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Visjon
«Et fremtidsrettet ressursselskap med integrerte  
operasjoner i leting, utvinning og foredling av  
høyverdige mineraler og  metaller»
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AdMINIStRERENdE dIREKtøRS KOMMENtAR

Kjære aksjonær!

2011 ble det året da det virkelig gikk opp for verden hva mineralene betyr 

for samfunnet, og ikke minst, hva mangel på tilgang av mineraler kan 

innebære. Mange av de store nasjonene som går i spissen for ny og 

klimavennlig energiproduksjon, har erfart hvor kritiske mineraler er for å 

omdanne vind og bevegelse til energi i vindmøller. de såkalte sjeldne 

jordartene (REE) som bl.a. er viktig for produksjon av magneter og i 

elektronikk, er imidlertid ikke jevnt fordelt i verden. Kina har over 90% av 

den globale produksjonen. dette har resultert i en rekke tiltak i USA og 

andre vestlige land for å realisere ny produksjon av disse viktige 

mineralråstoffene. Videre har prisene økt betydelig.

Selv om forsyningsbildet på langt nær er like ekstremt for titanråstoffer, 

så har prisene for titanmineraler som rutil og ilmenitt hatt en kraftig vekst 

i 2011. For rutil dreier det seg om en økning på ca. 400 %, med spådom-

mer om ytterligere økning i 2012. Årsaken er ganske enkel; etterspørselen 

etter kvalitetsråstoff øker mye mer enn produksjonen og tilgangen til ny 

kapasitet.

Mineralressurser har blitt strategisk i den internasjonale verden

På grunn av uroligheter i Nord-Afrika og Midtøsten, samt tyngende 

gjeldskrise i flere europeiske land, lot det til at fokuset på klimautslipp 

avtok noe i 2011. Like fullt er det klart at handel og transport av råvarer 

mellom kontinentene etter hvert vil representere en merkbar faktor i 

klimaregnskapet. Jeg er overbevist om at vi i tiden fremover vil se 

styrkede incentiver for verdikjeder som innebærer begrensede klimaut-

slipp. dette vil resultere i endring av marginfordeling og revurdering av 

forretningsstrategien til mange av verdens store råvareaktører. 

Foredling av lokale mineralressurser vil alltid representere et positivt 

bidrag i klimaregnskapet

I Europa har fokus på bedret tilgang til mineralressurser blitt gjenstand 

for ytterligere oppfølging fra EUs politikere. det er gledelig at også Norge 

som ikke medlem får anledning til å lære av, samt å bidra til dette viktige 

arbeidet.  

EU ønsker å stimulere til utnyttelse og utvikling av Europas mineralres-

surser

I 2011 bestemte vi oss for nye initiativ innen utforskning. til tross for 

usikre tider og forsiktige budsjetter prioriterte vi å gjennomføre 

banebrytende aktiviteter på to av våre viktige utforskningsprosjekter. 

Etter en omfattende kartlegging av kvartsforekomsten på Nesodden i 

Kvinnherad, viste analyser og prosesseringstester at kvartsen har svært 

høy renhet. dette kan bety at forekomsten kan representere et nytt 

strategisk prosjekt i vår portefølje og en ny forekomst for utvikling av 

avanserte kvartsbaserte teknologiprodukter. Videre engasjerte vi i fjor 

høst danske Skytem til å gjennomføre geofysiske målinger av interes-

sante områder på øksfjordhalvøya i troms og Finnmark. Ekspertenes 

tolkninger ga grunnlag for ytterligere undersøkelser. de oppfølgende 

geofysiske undersøkelsene har styrket grunnlaget for å gjennomføre 

kjerneboring.

Planprosessen for Engebøprosjektet tar tid og setter både selskap og 

aksjonærer på en vanskelig prøve. Manglende forutsigbarhet hos 

myndighetshavere fører dessverre til lange og ressurskrevende proses-

ser. økede priser og bevissthet rundt mineralindustrien som viktig 

distriktsnæring gir oss allikevel tro på at prosjektet vil bli realisert. 

Nordic Mining har hele tiden understreket at prosjektet i alle nøkkelfaser, 

dvs. gruvedrift, mineralprosessering og deponering, skal gjennomføres på 

en bærekraftig måte og med stort fokus på miljø og sikkerhet. Vi håper at 

myndighetene har tillit til at moderne mineralindustri kan gjennomføres 

på en god og forsvarlig måte slik at Norge i fremtiden kan spille en 

sterkere rolle i verdens og Europas mineralforsyning.

Salg av anortositt fra Gudvangen Stein er fremdeles preget av vekslende 

markedsforhold i Europa. Gledelig var det derfor at vi i samarbeid med IFE 

og Gassnova i 2011 gjorde viktige fremskritt i arbeidet med fremstilling 

av alumina fra anortositt. Arbeidet videreføres i 2012, og vi ser frem til å 

kunne informere om fremdriften etterhvert som arbeidet skrider frem.

Keliber har påvist en ny spodumenforekomst i Outovesi. Nye ekspertvur-

deringer av malmgrunnlaget har gitt forbedret kvalitet med ca. 1,3 

millioner tonn klassifisert som malmreserve (JORC). Keliber står foran et 

spennende år med et undersøkelsesprogram som forventes å gi ytterli-

gere økning av ressursgrunnlaget for fremtidig litiumproduksjon.

Nordic Mining ønsker å utvikle strategiske mineralressurser og derved 

skape verdier for Selskapet og i de lokalsamfunn og regioner hvor vi 

opererer. Anvendelsesmulighetene for våre mineraler har en tydelig og 

positiv miljømessig profil i produkt- og verdikjeder som bidrar til 

bærekraftig utvikling. 

Norge og Norden står foran en ny æra med unike mineralressurser som 

kan gi utvikling og velstand. Nordic Mining ønsker på en aktiv og ansvarlig 

måte å bidra til å realisere dette potensialet.   

Oslo, 11. april 2012

Ivar S. Fossum 
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Virksomheten 

NORdIC RUtILE – rutil (titandioksid)

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile har Nordic Mining rettigheter til en betydelig rutil-
forekomst i Engebøfjellet i Naustdal kommune. Rutil er et meget ettertraktet titanråstoff som 
anvendes til bl.a. produksjon av pigment og titanmetall. Markedsutsiktene for rutil er positive, 
og produktprisene har steget kraftig gjennom 2011. Engebøprosjektet vil innebære en betyde-
lig økning av næringsvirksomhet og verdiskapning i Naustdal og Sunnfjordregionen for øvrig. 
Reguleringsplan og søknad om utslippstillatelse for Engebøprosjektet er til behandling i Miljø-
verndepartementet.



Nordic MiNiNg ASA – Årsrapport 2011             7

RUtIL

EgENSKAPEr 
Mineralet rutil er består av titan og oksygen 
og betegnes som titandioksid (tiO2). Rutil 
har en refleksjonsindeks som er av de 
høyeste blant mineraler. I naturen finnes 
gjerne rutil som dyp rødbrune krystaller. 
Rutil benyttes til å fremstille titanmetall.

ForEKoMSTEr
Rutil kan opptre i små mengder i metamorfe 
og magmatiske bergarter dannet under høyt 
trykk og temperatur. Eklogitt, som bl.a. finnes i 
Engebøfjellet, er eksempel på en slik bergart. 
Siden rutil er et bestandig og tungt mineral, 
finnes det oppkonsentrert på sandstrender, 
bl.a. i Australia og Afrika. Hoveddelen av 

verdens rutilproduksjon skjer fra slike 
forekomster. Knapphet og økt etterspørsel 
etter høyverdige ressurser har gjort at rutil  
i fastfjell er blitt et ettertraktet alternativ. 

BrUKSoMrÅdEr
Rutil/titandioksid har en rekke bruksområder 
innen medisin/helse, miljøteknologi og 
forbruksvarer. På grunn av mineralets unike 
refleksjonsegenskaper og miljøvennlighet er 
et stort marked innenfor pigmentindustrien og 
produksjon av maling, plast og papir. Rutil får 
stadig nye anvendelser innen miljøteknologi. 
det er bl.a. utviklet en miljøsement med 
titandioksid som renser omgivelsene for 
NOx forbindelser. titanmetall benyttes i 

egen form eller i legering med andre 
metaller. titan er lett og sterkt og benyttes 
bl.a. i fly, raketter, borekroner og sports-
utstyr. titan egner seg godt som implantat i 
menneske kroppen siden det ikke er giftig, 
ikke gir allergiproblemer eller 
frastøtes av kroppen.

Titan

22

Ti

Oxygen

8

O

gENErElT oM ENgEBøProSjEKTET

Nordic Mining vil etablere industrivirksomhet basert på utvinning og 

produksjon av rutilkonsentrat (titandioksid/tiO2) med basis i Selskapets 

forekomst i Engebøfjellet. Prosjektet skal representere moderne berg verks -

industri og teknologisk anvendelse i mineralindustrien. Utvinning og 

produksjon i Engebøfjellet og sjøveis transport har miljømessige fordeler 

ved at man kan erstatte langtransporterte produkter inn til Europa.

Engebøprosjektet ble høsten 2011 overført til Nordic Rutile som er et 

heleid datterselskap av Nordic Mining. dette vil sikre dedikert ressurs-

allokering til prosjektutvikling, investeringer og senere drift. Nordic Rutile 

vil ha hovedkontor i Naustdal kommune. Gjennom utviklingen av Engebø-

prosjektet forventes Nordic Rutile, direkte og indirekte, å få en viktig rolle 

i næringsutviklingen i Naustdal og den øvrige Sunnfjordregionen.

