det vil si lav temperatur, atmosfærisk trykk og ved hjelp av moderate 
syrer. Betingelsene er sammenlignbare med operative industrielle prosesser, og med 
prosessparametere som anses å være industrielt skalerbare. Forsøk og testarbeid er gjort 
ved IFEs laboratorium på Kjeller. 
 
Prosjektet videreføres i 2012 – 2013 med finansiell støtte fra Gassnova SF. Nordic Mining og 
IFE har i februar 2012 mottatt prosjektbevilgning fra Gassnova SF på NOK 4,1 millioner til 
videreføring av utviklingsarbeidet. De viktigste stegene fremover vil være å optimalisere 
prosessbetingelsene, teste metoder for gjenvinning av syre, utvikle det tekniske designet for 
prosessen og gjøre en mer detaljert økonomivurdering av et industrielt konsept. 
 
Anortositt har et aluminainnhold på ca. 30% og kan derfor være en betydelig råstoffkilde for 
aluminium. De oppnådde resultatene kan bety et gjennombrudd i arbeidet med å realisere 
verdipotensialet i anortositten.  
 
I tillegg til forsøk for fremstilling av alumina utvikler Gudvangen Stein ulike anortositt-
konsentrater som kan benyttes bl.a. i keramisk industri, glassrelatert industri og som filler i 
ulike industrielle anvendelser. Dialog pågår med flere internasjonale industriselskaper om 
produktutvikling og testing. Testproduksjon av konsentratprodukter gjøres i eksternt anlegg.  
 
 
Keliber (litium/litiumkarbonat) 
 
Gjennom datterselskapet Keliber i Finland har Nordic Mining forekomster med litiumholdig 
mineral av god kvalitet som muliggjør utvinning og produksjon av høyrent litiumkarbonat. 
Litiumkarbonat har en rekke industrielle anvendelser, bl.a. i batterier som står for en økende 
del av det globale forbruket.  
 
Nytt boreprogram - betydelig regionalt ressurspotensial 
 
Keliber har igangsatt første fase av årets planlagte boreprogram for litiummineraler. Det skal 
bores i 2 - 3 nye områder i nærheten av tidligere påviste forekomster og det planlagte 
anlegget for produksjon av litiumkarbonat. Det er påvist en rekke interessante forekomster i 
området, og muligheten for å øke ressursgrunnlaget gjennom videreføring av målrettet 
undersøkelsesarbeid vurderes som god. Det skal også gjøres avgrensningsboring i Länttä og 
Outovesi der det er påvist foreløpige malmreserver for litiumholdig spodumen på til sammen 
1,26 million tonn. Geologiske resultater fra det nye boreprogrammet ventes i slutten av mai 
2012, og analyseresultater ventes i juni.  
 
Keliber har levert tilbud i en auksjon som den finske staten har initiert for to forekomster. 
Forekomstene, som ligger attraktivt til i forhold til Kelibers planlagte produksjonsanlegg, er 
undersøkt av GTK, Finlands geologiske undersøkelser, bl.a. gjennom boreprogram og 
analyser. Keliber har de beste forutsetninger for å videreutvikle forekomstene industrielt. 
Nordic Mining har god tro på at Keliber vil få tilbud om å overta de to forekomstene.  
 
Finansiering 
 
Nordic Mining og de øvrige aksjonærene i Keliber har besluttet å undersøke muligheter for 
en direkte kapitalisering av Keliber med ny egenkapital. Målsettingen er å sikre finansiering 
av planlagte aktiviteter, helt eller trinnvis, frem til investeringsbeslutning.  
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Nordic Quartz (høyren kvarts) 
 
Nordic Mining inngikk i 2011 avtale med grunneiere om enerett til undersøkelser og drift på 
en kvartsforekomst ved Nesodden i Kvinnherad kommune i Hordaland. Studier viser at 
kvartsen har lavt innhold av forurensende elementer og derfor kan betegnes som høyren 
kvarts. Kvartsprosjektet følges opp gjennom datterselskapet Nordic Quartz. 
 