Rutil er 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. maling, plast og papirindustrien og til 

produksjon av titanmetall. Råstoffet er av stor industriell betydning og 

har en rekke anvendelsesområder innen medisin/helse, miljøteknologi og 

forbruksvarer. Som eksempel bidrar titanbaserte materialer til å gjøre fly 

lettere, noe som gir lavere drivstofforbruk og reduserte miljøutslipp. 

Videre er titanmetall ettertraktet og brukt i 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. 

Nordic Mining vil sikre en miljøvennlig produksjonsprosess, utvinning og 

utskipning, samt deponering av restmineraler. 

rEgUlEriNgSPlAN og UTSliPPSTillATElSE

Reguleringsplan for den planlagte rutilproduksjonen på Engebø ble 

godkjent i kommunestyrene i Naustdal og Askvoll i mai 2011. Godkjennel-

sene 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 Miljøvern-

departementet for avgjørelse. Fylkesmannen tilrår godkjennelse av 

reguleringsplanen. 

Miljøverndepartementet behandler innsigelsessaken knyttet til regule-

ringsplanen, samt utslippssøknaden for prosjektet. departementet har 

bl.a. innhentet vurderinger knyttet til miljømessige og andre samfunns-

messige konsekvenser fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) som 

grunnlag for departementets behandling. Andre departementer, bl.a. 

Nærings- og handelsdepartementet, gir tilrådninger i saken.

Klif mener at sjødeponi i det aktuelle området i Førdefjorden kan være en 

god løsning, men at det er visse miljømessige forhold som bør belyses 

ytterligere. Klif påpeker bl.a. behov for tilleggsinformasjon vedrørende 

spredning av finpartikler ved deponering, prosesskjemikalier og lydtrykk-

nivå ved sprengning. Klif har beskrevet et alternativ som ivaretar ønsket 

om kunnskapsinnhenting, samtidig som reguleringsplan og utslippstilla-

telse anbefales for prosjektet. dette innebærer at det gis innledende 

tillatelse til deponering av overskuddsmineraler i fjorden opp til et 

terskelnivå ved -220 meter med senere vurdering av ytterligere depone-

ring med basis i supplerende informasjon. 
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Nordic Mining ser positivt på en dialog med myndighetene om prosess og 

program for tilleggsinformasjon innenfor rammen av en utslippstillatelse. 

Selskapet legger stor vekt på at fremdriften for prosjektet kan opprett-

holdes og mener at dette kan ivaretas samtidig som Klifs behov for 

supplerende informasjon imøtekommes.

MiNErAlProSESSEriNg

det er opparbeidet en solid, grunnleggende forståelse av de kritiske 

parametre som påvirker prosesseringen av malm fra Engebø. dette er 

blant annet gjort ved frimalingsundersøkelser, forsøk med elektrisk 

knusing og forsøk med høyintensitet magnetseparasjon.

testarbeid knyttet til oppredning og mineralprosessering for produksjon 

av rutil- og granatprodukter videreføres. Outotec Oyj, Finland, som er et 

ledende selskap internasjonalt innen mineralprosessering, vil fortsatt 

være en viktig samarbeidspartner i arbeidet med mineralprosessering. 

det er i 2011 etablert et samarbeid med SGS United Kingdom Ltd., som er 

et annet velrenommert kompetanseselskap innen prosessutvikling, for å 

styrke det videre arbeidet med utvikling av prosessen for Engebømalmen. 

Nordic Mining har i tillegg knyttet til seg annen internasjonal ekspertise 

innen mineralprosessering med spesiell fokus på maksimalisering av 

produksjonsutbyttet opp mot kravspesifikasjoner for rutilprodukter for 

pigmentmarkedet. 

ANvENdElSESMUlighETEr For rESTMiNErAlEr

Nordic Mining har iverksatt flere aktiviteter for vurdering av produkt- og 

anvendelsesmuligheter for overskuddsmineraler fra produksjonsproses-

sen 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 vil være 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. 

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 bedre enn de fleste andre mineralprodukter. Ved utgangen av 2010 var 

prisnivået for rutil på ca. USd 550 pr. tonn FOB Australia. Ledende 

markedsaktører har rapportert om kontraktspriser for første del av 2012 

omkring USd 2.500 pr. tonn. 

Rutil er det mest ettertraktede titanråstoffet. Rutil har prosesserings-

messige fordeler i videreforedling til pigmentprodukter i moderne 

pigmentfabrikker. den relative attraktiviteten for rutil sammenlignet med 

andre titanråstoff ventes å forsterke seg i årene som kommer. det vil 

være begrenset tilgang på nye rutilprosjekter i flere år fremover. Samlet 

gir dette forventning om langsiktig gode markedsutsikter.

PriSUTviKliNg For rUTilKoNSENTrAT
(min. 95% Tio2)
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Gudvangen Stein produserer anortositt fra egen gruve i Gudvangen i Aurland kommune. 
Området i Nærøydalen der virksomheten er lokalisert, inneholder en av Europas største 
forekomster av anortositt. de viktigste nåværende anvendelsesområdene for anortositten 
fra Gudvangen er som råstoff til produksjon av steinull (isolasjonsmateriale) og som lyst 
tilslag i asfalt, for eksempel for anvendelse i toppdekke på veier. Anortositten i Gudvangen 
inneholder omkring 30% aluminiumoksid, og dette gir interessante muligheter i forbindel-
se med produkt- og prosessutvikling. Nordic Mining har som mål å utvikle produkter som i 
større grad reflekterer de verdifulle mineralkomponentene i anortositten.

Virksomheten 

GUdVANGEN StEIN – anortositt
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NÅværENdE MArKEdSSEgMENTEr

Salgsvolumet i 2011 ble 215.000 tonn, dvs. en økning på ca. 7% i forhold til 

2010. Salg til produksjon av steinull, som brukes for isolasjon i bygninger og 

andre tekniske installasjoner, utgjør det største markedssegmentet for 

Gudvangen Stein. Kravene til isolasjon og energieffektivitet er økt i Europa 

i de seneste årene, og det forventes at dette vil ha en langsiktig positiv 

effekt for salget av anortositt til steinullproduksjon. 

Nordic Minings strategi for Gudvangen Stein er å utvikle produkter for 

anvendelser som i større grad reflekterer de verdifulle mineralene i 

anortositten, dvs. aluminium, kalsium og silisium.

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 prosessbetingel-

sene, teste metoder for gjenvinning av syre, utvikle det tekniske designet 

for prosessen og gjøre en mer detaljert økonomivurdering av et industri-

elt konsept. Arbeid med patentsøknad knyttet til teknologisk konsept 

gjøres i 2012.

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 anortosit-

ten. 

Nordic Mining legger stor vekt på å utvikle en god dialog med berørte 

myndigheter slik at viktige forutsetninger for en fremtidig utvidet 

virksomhet i Gudvangen kan inkluderes i kommunalt og regionalt planar-

beid.

I tillegg til forsøk for fremstilling av alumina utvikler Gudvangen Stein ulike 

anortosittkonsentrater som kan benyttes bl.a. i keramisk industri, glass  -

relatert industri og som filler i ulike industrielle anvendelser. dialog pågår 

med flere internasjonale industriselskaper om produktutvikling og testing. 

driFTSMESSigE Forhold

Produksjonen i 2011 har vært mer ressurskrevende enn planlagt, noe som 

har medført høyere kostnader og et lite tilfredsstillende driftsresultat. 

det er iverksatt tiltak for forbedring av driftsrutiner, tekniske installasjo-

ner, kostnadsoppfølging og produktivitet. 

Arbeidet med oppfølging og forbedring av produktkvalitet har gitt positivt 

resultat i 2011. dette er bekreftet gjennom tilbakemeldinger fra kunder. 

Installasjon av sikt for å fjerne uønsket finstoff i de grovere produktfrak-

sjonene ble ferdigstilt i fjerde kvartal 2011. dette vil gi ytterligere 

kvalitetsforbedring for viktige produktkvaliteter til steinullindustrien. 

ANORtOSItt 

SAMMENSETNiNg
Anortositt er en magmatisk bergart som er 
dannet dypt nede i jordskorpa under høyt 
trykk og temperatur. Bergarten består 
nesten utelukkende av feltspat-mineralet 
plagioklas. Andre mineraler som pyroksen, 
amfibol, ilmenitt og olivin kan opptrer i 
mindre mengder. Anortositt har et høyt 
innhold av silisium, aluminium og kalsium. 

ForEKoMSTEr
Anortositt er den vanligste bergarten på 
månen. På jorden finnes bergarten ujevnt 

fordelt i store massiver, bl.a. i Canada og på 
Grønland.  I Norge finnes det to store 
massiver i Rogaland og i Sogn og Fjordane. 
Anortositten i Gudvangen er spesielt 
attraktiv for sitt høye innhold av aluminium 
og kalsium.

BrUKSoMrÅdEr
Anortositt kan benyttes som tilslag til 
byggeråstoffer, som naturstein og i ulike 
anvendelser som industrimineral. Omdannet 
hvit anortositt benyttes i keramisk industri, 
som tilslag for lyst veidekke og til hvit 

betong. Anortositt er et viktig råstoff til 
produksjon av steinull. det høye innholdet av 
aluminium gjør at bergarten kan være en 
interessant kilde til alumina.

 Aluminium
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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.  Undersøkelsesarbeidet videreføres i et område med mange 
interessante, påviste forekomster. Muligheten for å øke ressursgrunnlaget for fremtidig 
industriell virksomhet vurderes som meget god.

Virksomheten 

KELIBER – litium/litiumkarbonat
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ForBEdrET rESSUrSgrUNNlAg og  

BETydElig rEgioNAlT PoTENSiAl 

Kelibers foreløpige malmreserve for litiumholdig spodumen er av 

uavhengige eksperter estimert til 1,26 million tonn (påvist og sannsynlig). 