Nye prosesseringstester 
 
Et omfattende testprogram med fremstilling av høyrene kvartskonsentrater ble gjennomført 
i 2011 ved Dorfner Anzaplans laboratorium i Tyskland. Resultatene viser at forekomsten er i 
verdensklasse, og indikerer potensial for flere høyverdige applikasjoner og en signifikant 
kommersiell verdi. Testene har omfattet ulike separasjonsmetoder for å fjerne urenheter i 
kvartsen, og inkluderer mekaniske separasjonsteknikker og syrebehandling.  
 
Det er fremstilt konsentrater med renhet som er sammenlignbar med de høyest prisede 
produktene på markedet. Bl.a. er innholdet av alkalielementer (K, Na, Li) redusert til 0,3 
ppm totalt. Dette er på nivå med ”Iota 6” som er et av de reneste kvartsproduktene i 
markedet. Smelteforsøk har vist at også mengden av inneslutninger (bobler) ved 
glassfremstilling er på et akseptabelt nivå. 
 
Våren 2012 er det tatt mineralprøver fra andre deler av forekomsten, og det er igangsatt 
arbeid med prosesseringstester for å bedømme homogeniteten i forekomsten. Resultater fra 
dette testarbeidet ventes i juli 2012. Undersøkelsesboring for nærmere estimering av 
forekomsten planlegges når resultatene av de nye testene foreligger. 
 
 
Undersøkelsesaktivitet  
 
Øksfjord; kobber, nikkel, palladium, platinum  
 
Nordic Mining har i februar/mars 2012 gjennomført bakkegeofysiske målinger i Reinfjord-
området på Øksfjord-halvøya i Troms hvor det tidligere er fremkommet indikasjoner på 
interessante mineraliseringer (bl.a. kobber, nikkel, kobolt, PGE). De bakkegeofysiske 
målingene bekreftet resultatene fra undersøkelsene som ble gjennomført sommeren 2011. 
Undersøkelsesboring er gjennomført, og resultater ventes i løpet av mai 2012. 
 
 
Finanskalender 
 
Generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 12. juni 2012. Selskapets rapporter for 
kommende perioder planlegges publisert hhv. 24. august 2012 (rapport for andre kvartal) 
og 15. november 2012 (rapport for tredje kvartal). 
 
 
 
 
Oslo, 10. mai 2012 
Styret i Nordic Mining ASA 
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KONSOLIDERTE RESULTATREGNSKAPER 
 

2012 2011 2010
(I  tusen norske kroner) 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12

Urevidert Urevidert Revidert
Salgsinntekter 4 490          4 356             25 342         
Andre inntekter 96                179                298              
Varekostnad (1 268)        (462)              (6 577)         
Lønnskostnader (3 516)        (4 017)           (14 094)       
Kontor-/servicekostnader (670)            (670)              (2 691)         
Avskrivning & amortisering (700)            (714)              (3 062)         
Andre driftskostnader (5 646)        (4 465)           (26 777)       

Driftsresultat (7 214)        (5 793)           (27 561)       

Finansinntekter 15                98                  462              
Finanskostnader (501)            (526)              (2 401)         

Resultat før skatt (7 700)        (6 221)           (29 500)       

Skattekostnad -              -                856              

Periodens resultat (7 700)        (6 221)           (28 644)       

Periodens resultat fordeler seg som følger:
Aksjonærer i morselskap (7 464)        (6 004)           (27 841)       
Minoritetsinteresser (236)            (217)              (803)            

Resultat per aksje:
(I norske kroner)
 Resultat per aksje og utvannet 
resultat per aksje (0,04)           (0,04)             (0,19)            
 
 
 
 
KONSOLIDERT OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT 
 

2012 2011 2011
01.01-31.03 01.01.31.03 01.01-31.12

(I tusen norske kroner) Urevidert Urevidert Revidert

Periodens resultat (7 700)          (6 221)             (28 644)        

Andre kostnader og inntekter:

Omregningsdifferanser valuta (648)              91                    (246)             

Andre kostnader og inntekter ført mot egenkapital (648)              91                    (246)             

Totalresultat (8 348)          (6 130)             (28 890)        

Totalresultat fordeler seg som følger:

Aksjonærer i morselskap (7 950)          (5 933)             (28 033)        

Minoritetsinteresser (398)              (197)                (857)             

2011 
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KONSOLIDERTE BALANSER 
 

(I tusen norske kroner) 31.03.2012 31.12.2011
EIENDELER
Anleggsmidler
Goodwill 7 066           7 206              
Immaterielle eiendeler 7 184           7 110              
Mineraleiendom og andre varige driftsmidler 63 497         64 904            
Andre langsiktige eiendeler 472              472                 
Sum anleggsmidler 78 219         79 692            

Omløpsmidler
Varelager 3 044           3 163              
Kundefordringer og andre fordringer 4 400           5 970              
Kontanter og kontantekvivalenter 27 239         3 340              
Sum omløpsmidler 34 683         12 473            

Sum eiendeler 112 902       92 165            

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Aksjekapital 18 547         14 547            
Overkursfond 206 821       177 416          
Annen innskutt egenkapital 7 033           7 033              
Udekket kapital (169 032)     (161 567)        
Omregningsdifferanser (1 086)         (600)               
Egenkapital henført til aksjonærer i morselskapet 62 283         36 829            
Minoritetsinteresser 7 917           8 314              
Sum egenkapital 70 200         45 143            

Langsiktig gjeld

Lån fra kredittinstitusjoner 7 171           7 421              
Utsatt skatt 7 538           7 686              
Finansielle leieforpliktelser 5 383           6 085              
Annen langsiktig gjeld 10 616         10 728            
Sum langsiktig gjeld 30 708         31 920            

Kortsiktig gjeld
Kortsiktig del av lån 3 569           3 554              
Leverandørgjeld 2 618           4 509              
Annen kortsiktig gjeld 5 807           7 039              
Sum kortsiktig gjeld 11 994         15 102            
Sum gjeld 42 702         47 022            

Sum egenkapital og gjeld 112 902       92 165             
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KONSOLIDERT ENDRING I EGENKAPITAL 
Urevidert 
 

 Minoritets 
interesse 

 Sum 
egenkapital 

(I tusen norske kroner)
 Aksje 
kapital 

 Overkurs 
fond 

 Annen 
innskutt 

egenkapital 
 Omregn. 
differanse 

 Udekket 
kapital Sum 

Egenkapital 1. januar 
2011 12 547  153 337  7 033        (408)       (133 649) 38 860  7 526       46 386    

Periodens totalresultat -         -            -            71           (6 004)      (5 933)   (197)           (6 130)       

Aksjeemisjon 2 000       27 000       -            -          -           29 000   -             29 000      

Transaksjonskostnader -          (2 921)       -              -            -             (2 921)     -             (2 921)        

Egenkapital  31. mars 
2011 14 547  177 416  7 033        (337)       (139 653) 59 006  7 329       66 335    

Egenkapital  1. januar 
2012 14 547  177 416  7 033        (600)       (161 568) 36 828  8 315       45 143    

Periodens totalresultat -         -            -            (486)        (7 464)      (7 950)   (398)           (8 348)       

Aksjeemisjon 4 000       32 000       -            -          -           36 000   -             36 000      

Transaksjonskostnader -          (2 595)       -              -            -             (2 595)     -             (2 595)        

Egenkapital 31. mars 
2011 18 547  206 821  7 033        (1 086)    (169 032) 62 283  7 917       70 200    

Majoritetsinteresse

 
 
 
 
 
 
KONSOLIDERTE KONTANTSTRØMOPPSTILLINGER 
Pr. 31. mars 
 

2012 2011
01.01-31.03 01.01-31.03

(I tusen norske kroner) Urevidert Urevidert

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (8 418)          (5 347)           

Kjøp av varige driftsmidler (143)           (1 110)           
Kjøp av lisenser/immaterielle eiendeler (124)           (531)             

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (267)             (1 641)           

Aksjeemisjoner 33 405         26 079           
Nedbetaling av lån (250)             (167)              
Nedbetaling av finansiell leieforpliktelser (681)             (507)              