En malmreserve er den delen av en mineralressurs som vurderes som 

teknisk og økonomisk utvinnbar i et levedyktig mineralprosjekt. Malmre-

serven er estimert på basis av undersøkelser og boreprogram i forekom-

stene Länttä og Outovesi. det er påvist en rekke interessante forekom-

ster i det samme området, og muligheten for å øke ressursgrunnlaget 

gjennom videreføring av målrettet undersøkelsesarbeid vurderes som 

meget god.

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 derfor god tro på at Keliber vil få tilbud om å overta de 

to forekomstene.

Keliber vil iverksette nye mineralundersøkelser inkludert boreprogram 

når ny finansiering er sikret (se informasjon nedenfor).

KoMMErSiEllE Forhold

Etterspørselen etter litiumkarbonat og priser for avledede produkter har 

økt i 2011. det ventes en positiv langsiktig markedsutvikling, hovedsake-

lig pga. vekst i batterisektoren som følge av økt salg av hybrid- og elbiler, 

mobilt verktøy og batterier til andre industrielle anvendelser. Litium har 

fordelaktige egenskaper i ulike kombinasjoner med andre

mineraler/ materialer i moderne batterier, og det pågår omfattende 

internasjonal produktutvikling innenfor området. Litiumkarbonat og 

litiummineraler har økende anvendelse også i andre industrielle segmen-

ter, bl.a. glassindustri og smelteverksindustri. det omfattende utviklings-

arbeidet som pågår internasjonalt, spesielt vedrørende batteriteknologi, 

ventes i økende grad å stille strengere krav til råmaterialer og kjemikalier. 

Kelibers litiumkarbonat vil være godt posisjonert for denne utviklingen.

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. det ventes en avklaring 

vedrørende finansiering og mulig ny aksjonærstruktur i Keliber i løpet av 

våren 2012.

LItIUM 

EgENSKAPEr 
Litium er et sølvhvitt metall som tilhører 
alkalimetallgruppen. det er det letteste av 
alle metaller og så mykt at det kan skjæres i 
med kniv. Litium er svært reaktivt og opptrer 
ikke i fri form i naturen, men i kombinasjon 
med andre elementer.  

ForEKoMSTEr
Selv om litium er et vanlig sporelement i 
berggrunnen og i jord og sjøvann, finnes det 
sjelden oppkonsentrert i større mengder. de 
høyeste konsentrasjonene finnes i granitter. 

de vanligste litiumbærende mineralene er 
spodumen, petalitt og lepidolitt som finnes i 
pegmatittiske granitter. Australia er største 
produsent av litiumholdig spodumen. det 
meste av verdens litiumproduksjon utvinnes 
fra saltsjøer, hovedsakelig i Latin-Amerika. 

BrUKSoMrÅdEr
Litium har et bredt spekter av anvendelser. 
Viktige anvendelser er bl.a. innen glass og 
keramisk industri og som tilsetningsstoff i 
smøremidler.  Metallet benyttes også i 
legeringer med blant annet aluminium for økt 

styrke og innen medisinsk og kjemisk 
industri. Et voksende marked er bruk av 
litium i batterier. Litium er et sentralt 
mineral i oppladbare batterier til mobiltele-
foner, datamaskiner, elbiler og hybridbiler.

Lithium

3

Li
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Virksomheten 

NORdIC QUARtz – høyren kvarts

Nordic Mining har i 2011 inngått avtale med grunneiere om enerett til undersøkelser og drift 
på en kvartsforekomst ved Nesodden i Kvinnherad kommune i Hordaland.   
Omfattende tester og prosesseringsforsøk har vist at det kan fremstilles kvartsprodukter 
med en renhet som tilsvarer de beste kvalitetene i markedet. Høyrene kvartsprodukter an-
vendes i bl.a. solcelleindustri, halvledere, mikroelektronikk m.m. Foreløpige tester indikerer 
at forekomsten på Nesodden kan ha en signifikant kommersiell verdi.
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ProSESSEriNgSTESTEr

Et omfattende testprogram med fremstilling av høyrene kvartskonsentra-

ter er 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 bobleinnholdet ved glassfrem-

stilling er på et akseptabelt nivå.

gEologiSKE UNdErSøKElSEr

Forekomsten på Nesodden er estimert av Norges Geologiske Undersø-

kelse til 2,7 millioner tonn kvarts og opptrer langs en ca. 12*600 meter 

lang kvartsåre. Nordic Mining har i juli 2011 og i samarbeid med NtNU 

gjennomført en detaljert feltkartlegging. Kartleggingen har påvist en stor 

og massiv kvartsåre og bekrefter NGUs tidligere kartlegging og ressurs-

estimat.

Uttak av mineralprøver fra andre deler av forekomsten er gjort i mars/

april 2012, og det gjøres nye prosesseringstester for å bedømme 

homogeniteten i forekomsten. Undersøkelsesboring for nærmere 

estimering av forekomsten planlegges senere i 2012.

KoMMErSiEllE Forhold

Nordic Mining har etablert kontakt med industriselskaper i ulike markeds-

segmenter og ønsker å teste kvartsen til bruk i forskjellige applikasjoner. 

Spesifikasjoner og kvalitetsnivåer for kvartsprodukter varierer mellom 

ulike bruksområder og produsenter. Uprosessert kvarts fra Nesodden vil 

kunne møte spesifikasjoner for solcelleindustrien, og med videre 

prosessering kan kravene i høykvalitetsmarkeder imøtekommes som for 

eksempel til optisk glass, høytemperaturlyspærer, smeltedigler, halv-

ledere og mikroelektronikk. 

KVARtS 

EgENSKAPEr 
Kvarts er et hardt mineral som består av 
silisium og oksygen (SiO2).  Vanlig kvarts er 
hvit (melkekvarts) eller fargeløs (berg-
krystall). Kvarts opptrer også med en rekke 
fargenyanser.

ForEKoMSTEr
Kvarts er et av de vanligste mineralene i 
jordskorpen og forekommer i større mengder 
i bergarter som granitt, gneis, kvartsitt, 
sandstein og i løsavsetninger som sand. 
Mineralet opptrer som hydrotermale ganger 

eller årer, i hulrom og sprekker i ulike 
bergarter. Kvarts opptrer ofte sammen med 
ulike sporelementer og andre mineraler.  
I naturen finnes de reneste kvartsformene  
i granitter og som hydrotermalt avsatte 
ganger. 

BrUKSoMrÅdEr
Kvarts benyttes til en lang rekke produkter 
avhengig av renhet. Kvarts fra kvartsitter og 
sandforekomster benyttes til produksjon av 
glass, keramikk og til produksjon av 
ferrosilisium til stålindustrien. Kvarts 

benyttes også i solcelleindustrien. Rene 
kvartsformer, der det stilles strenge krav til 
kvalitet, benyttes til bl.a. optikk, halogen-
pærer, fiberoptikk, solceller og til smelte-
digler for fremstilling av høyrent silisium-
metall til 
halvledere, 
mikrobrikker 
og annen 
avansert 
elektronikk.

 Silicium
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Si

Oxygen
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StyREtS ÅRSBEREtNING 

viKTigE høydEPUNKTEr

nordic Rutile (engebøprosjektet)

• Kommunale godkjennelser av reguleringsplan ble gitt i mai 2011 

• Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ga tilrådning i juni til Miljøvern-

departementet om godkjennelse av reguleringsplanen

• Klima- og forurensningsdirektoratet har i mars 2012 anbefalt at 

 ytterligere informasjon innhentes. direktoratet beskriver et løsnings-

alternativ som ivaretar ønsket om kunnskapsinnhenting, samtidig som 

reguleringsplan og utslippstillatelse godkjennes for prosjektet

• Kraftig prisøkning for rutil gjennom 2011; langsiktig gode markeds-

utsikter som følge av økende global etterspørsel og begrenset 

produksjonsøkning

gudvangen stein

• Stort fremskritt for fremstilling av alumina basert på anortositt i 

 samarbeidsprosjekt med IFE; prosjektet videreføres i 2012 med 

økonomisk  støtte fra Gassnova SF

• Pågående utviklingsarbeid for konsentratprodukter til bl.a. 

glassrelatert  industri og keramisk industri

keliber

• Lovende resultater fra undersøkelsesaktivitet i Finland; ny forekomst 

med litiumholdig pegmatitt er påvist i Outovesi og oppdaterte 

ressursestimater er presentert 

nordic Quartz

• Eksklusive rettigheter til undersøkelse og drift ble sikret i 2011

• Analyser og resultater fra prosesseringstester indikerer at forekom-

sten er i verdensklasse og at det kan fremstilles produkter med renhet 

som tilsvarer de beste kvaliteter i markedet

• Potensial for flere høyverdige anvendelsesområder og signifikant 

kommersiell verdi

Undersøkelsesvirksomhet

• Geofysiske undersøkelser på øksfjordhalvøya i 2011 har indikert 

lovende muligheter for sulfidmineralisering

• Fremgang for sikring av formelle lisensrettigheter i Ecuador 

Nordic Mining ASA («Nordic Mining» eller «Selskapet») er et ressursselskap med operativ 
virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og inter-
nasjonalt. 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 under-
søkelse 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.



FiNANSiEllE Forhold

tallene nedenfor gjelder konsernregnskapene hvis det ikke er eksplisitt 

henvist til morselskap eller datterselskap. tall i parentes er sammenlign-

bare tall for tilsvarende periode i 2010.

Nordic Mining har operativ virksomhet gjennom Gudvangen Stein. 

Salgsinntektene i 2011 utgjorde NOK 25,3 millioner (NOK 22,4 millioner) 

basert på salg av 215.000 tonn (201.000 tonn). 

Konsernets driftsunderskudd i 2011 utgjorde NOK -27,6 millioner (NOK 

-24,7 millioner). driftsunderskuddet er knyttet til kostnader i forbindelse 

med utvikling av prosjektene i Engebøfjellet, Keliber, Gudvangen Stein  

og Nesodden/Kvinnherad, samt Selskapets øvrige utforsknings- og 

utviklings aktivitet. 

Resultat etter skatt for Konsernet ble et underskudd på NOK -28,6 

millioner (NOK -25,9 millioner). Konsernets resultat er belastet med netto 

finanskostnader knyttet til løpende virksomhet på NOK -1,9 millioner 

(NOK -2,0 millioner). 

Konsernets kontantstrøm fra operativ virksomhet var negativ i 2011 med 

NOK -24,0 millioner (NOK -22,5 millioner). Nordic Mining gjennomførte i 

januar/februar 2011 emisjoner med samlet bruttoproveny på NOK 29,0 

millioner; ref. note 15 til konsernregnskapene. Pr. 31. desember 2011 

utgjorde Konsernets kontanter og kontantekvivalenter NOK 3,3 millioner 

(NOK 7,1 millioner). 

Nordic Minings balanse pr. 31. desember 2011 var NOK 92,2 millioner 

(NOK 94,1 millioner). Bokført egenkapital pr. 31. desember utgjorde NOK 

45,1 millioner (NOK 46,4 millioner), dvs. at Konsernets egenkapitalandel 

er 49% (49%). 

Konsernets kortsiktige gjeld pr. 31. desember 2011 utgjorde NOK 15,1 

millioner (NOK 13,3 millioner). Hoveddelen av den kortsiktige gjelden er 

kortsiktig del av lån og finansielle leieforpliktelser, samt leverandørgjeld. 

Resultat etter skatt i morselskapet Nordic Mining ble et overskudd på 

NOK 20,3 millioner. Overskuddet i morselskapet skyldes konsernintern 

overføring av Engebøprosjektet til Nordic Rutile. Selskapets aksjer i 

Keliber og Gudvangen Stein er nedskrevet med hhv. NOK 4,6 millioner og 

NOK 2,5 millioner.
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Styret bekrefter at regnskapene er utarbeidet på basis av fortsatt drift 

(going concern basis) og i henhold til regnskapsloven §3-3a. Selskapets 

egenkapital er fornuftig tilpasset de mål, strategier og handlingsplaner 

som er trukket opp for den nærmeste tiden. Nordic Mining har fleksi bilitet 

og vil tilpasse fremdrift og ambisjonsnivå for de enkelte prosjekter i 

forhold til tilgjengelige finansielle ressurser. Selskapets vurdering av 

partnerskapsmodeller, både industrielt og finansielt basert, vil være en 

naturlig del av den videre prosjektutviklingsprosessen.

hovEdAKTiviTETEr

Selskapets virksomhet i 2011 har omfattet den operative virksomheten i 

Gudvangen Stein, samt utviklingsaktivitet i forbindelse med følgende 

hovedprosjekter:

• planlagt rutilproduksjon på Engebø gjennom Nordic Rutile

• planlagt litiumproduksjon i Finland gjennom Keliber

• utviklingsarbeid knyttet til mulig utvinning av alumina fra anortositt i 

Gudvangen 

• undersøkelsesvirksomhet knyttet til høyren kvarts i Kvinnherad gjennom 

Nordic Quartz

• annet undersøkelsesarbeid, bl.a. på øksfjordhalvøya i troms og Finnmark

Selskapets virksomhet og utviklingsprosjekter er gitt fyldig omtale i 

årsrapporten, og styret viser til denne for ytterligere informasjon.

riSiKoSTyriNg

Selskapets virksomhet er utsatt for ulike typer risiko, bl.a. knyttet til 

regulatoriske, markedsmessige, operasjonelle og finansielle forhold. 

Styret er av den oppfatning at Selskapet har etablert styringssystemer 

som ivaretar  behovet for risikostyring og intern kontroll på en tilfredsstil-

lende måte.

Regulatorisk risiko

Nordic Mining er avhengig av tillatelser og konsesjoner fra ulike myndig-

heter. Selskapet kan ikke kontrollere hvorvidt og eventuelt når slike 

tillatelser vil bli innvilget, eller vilkår som settes i forbindelse med 

regulatoriske forhold.

Markedsmessig risiko

Nordic Mining kan ikke kontrollere utviklingen i mineralpriser som kan 

påvirkes av en rekke forhold, som f.eks. utviklingen i  internasjonal 

økonomi, politiske forhold etc.

operasjonell risiko

Utvinning av mineraler er forbundet med høy risiko, og det er kun et fåtall 

av de områder som undersøkes som senere utvikles til  produserende 

gruvevirksomhet. Langsiktig avkastning i Nordic  Mining er avhengig av 

kostnader og suksessrate for Selskapets  letevirksomhet.

Nordic Mining er eksponert for normal forretningsmessig risiko  knyttet til 

kontrakter med ulike leverandører. 

Finansiell risiko

Finansiering, regnskap og oppfølging av Konsernets likviditetssituasjon 

koordineres av Selskapets finansdirektør med assistanse fra Accepta AS, 

som er innleid regnskapsfører. Styret har fastlagt fullmakts regler for 

 daglig leder, og daglig leder har fastlagt fullmaktsregler for  finansdirektør 

og ledere i datterselskaper.

Nordic Minings kontantbeholdning er plassert på bankkonto i  norske 

kroner (NOK) og i Euro når det gjelder Keliber. Som følge av  bankinnskudd 

i Euro og salg i Euro gjennom Gudvangen Stein er  konsernet i noen grad 

eksponert for endringer i valutaforhold. 

For å utvikle prosjekter og letevirksomhet vil Nordic Mining i tiden 

fremover kunne ha behov for ytterligere egenkapital.  Fremdriften i 

 utviklingen av Selskapets prosjekter vil kunne påvirkes av 

 finansieringsforhold.

EiErSTyriNg og SElSKAPSlEdElSE  

(corPorATE govErNANcE) 

Nordic Mining har definert god selskapsstyring som prosesser og 

 kontrolltiltak for å ivareta aksjonærers og andre  interessegruppers 

interesser i forhold til Selskapets virksomhet. Nordic Minings 

 styringsordning bygger på de krav som gjeldende lover og regler  stiller til 

eierstyring og selskapsledelse. Selskapet fastsetter sine rutiner i 

 samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler på dette feltet. 

Selskapet har etablert retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse, 

etiske retningslinjer og for øvrig en styringsordning som bygger på 

prinsippene i «Norsk anbefaling: Eierstyring og selskapsledelse.» Styret 

har i årsrapporten gitt en særskilt redegjørelse for eierstyring og 

 selskapsledelse i henhold til «Norsk anbefaling», og det vises til denne for 

ytterligere informasjon. 

orgANiSASjoN, Miljø, hElSE og SiKKErhET

Nordic Mining har på konsernnivå p.t. 16 ansatte; 8 i Gudvangen Stein, 3 i 

Keliber og 5 i Selskapet. Selskapet har en kontor- og serviceavtale med 

dag dvergsten AS. Avtalen omfatter bl.a. kontorleie og administrative 

funksjoner. Regnskapsarbeid utføres av Accepta AS som innleid regn-

skapsfører.

Styret i Nordic Mining består av 3 menn og 2 kvinner. tarmo tuominen, 

overtok i 2011 som styreleder etter dag dvergsten som gikk ut av styret. 

tore Viana-Rønningen ble valgt som nytt styremedlem i 2011. Styrets 

sammensetning vil i samsvar med etablerte rutiner bli vurdert i forbin-

delse med kommende generalforsamling i Selskapet.

Selskapet vil legge forholdene til rette for å gi like muligheter for 

 profesjonell og personlig utvikling uavhengig av kjønn. Over tid vil 

Selskapet tilstrebe og ha en god balanse mellom kjønnene i ledelse og 

øvrig organisasjon. 

Nordic Mining vil tilstrebe høy standard når det gjelder miljø, helse og sikkerhet 

i forbindelse med gruvevirksomhet. Arbeidsmiljøet vurderes å være godt. 

Sykefraværet i Nordic Mining har i 2011 vært meget begrenset (mindre 

enn 0,5 %).

Nordic Minings aktivitet i 2011 har hatt begrenset påvirkning på 

 miljøforhold. 



Nordic MiNiNg ASA – Årsrapport 2011             19

AKSjoNær- og KAPiTAlForhold

Antall utestående aksjer i Nordic Mining pr. 31. desember 2011 var 

145 470 091. Selskapet har én aksjeklasse, og aksjens pålydende er NOK 

0,10. Aksjene er fritt omsettelige og notert på Oslo Axess.

I januar 2011 ble det gjennomført en rettet emisjon av 12,5 millioner 

aksjer mot utvalgte institusjonelle investorer. I februar ble det gjennom-

ført en reparasjonsemisjon mot de av Selskapets aksjonærer som ikke 

deltok i den rettede emisjonen. Begge emisjonene ble gjennomført til kurs 

NOK 1,45 pr. aksje. Samlet bruttoproveny i de to emisjonene var NOK 29,0 

millioner. Som følge av de nevnte kapitalutvidelsene økte antall aksjer i 

Selskapet fra 125 470 091 til 145 470 091 pr. 31. desember 2011.

Antall aksjonærer i Selskapet er ca. 2 430. Pr. medio mars 2012 er 

ca. 73 % av Selskapets aksjonærer hjemmehørende i Norge.