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 32 474         25 405           

Endring i kontantbeholdning 23 789         18 417           
Effekt av valutaendring 110              (49)                
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 3 340           7 065             

Kontantbeholdning ved periodens slutt 27 239         25 433            
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NOTER TIL DELÅRSREGNSKAPER PR. 31. MARS 2012  
 
 
Note 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER 
 
Denne delårsrapporten er blitt utarbeidet i henhold til International Accounting Standard 
(IAS) 34 ”Delårsrapportering”.  Den inneholder ikke all den informasjon som er nødvendig til 
en fullstendig årsrapport og må leses i sammenheng med konsoliderte årsregnskaper for 
konsernet Nordic Mining ASA for regnskapsåret frem til og med 31. desember 2011. 
 
Denne delårsrapporten ble godkjent av Selskapets styre 10. mai 2012. 
 
Regnskapsprinsippene som er benyttet, er konsistente med de som ble fulgt ved avleggelsen 
av Selskapets årsrapport for regnskapsåret frem til og med 31. desember 2011. 
 
 
Note 2 – EMISJON 
 

Antall aksjer i tusen
Ordinære 
aksjer 

Balanse 01.01.12 145 470         

Emisjon 40 000             

Balanse 31.03.12 185 470          
 
I januar 2012 gjennomførte Nordic Mining en fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på 
NOK 36 millioner. Totalt netto emisjonsbeløp var ca. NOK 33,6 millioner etter fratrekk av 
emisjonskostnader på ca. NOK 2,4 millioner. Det ble utstedt 40 millioner nye aksjer til en 
tegningskurs på NOK 0,90 pr. aksje. Antall aksjer i Selskapet etter emisjonen er 
185.470.091. 
 
 
Note 3 – SEGMENT 
 
Gruppen viser segmenter basert på produkter eller produkter under utvikling. De tre 
hovedgruppene er: 
 

• Anortositt, som produseres av Gudvangen Stein AS. 
 

• Litium, hvor Keliber Oy i Finland har en mineralforekomst og gjør forberedelser for 
produksjon av litiumkarbonat. 

 
• Titanråstoff, som Nordic Rutile kan fremstille fra mineralforekomsten i Engebøfjellet, 

og hvor reguleringsplan og søknad om utslippstillatelse er til behandling i 
Miljøverndepartementet. 

 
I posten ”Justeringer og elimineringer” inngår Gruppens administrasjonskostnader og andre 
forretningsutviklingsoppgaver, samt elimineringer ved utarbeidelse av konsernregnskapet. 
 
Gruppen vurderer resultat før skatt basert på segmentenes regnskaper eksklusiv merverdier 
ved oppkjøp. Alle tall i tabellen nedenfor er i NOK tusen og relatert til perioden 1. januar -
31. mars. 
 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Salgsinntekter 4 572       4 527    14          9          -       -      -            -      4 586     4 536    

Segment resultat (2 281)     (2 095)   (691)      (798)     (3 482) (1 164)  (1 247)      (2 164)  (7 700)    (6 221)  

Justeringer og
Anortositt Litium Titanråstoff Elimineringer Konsolidert
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Note 4 – TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER 
 
Nordic Mining har en kontor- og serviceavtale med Dag Dvergsten AS. Avtalen omfatter bl.a. 
kontorleie og administrative funksjoner. Selskapets styremedlem Tore Viana-Rønningen er 
ansatt i Dag Dvergsten AS.  Nordic Mining har i perioden 1. januar til 31. mars 2012 kjøpt 
tjenester i hht. kontor- og serviceavtalen med Dag Dvergsten AS for NOK 0,7 millioner. 
 
 
Note 5 – HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN 
 
Årsrapport 2011 
 
Nordic Minings årsrapport for 2011 ble publisert 19. april 2012. 
 
 
Undersøkelsesaktivitet på Øksfjord-halvøya 
 
Selskapet varslet i april 2012 at leteboring igangsettes i Reinfjord-området for å teste 
resultater fra geofysiske målinger. 
 
 
Boreprogram i Finland 
 
Selskapet varslet i april 2012 om oppstart av boreprogram i Finland. 