Nordic Mining ble tatt opp til notering på Oslo Axess 14. september 2007. 

Sluttkursen for Selskapets aksje har i 2011 vært mellom NOK 0,91 og 

NOK 2,28. Ved årsskiftet var aksjekursen NOK 0,96. totalt ble det i 2011 

omsatt nærmere 50 millioner aksjer i Nordic Mining. 

Selskapets generalforsamling besluttet i juni 2010 et incentivprogram for 

ledende ansatte og kvalifiserte ressurspersoner. Styret fikk fullmakt til å 

tildele opsjoner som til sammen gir rett til å tegne inntil 5  millioner nye 

aksjer i Nordic Mining. I juni 2010 besluttet styret å tildele opsjoner på 

3.500.000 aksjer til ansatte og tilknyttede ressurspersoner til en 

 utøvelsespris på NOK 1,60 pr. aksje. Opsjonene kan erklæres frem til juni 

2012. 

I januar 2012 ble det gjennomført en fortrinnsrettsemisjon, og Selskapet 

ble tilført NOK 36,0 millioner (brutto). Emisjonen ble overtegnet, og alle 

aksjene i emisjonen ble tildelt til innehavere av tegningsretter. Emisjonen 

ble gjennomført til kurs NOK 0,90 pr. aksje. Som følge av kapitalutvidel-

sen økte antallet aksjer i Selskapet fra 145 470 091 til 185 470 091 som 

er antall aksjer i Selskapet pr. dato for denne årsrapporten.

FrEMTidSUTSiKTEr

det er stor internasjonal oppmerksomhet knyttet til forsyning av råvarer, 

og det europeiske markedet er avhengig av import av en rekke  strategiske 

mineraler. Nordic Minings geografiske lokalisering i et stabilt, nordisk 

forretningsklima med god infrastruktur anses som et  konkurransefortrinn 

med henblikk på leveringsdyktighet, stabilitet og risiko. Selskapets 

posisjon anses å være attraktiv også i forhold til  markeder utenfor 

Europa.

Norge har viktige mineralforekomster, men har i mange år vært 

 underprospektert. dette skyldes bl.a. at oljevirksomheten på kontinental-

sokkelen hittil har fått størst oppmerksomhet fra de geologiske miljøer. 

Nordic Mining arbeider målrettet i dette mulighetsbildet gjennom 

strategisk prioritering av mineraler og fokusområder. Selskapet ser med 

interesse frem til myndighetenes tilrettelegging for fremtidig  mineralin-

dustri i Norge gjennom en mineralstrategi som er varslet våren 2012.

Gruvevirksomhet har historisk sett hatt utfordringer på miljøsiden. økt 

miljøbevissthet og fokus stiller større krav til planlegging, tiltak, samt 

utvikling og anvendelse av moderne teknologi for å minimere negative 

effekter og miljøkostnader. Nordic Mining har som ambisjon å være en 

aktør med høy standard på dette området. 

ÅrSrESUlTAT

Styret foreslår at årets overskudd i Nordic Mining ASA, NOK 20 304 243, 

overføres til udekket tap.

Selskapet har ikke fri egenkapital pr. 31. desember 2011. 

Oslo, 11. april 2012
Styret i Nordic Mining ASA

          

tarmo tuominen
Styreleder

Camilla Fiskevoll Egil M. Ullebø

Anne dæhlie tore Viana-Rønningen Ivar S. Fossum
Adm. direktør
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Nordic Mining tilstreber høy standard for selskapsstyring med vekt på integritet, etiske  
retningslinjer og respekt for mennesker og miljø. Selskapet har et langsiktig perspektiv og 
skal kjennetegnes ved ansvarlighet og pålitelighet i forhold til ansatte, myndigheter,  
forretningsforbindelser og andre interessenter. Nordic Minings virksomhet skal oppleves 
som en positiv bidragsyter i de lokalsamfunn hvor vi er til stede. Selskapets produkter skal ha 
en positiv betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling.



SAMFUNNSANSvAr i Nordic MiNiNg

Nordic Mining har stor bevissthet knyttet til selskapets samfunnsmessige 

rolle og betydning. Vi arbeider målrettet og systematisk for å utvikle oss 

på en positiv måte og med høy standard for samfunnsansvar. Vi har 

ambisjon om å vokse i takt med utviklingen av våre prosjekter og de øvrige 

muligheter som aktualiseres. Høy standard for samfunnsansvar skal være 

en integrert del av vår utvikling.

 

Mineralindustrien som vi er en del av, fyller viktige samfunnsoppgaver ved 

å dekke samfunnets behov for ulike mineraler. Mineraler brukes i en rekke 

produkter og sammenhenger, for eksempel til bygg og anleggsvirksomhet, 

metallproduksjon, miljøteknologi, elektronikk, kjemiske produkter, og mye 

mer. Nordic Mining fokuserer på høyverdige mineraler og metaller som har 

en positiv betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling. Således inngår 

våre nåværende og fremtidige produkter i verdikjeder og anvendelser som 

har en miljøprofil og som bidrar positivt til samfunnsutviklingen.

 

Vår virksomhet må lokaliseres der hvor mineralforekomstene finnes. Som 

regel er dette på steder og i regioner hvor virksomheten i kraft av sin 

størrelse får en viktig betydning. Vi ser frem til å utvikle vår rolle i 

samarbeid med de ansatte, de aktuelle kommunene, lokalt/regionalt 

næringsliv og samfunnet for øvrig.

 

MiNErAliNdUSTriEN i SAMFUNNET

Mineralindustrien kjennetegnes ved ulike faser. Først en undersøkelses- 

og letefase for å påvise drivverdig forekomster; deretter prosjektutvikling 

og investering i gruve og produksjonsanlegg. Alle disse aktivitetene har 

som mål å starte produksjon av mineralprodukter. det er klare spilleregler 

og retningslinjer for industrien i alle faser av virksomheten. Mineralloven 

regulerer forhold knyttet til konsesjoner, grunneieres rettigheter og 

driftsmessige forhold i gruver og dagbrudd. Plan- og bygningsloven og 

Forurensningsloven regulerer arealutnyttelse og forhold knyttet til 

virksomhetens påvirkning av natur og miljø. Mineralindustrien må ha en 

rekke offentlige tillatelser for sin virksomhet. Før slike tillatelser gis må 

bedriftene utarbeide omfattende planer og dokumentasjon som skal sikre 

at virksomheten drives på en bærekraftig måte. 

 

Nordic Mining tilstreber å være proaktiv i forhold til konsekvensutredning 

og grundighet i arbeidet med beslutningsrelatert informasjon. Selskapet 

og samfunnet har felles interesser i at det fastsettes fornuftige ramme-

betingelsene for virksomheten. Interessefellesskapet må baseres på 

gjensidig tillit og forståelse for betydningen av verdiskapning i samfunnet.

 

KUNNSKAP For UTviKliNg

Nordic Mining søker å benytte seg av de beste tilgjengelige kunnskapsmil-

jøene for å utrede, utvikle og utfordre kunnskapen om mineralindustri. Vi 

har etablert et solid nettverk av institusjoner og enkeltpersoner med 

spisskompetanse og erfaring på områder som er av betydning for 

selskapets utvikling. Slik ønsker vi fortsatt å arbeide, samtidig som 

selskapets egen kompetanse bygges opp. 

 

ANdrE SAMFUNNSBidrAg

Vi gir ved enkelte anledninger økonomisk støtte til studentaktiviteter og 

studentoppgaver innenfor områder hvor vi mener det er viktig at 

industrien viser symbolsk ”motivasjon”. Selskapet har gitt bidrag til et 

skole- og barnehjemsprosjekt i Ecuador i regi av Rotary. Prosjektet er 

initiert av selskapets kontaktperson i Ecuador, Odd E. Hanssen, og 

senteret som bygges bærer hans navn, ”Centro Comunitario de desarrollo 

Integral Odd E. Hanssen” (www.funvain.org).
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tarmo tuominen

Styreleder

Presentasjon av 

StyREt

Camilla Fiskevoll

Nestleder

tore Viana-Rønningen

Styremedlem

Egil M. Ullebø

Styremedlem

Anne dæhlie

Styremedlem

Tuominen er chief Technology officer (cTo) i den finske industri-

gruppen Nordkalk. han er geolog fra Åbo Akademi og har erfaring 

fra ulike lederstillinger i Nordkalk-gruppen, bl.a. som geolog, 

gruveingeniør, og leder av datterselskaper og forretningsområde. 

Fiskevoll er jurist fra Universitetet i oslo. hun er partner i Kluge 

Advokatfirma dA med praksis bl.a. innenfor skatterett, selskaps-

rett, oppkjøp, fusjon og selskapsmessig restrukturering. 

viana-rønningen er siviløkonom fra Norges handelshøyskole (Nhh) 

i Bergen. han er vice President i dag dvergsten AS. viana-rønningen 

har tidligere arbeidet innen Private Equity og corporate Finance i 

Barclays capital i london.

Ullebø er sivilingeniør fra Norges tekniske-naturvitenskapelige 

universitet (NTNU) i Trondheim, og han har økonomisk utdannelse 

fra Norges handelshøyskole (Nhh) i Bergen og fra Tempelton 

college i oxford. Ullebø har arbeidet i ulike lederstillinger i 

orkla-konsernet i 36 år frem til oppnådd pensjonsalder i 2005. 

dæhlie er sivilingeniør fra Norges tekniske-naturvitenskapelige 

universitet (NTNU) i Trondheim. dæhlie er seniorrådgiver i Statkraft  

Energi AS. dæhlie har tidligere hatt ulike lederstillinger i Saga 

Petroleum ASA.
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Ivar S. Fossum

Administrerende direktør

Mona Schanche

Utforskningsleder

Lars K. Grøndahl

Finansdirektør

Ottar Nakken

Kommersiell direktør

Paul Inge Norkyn

Direktør gruvedrift 

Fossum er sivilingeniør fra Norges tekniske-naturvitenskapelige 

universitet (NTNU) i Trondheim. han har tidligere hatt ulike 

lederstillinger bl.a. i Norsk hydro-konsernet. 

Schanche er ressursgeolog fra Norges tekniske-naturvitenskapeli-

ge universitet (NTNU) i Trondheim. Schanche har tidligere vært 

ansatt som prosjektgeolog i Titania AS.

grøndahl er siviløkonom fra Norges handelshøyskole (Nhh) i 

Bergen. han har tidligere hatt ulike lederstillinger i Aker, Scancem 

og heidelberg cement.

Nakken er cand. Merc. fra handelshøjskolen i København. han har 

hatt ulike lederstillinger i Norsk hydro-konsernet og jebsen 

Management AS. 

Norkyn er sivilingeniør fra Norges tekniske-naturvitenskapelige 

universitet (NTNU) i Trondheim. han har bred erfaring fra gruvein-

dustrien og har hatt ulike tekniske lederstillinger i bl.a. Titania AS, 

Sydvaranger AS, AS Bleikvassli gruber og grong gruber AS. 

Presentasjon av 

LEdELSEN
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Nordic Mining har som målsetting å sikre langsiktig verdiskapning 
gjennom å drive undersøkelse, utvinning og foredling av  høyverdige 
 industrimineraler og metaller. For å nå denne målsettingen skal 
 Selskapet tilstrebe en høy standard for selskapsstyring med vekt på 
 integritet, etiske retningslinjer og respekt for mennesker og miljø.

Nordic Mining ASA eier 100 % av aksjene i Gudvangen Stein AS, 
Nordic Rutile AS, Nordic Quartz AS, Nordic Ocean Resources AS og 
Nordic Mining America Inc., samt 64,6 % av  aksjene i Keliber Oy. disse 
selskapene utgjør til sammen Nordic Mining  Konsernet eller Gruppen. 

rEdEgjørElSE For EiErSTyriNg og SElSKAPSlEdElSE
Nordic Minings styringsordning bygger på de krav som gjeldende lover 
og regler stiller til eierstyring og selskapsledelse. Selskapet 
 fastsetter sine rutiner i tråd med de til en hver tid gjeldende lover og 
regler. Selskapets retningslinjer bygger på prinsippene i «Norsk 
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse», sist revidert pr. 21. 
oktober 2010 («Norsk anbefaling»). 

Styret mener at Nordic Mining har fulgt Norsk anbefaling i sitt arbeid i 
2011.

Nærværende redegjørelse går punktvis gjennom hvordan  Selskapet 
har innrettet seg i forhold til de ulike områdene i Norsk anbefaling, og 
hvordan Selskapet etterlever anbefalingene. Redegjørelsen omfatter 
hvert enkelt av de 15 hovedtemaene i anbefalingen. 

Nordic Mining har utarbeidet egne retningslinjer for  selskapsmessig, 
samfunnsmessig og etisk opptreden, og disse er tilgjengelig på 
 Selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com) under «Investors» 
og «Corporate Governance».

virKSoMhET
Nordic Minings formål er definert slik i Selskapets vedtekter: 
 «Selskapets formål er å drive leting etter kull, mineraler og malmer, 
gruvevirksomhet, teknologiutvikling, virksomhet som måtte stå i 
 forbindelse med dette, samt deltagelse i andre selskapet hvilket som 
helst sted i verden.»

Selskapets vedtekter er i sin helhet gjengitt på side 78 i årsrapporten, 
og er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Mål og strategier utarbeides både på selskapsnivå og for Konsernet 
som helhet. Konsernets mål er å skape størst mulig langsiktig verdi 

med fokus på undersøkelse, utvinning og foredling av høyverdige 
 industrimineraler og metaller som inngår i avanserte verdikjeder, og 
som har betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling. Viktige 
elementer i strategien kan oppsummeres slik:

• Etablere lønnsom produksjon av rutilkonsentrat og granatproduk-
ter basert på Selskapets mineralforekomst i Engebøfjellet

• Utvikle og kommersialisere nye produkter av anortositt fra 
 Gudvangen, herunder undersøke muligheter for lønnsom produksjon 
av aluminium fra anortositt

• Etablere lønnsom produksjon av litiumkarbonat i Finland
• Utvikle selskapets forekomst av høyren kvarts i Kvinnherad 
• delta aktivt i strukturendringer innen mineral- og metallbasert 

industri med sikte på vekst og langsiktig verdiskapning

SElSKAPSKAPiTAl og UTByTTE
egenkapital
Konsernets egenkapital var pr. 31. desember 2011 NOK 45,1  millioner, 
dvs. 49 % av Konsernets samlede eiendeler. I januar 2012 ble det 
gjennomført en fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på NOK 36 
millioner. Selskapets finansielle stilling er derved styrket. Styret anser 
egen kapitalssituasjonen som tilfredsstillende i forhold til Selskapets 
behov for soliditet med hensyn til uttalte mål, strategi og risikoprofil. 

Styret har løpende fokus på Selskapets egenkapital og finansiering. 
Styrets mål er å sørge for at egenkapitalen er fornuftig tilpasset de 
mål, strategier og handlingsplaner som er trukket opp for Selskapet 
på kort og mellomlang sikt. Nordic Mining har fleksibilitet som gjør at 
 Selskapet kan tilpasse fremdrift og ambisjonsnivå for de enkelte 
prosjektene i forhold til tilgjengelige finansielle ressurser. Vurdering 
av industrielt og finansielt baserte partnerskapsmodeller vil være en 
naturlig del av prosjektutviklingsprosessen i Konsernet.

Utbyttepolitikk
Nordic Mining har som mål å følge en aksjonærvennlig utbyttepolitikk. 
Utdeling av utbytte vil bli tilpasset i forhold til investeringsbehov og 
andre finansielle forhold i Selskapet. 

Nordic Mining har hittil ikke utbetalt utbytte. Pr. 31. desember 2011 har 
Selskapet ingen fri egenkapital som eventuelt kunne vært distribuert som 
utbytte til aksjonærene.

styrefullmakt
I generalforsamling 16. juni 2011 ble det vedtatt  fullmakt til styret til å 

Nordic Minings prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er sentrale for å 
sikre tilliten til Selskapet og skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning for 
 Selskapets aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig.

EIERStyRING OG SELSKAPSLEdELSE
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forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av inntil 50  millioner nye aksjer. 
Fullmakten ble gitt for ett år. tilsvarende fullmakter er regelmessig gitt i 
tidligere generalforsamlinger. Formålet er å lette saksbehandlingen 
dersom det blir aktuelt for Konsernet å erverve virksomhet mot vederlag i 
aksjer i Nordic Mining, eller ved innhenting av egenkapital ved emisjoner. 
Styret benyttet fullmakten ved gjennom føring av fortrinnsrettsemisjon i 
januar 2012 der det ble utstedt 40 millioner nye aksjer.

I Selskapets generalforsamling 16. juni 2010 ble det vedtatt fullmakt til 
styret for utstedelse av inntil 5 millioner aksjer i forbindelse med opsjons-
program for ledende ansatte og kvalifiserte ressurspersoner.  Fullmakten 
avviker fra Norsk anbefaling da den er gitt for to år, frem til 16. juni 2012, 
og ikke bare av ett års varighet. Fullmakten er gitt av en slik varighet av 
hensyn til gjennomføring av et hensiktsmessig  opsjonsprogram. Etter 
styrets vurdering er det til Selskapets beste at styret har fleksibilitet i 
denne forbindelse.

Selskapet har pr. 31. desember 2011 ingen fri egenkapital som eventuelt 
kunne vært anvendt i forbindelse med kjøp av egne aksjer. det foreligger 
ingen styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.                              

liKEBEhANdliNg Av AKSjEEiErE  
og TrANSAKSjoNEr MEd NærSTÅENdE
Nordic Mining har én aksjeklasse, og hver aksje gir én stemme på 
generalforsamlingen. Vedtektene inneholder ingen begrensninger med 
hensyn til aksjonærenes stemmerett. Alle aksjonærer er likestilte og skal 
behandles likt. Forskjellsbehandling skal ikke forekomme.

Styret mener at det ved rettede emisjoner i Selskapet har vært gitt 
 tilfredsstillende begrunnelse og informasjon i forbindelse med fravikelse 
av eksisterende aksjonærers fortrinnsrett.

Som følge av egenkapitalsituasjonen i Selskapet har Nordic Mining ikke 
foretatt transaksjoner i egne aksjer.

Selskapet rapporterer på kvartalsbasis eventuelle transaksjoner med 
 nærstående parter. Alle transaksjoner med nærstående parter følger 
«armlengde prinsippet». I 2011 har Selskapet i henhold til avtale med dag 
dvergsten AS; et selskap som er 100 % eiet av Nordic  Minings  styreleder 
frem til 14. september 2011, dag dvergsten, hatt kostnader for adminis-
trative og  kontormessige tjenester på til sammen NOK 2,7 millioner. 
Selskapets avtale med dag dvergsten AS ble inngått i 2007 etter styrets 
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behandling av saken. Selskapets styremedlem tore Viana-Rønningen, 
samt ett av medlemmene i Selskapets valgkomité, Bent Nordbø, er ansatt 
i dag dvergsten AS.

Selskapets etiske retningslinjer omfatter regler for å unngå interesse-
konflikt og fastslår at enhver som handler på Nordic Minings vegne, skal 
opptre redelig og i samsvar med prinsippene for god forretningsskikk. 
Nordic Minings retningslinjer sikrer at styremedlemmer og ledende 
 ansatte melder fra til styret dersom de direkte eller indirekte har 
 vesentlig interesse i at en avtale inngås av Selskapet. Nordic Minings 
styre er av den oppfatning at det er viktig med åpenhet og varsomhet i 
forbindelse med transaksjoner som involverer nærstående.

Fri oMSETTElighET
Alle aksjer i Nordic Mining har like rettigheter og er fritt  omsettelige. 
Selskapets vedtekter inneholder ingen begrensninger i forhold til 
 aksjenes omsettelighet. 

gENErAlForSAMliNg
Nordic Minings styre søker å legge til rette for at flest mulig  aksjonærer 
kan delta og utøve sine rettigheter på generalforsamlingen. Gjennom 
generalforsamlingen utøver aksjonærene den øverste myndighet i Nordic 
Mining. det er viktig for Selskapet at generalforsamlingen blir et  effektivt 
møtested for aksjonærer og styret.

Selskapets vedtekter og allmennaksjelovens bestemmelser tillegger 
generalforsamlingen følgende funksjoner:

• Velge medlemmer til valgkomiteen
• Velge ekstern revisor og fastsette revisors godtgjørelse
• Godkjenne årsberetningen i henhold til norske krav, regnskapet og 

eventuelt utbytte som er foreslått av styret
• Behandle eventuelle andre saker som er satt opp på sakslisten i 

 møteinnkallingen

Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ble avholdt 16. juni 2011. dato for 
Selskapets ordinære generalforsamling i 2012 er fastsatt til 12. juni 2012. 

Selskapets vedtekter ble endret i ekstraordinær generalforsamling 
1. mars 2010. Endringen innebærer at innkalling til  generalforsamling 
heretter offentliggjøres gjennom børsmelding og på Selskapets 
 hjemmeside. Offentliggjøringen av innkalling skjer minst 21  dager før 
generalforsamlingen. Selskapets årsrapport publiseres på Nordic  Minings 
hjemmeside minst 21 dager før generalfor samlingen.  Innkallingen 
distribueres på norsk og i engelsk oversettelse til  utenlandske aksjonæ-
rer. Aksjonærene har rett til å legge frem forslag for  generalforsamlingen, 
og kan møte i generalforsamlingen og stemme, enten personlig eller ved 
fullmakt. Påmeldingsfristen er normalt fem dager før generalforsamlin-
gen.

Valgkomiteens innstilling vedrørende valg av styremedlemmer og 
 medlemmer til valgkomiteen blir offentliggjort sammen med innkalling til 
generalforsamling. I samsvar med Selskapets  retningslinjer stemmer 
generalforsamlingen separat på hver enkelt av kandidatene. 

Nordic Mining har ca. 2 430 aksjonærer med stor geografisk spredning. 
Selskapet gir gjennom særskilt informasjon i innkallingen og separat 
fullmaktsskjema mulighet for aksjonærene til å stemme i hver enkelt sak 

som er til behandling, selv om de ikke kan delta personlig på generalfor-
samlingen. Selskapets kontofører for aksjer, dNB  Verdipapirservice, 
bistår i forbindelse med forberedelser og praktisk gjennomføring av gene-
ralforsamlingen. dette bidrar til å sikre en  profesjonell og uavhengig 
avvikling av generalforsamlingen.

Selskapets styre, ledelse og revisor er alltid representert på 
 generalforsamlinger i Nordic Mining. Normalt er også Selskapets  juridiske 
rådgiver til stede. det er normalt styrets leder eller nestleder som leder 
generalforsamlingen. dersom det skulle være uenighet i enkeltsaker hvor 
møteleder tilhører en av fraksjonene, eller av andre grunner ikke kan 
regnes som upartisk, har Nordic Mining rutiner for å sikre en uavhengig 
møteledelse. I slike tilfeller vil generalforsamlingen få anledning til å 
utpeke en annen møteleder for å sikre uavhengighet i sakene som behand-
les.

vAlgKoMiTé
I samsvar med vedtektene består Nordic Minings valgkomité av tre 
 medlemmer som alle er valgt av generalforsamlingen. Komiteen er 
uavhengig av Selskapets styre og daglige ledelse. Honoraret til 
 valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Medlemmene av 
 valgkomiteen velges for to år av gangen. Retningslinjer for valg komiteen 
er tilgjengelig på Nordic Minings hjemmeside.

Valgkomiteens oppgaver er å:
• Avgi en begrunnet innstilling til generalforsamlingen om valg av 

medlemmer og varamedlemmer til Selskapets styre
• Fremlegge et begrunnet forslag for generalforsamlingen til 

 godtgjørelse for styrets medlemmer

Valgkomiteen i Nordic Mining har følgende medlemmer  
pr. 31.  desember 2011:
• Ole G. Klevan (leder), advokat i advokatfirma Schødt
• Hans Olav Kvalvåg (medlem); ansatt i Norsk Hydro ASA
• Bent Nordbø (medlem); ansatt i dag dvergsten AS

Ole G. Klevan og Hans Olav Kvalvåg har ingen relasjoner til 
 styremedlemmer eller daglig ledelse i Nordic Mining. Bent Nordbø er 
ansatt i dag dvergsten AS som også er arbeidsgiver for selskapets 
styremedlem tore Viana-Rønningen.

BEdriFTSForSAMliNg og STyrE; SAMMENSETNiNg  
og UAvhENgighET
Nordic Mining er i henhold til allmennaksjeloven ikke forpliktet til å ha en 
bedriftsforsamling.

Styret i Nordic Mining har fem medlemmer. den daglige ledelsen er ikke 
representert i styret. Styrets leder og øvrige medlemmer er valgt av 
generalforsamlingen for to år av gangen etter innstilling fra valg komiteen. 

Flertallet av styrets medlemmer, dvs. alle bortsett fra styremedlem tore 
Viana-Rønningen, er uavhengige av Nordic Minings hovedaksjonærer. tore 
Viana-Rønningen er ansatt i dag dvergsten AS som er en av de største 
aksjonærene i Selskapet. Relevant informasjon om de enkelte 
 styremedlemmer finnes i årsrapporten og er gitt på Selskapets hjemme-
side. Informasjon om kandidater som er innstilt fra valgkomiteen, fremgår 
av innkallingen til generalforsamlingen, samt publiseres på Selskapets 
hjemmeside.
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Informasjon om styremedlemmenes godtgjørelse, antall eide aksjer i 
Nordic Mining m.v. er gitt i noteopplysningene i årsrapporten. 
Styret i Nordic Mining har pr. 31. desember 2011 følgende medlemmer:
• tarmo tuominen, styreleder
• Camilla Fiskevoll, nestleder
• Anne dæhlie, styremedlem
• Egil M. Ullebø, styremedlem
• tore Viana-Rønningen, styremedlem

STyrETS ArBEid
Styret i Nordic Mining har det overordnede ansvaret for  forvaltningen av 
Nordic Mining, herunder ansvaret for å lede Nordic Mining i 
 gjennomføringen av Selskapets målsettinger og strategi. I tillegg til den 
overordnede forvaltningen av Selskapet har styret som oppgave å føre 
tilsyn og kontroll av Nordic Minings virksomhet, med henblikk på å sikre 
en størst mulig verdiskapning for Selskapet og dets aksjonærer.

Styret i Nordic Mining utarbeider ved inngangen til et nytt kalenderår en 
plan for styremøter i det kommende året, med hovedpunkter på sakslisten 
for hvert enkelt møte. Sakslisten reflekterer styrets hovedoppgaver som 
ansvarlig organ for overordnet styring av Konsernet og generelt tilsyn 
med Konsernets aktiviteter. det etableres mål/milepæler for virksom-
hetsåret og planer for gjennomføring. Status i forhold til milepælsplan 
rapporteres til styret fra administrasjonen, og diskuteres i styret på 
løpende basis.

Styret har fastsatt instruks for styret og for daglig leder, og daglig leder 
har fastsatt instruks for Selskapets finansdirektør. disse instruksene 
omfatter blant annet bestemmelser om styrets plikter og ansvar, daglig 
leders informasjonsplikt overfor styret, samt saksbehandlingsregler som 
gjelder for styrets arbeid. 

Styret har et bevisst forhold til håndtering av saker hvor styreleder eller 
øvrige styremedlemmer er, eller har vært, aktivt engasjert. Styret i Nordic 
Mining har så langt ikke etablert underutvalg eller styreutvalg som 
saksforberedende organer for styret. Styret har vurdert opprettelse av et 
revisjonsutvalg, men kommet til at et slikt utvalg på nåværende stadium 
ikke er hensiktsmessig. Revisjonsutvalg vil bli etablert når Selskapet 
oppfyller kriteriene som er fastsatt for etablering av revisjonsutvalg. 
Styret har heller ikke funnet grunn til å etablere et særskilt kompensa-
sjonsutvalg. Styret mener at vurderinger knyttet til godtgjørelse av 
ledende ansatte mest hensiktsmessig kan gjøres av et samlet styre i 
Selskapets nåværende fase.

Styret i Nordic Mining foretar en løpende evaluering av styrearbeidet og 
behovet for kompetanse i Selskapet. Styret har hittil ikke funnet det 
hensiktsmessig å utarbeide en særskilt årlig rapport om styrets arbeid. 
Styret har ved behov dialog med valgkomiteen om forhold som angår 
styrearbeidet i Selskapet.

riSiKoSTyriNg og iNTErN KoNTroll
det er styrets ansvar å påse at Selskapet har god intern kontroll og 
 velfungerende systemer for risikostyring. Styrets årsplan omfatter en 
gjennomgang av Selskapets risikoområder og interne kontroll systemer, 
samt Selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Både styret og 
Selskapets ledelse er av den oppfatning at dagens styringssystemer 
 ivaretar behovet for risikostyring og intern kontroll på en  tilfredsstillende 
måte.

Ledelsen i Nordic Mining er ansvarlig for å etablere og opprettholde en 
forsvarlig intern kontroll over Selskapets finansielle rapportering. den 
interne kontrollen med finansiell rapportering er en prosess som er 
 utformet for å gi rimelig sikkerhet for en pålitelig finansiell  rapportering 
og utarbeidelse av regnskap for eksterne formål i samsvar med 
 International Financial Reporting Standards (IFRS), som fastsatt av EU. 
Regnskapsprinsippene som anvendes av Konsernet, er i samsvar med 
IFRS som utgitt av International Accounting Standards Boards (IASB). Se 
for øvrig omtale av risikofaktorer i note 21 til konsernregnskapet.

Selskapet har engasjert Accepta AS som regnskapsfører for Konsernet. 
det er etablert rutiner for løpende regnskapsarbeid og rapportering.

Noen typer risiko er forsikret gjennom eksterne forsikringsselskaper. 
Nordic Mining har inngått avtaler om person- og tingsforsikring, samt 
styreforsikring.

godTgjørElSE Til STyrET
Godtgjørelse til styret fastsettes etterskuddsvis og på årlig basis av 
generalforsamlingen etter innstilling fra Selskapets  valgkomité. 
 Godtgjørelsen skal reflektere det enkelte styremedlems ansvar,  kompetanse 
og tidsbruk, samt virksomhetens kompleksitet, og er ikke resultatavhengig. 

det er ikke utstedt opsjonsavtaler til styrets medlemmer.

Informasjon om godtgjørelser og honorar utbetalt til styrets medlemmer i 
2011 er gitt i note 24 til konsernregnskapet.
 
godTgjørElSE Til lEdENdE ANSATTE
I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a utarbeider styret årlig en 
 erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte. Erklæringen forelegges og behandles av generalforsamlingen. 
Hoved prinsippene for godtgjørelse til ledende ansatte for 2011 har vært at 
den totale lønnspakken skal reflektere det ansvaret og de oppgavene som 
ligger hos den enkelte i ledergruppen, og at den ansatte skal bidra til 
langsiktig verdiskapning i Konsernet. Styret anser det som avgjørende at 
Nordic Mining tilbyr konkurransedyktige betingelser for å kunne tiltrekke 
de egenskaper og den kompetanse som er nødvendig for å fremme den 
strategiske utviklingen av Selskapet, nasjonalt så vel som internasjonalt.

I tillegg til fastlønn er det inngått opsjonsavtaler med ledende  ansatte i 
Nordic Mining. Opsjonsavtalene gir de ansatte rett til å kjøpe et  begrenset 
antall aksjer til en fast kurs (NOK 1,60 pr. aksje) som på 
 tildelingstidspunktet lå ca. 19 % over børskurs. Selskapets 
 opsjonsordning er godkjent av generalforsamlingen 16. juni 2010 og er en 
videreføring av ordninger som Selskapet har hatt siden etableringen i 
2006. den gjeldende ordningen har varighet frem til juni 2012.

Informasjon om alle godtgjørelser utbetalt til ledende ansatte i 2010 er 
presentert i note 24 til konsernregnskapet.

iNForMASjoN og KoMMUNiKASjoN
Nordic Mining har retningslinjer som skal sikre en informasjons praksis 
som er basert på åpenhet og lik behandling av alle aksjonærer og aktører i 
verdipapirmarkedet. Målsettingen er å ha en regnskapsmessig og 
finansiell rapportering som investorene har tillit til. Nordic Minings 
regnskapsførsel bærer derfor preg av en høy grad av gjennomsiktighet. 
Selskapet avlegger sine regnskap i samsvar med IFRS.
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Selskapets ledelse er ansvarlig for kommunikasjon med kapital markedene 
og for relasjonene mellom Selskapet og eksisterende  aksjonærer og 
potensielle nye investorer. I noen tilfeller deltar  styremedlemmer i 
Selskapets dialog med investorer. Nordic Minings års- og kvartalsrappor-
tering gir omfattende informasjon om Selskapets virksomhet.

Selskapets finansielle rapporter og annen informasjon  publiseres 
 elektronisk og samtidig til alle målgrupper. Alle aksjonærer  likebehandles 
når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. Alt av rapporter, 
meldinger, presentasjoner etc. er tilgjengelig på Nordic  Minings hjemme-
side. Konsernets ’investor relations’ funksjon har  kontakt med Selskapets 
aksjonærer.

Selskapets finanskalender publiseres på Nordic Minings hjemmeside og 
oppdateres i børsmeldinger. Finanskalenderen fremkommer helt bakerst i 
årsrapporten.

SElSKAPSovErTAgElSE
Nordic Minings vedtekter setter ingen begrensninger på oppkjøp av 
 Selskapets aksjer. Styret legger til grunn at alle aksjonærer skal 
 behandles likt. dersom det fremsettes et tilbud på Selskapets aksjer, skal 
styret ikke utnytte emisjonsfullmakter eller treffe andre tiltak med 
formål å hindre gjennomføringen av tilbudet, uten at dette er godkjent av 
generalforsamlingen etter at tilbudet er kjent.

Ved eventuelle overtakelsestilbud på Selskapets aksjer vil styret avgi en 
uttalelse med anbefaling om hvorvidt aksjonærene bør akseptere 
 tilbudet. Eventuell dissens i styret under behandlingen av et slikt 
spørsmål vil bli synliggjort og grunngitt. Styret vil i forbindelse med et 
overtagelsestilbud innhente en uavhengig verdivurdering som gjøres kjent 
for samtlige aksjonærer i styrets uttalelse og anbefaling. Styrets 
uttalelse vil for øvrig utarbeides i samsvar med retningslinjene gitt i verdi-
papirhandelloven.

dersom det skulle oppsto en overtakelsessituasjon som omtalt i Norsk 
anbefaling punkt 14, vil styret, i tillegg til relevant lovgivning og  regelverk, 
søke å følge de anbefalinger som er gitt i Norsk anbefaling.

Avhendelse av hele Nordic Minings virksomhet besluttes av 
 generalforsamlingen.

rEviSor
Nordic Minings revisor er valgt av generalforsamlingen og er uavhengig i 
forhold til Selskapet. 

Revisors arbeid er forankret i en plan som legges frem for styret på årlig 
basis. Revisor deltar på styremøtet som behandler og fastsetter 
Konsernets og Selskapets årsregnskap. I dette møtet gjennomgår revisor 
eventuelle vesentlige endringer i Nordic Minings regnskaps prinsipper, gir 
en vurdering av vesentlige regnskapsestimater, samt redegjør for alle 
forhold hvor det eventuelt har vært uenighet mellom revisor og 
 administrasjonen. Revisor har minst én gang i året en gjennomgang for 
styret av Selskapets kontrollrutiner og mulige forbedringsområder på 
regnskapssiden. Revisor har minst én gang i året møte med styret uten at 
medlemmer av administrasjonen er til stede.

Styret opplever at de har en god kommunikasjon med revisor og har 
kontakt med revisor ved behov også i tilfeller utover ovennevnte.

Nordic Mining har i meget begrenset grad benyttet revisor til andre 
tjenester enn revisjon. Styret har utarbeidet retningslinjer for  Selskapets 
bruk av tjenester fra revisor til annet enn revisjon.

Styret orienterer generalforsamlingen om revisors godtgjørelse fordelt 
på revisjon og eventuelt andre tjenester. Godtgjørelsen til revisor 
fastsettes av generalforsamlingen. 

Utbetalinger til revisor i 2011 fordelt på revisjon og andre tjenester 
fremgår av note 6 til konsernregnskapet.

Oslo, 11. april 2012
Styret i Nordic Mining ASA

          

tarmo tuominen
Styreleder

Camilla Fiskevoll Egil M. Ullebø

Anne dæhlie tore Viana-Rønningen Ivar S. Fossum
Adm. direktør
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Nordic Mining har én aksjeklasse, og alle aksjene i selskapet har én 

stemme hver. Aksjens pålydende er NOK 0,10. Aksjene er fritt omsette-

lige og har vært notert på Oslo Axess fra 14. september 2007. Selskapets 

ticker på Oslo Axess er ”NOM”. Aksjene i Nordic Mining er registrert 

i Verdipapirsentralen (”VPS”) med identifikasjonsnummer (”ISIN”)  

NO 0010633183. 

AKSjEKAPiTAl

Pr. dato for denne årsrapporten har Nordic Mining en aksjekapital på NOK 

18.547.009,10 fordelt på 185.470.091 aksjer. Utviklingen i  Selskapets 

aksjekapital og antall aksjer har vært som vist i tabellen nedenfor.

I generalforsamling 16. juni 2011 ble det vedtatt fullmakt til styret til å 

forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av inntil 50 millioner nye aksjer. 

Fullmakten ble gitt for ett år. Styret benyttet fullmakten ved gjennom-

føring av fortrinnsrettsemisjon i januar 2012 da det ble utstedt 40 

millioner nye aksjer.

I Selskapets generalforsamling 16. juni 2010 ble det vedtatt fullmakt til 

styret for utstedelse av inntil 5 millioner nye aksjer i forbindelse med 

opsjonsprogram for ledende ansatte og kvalifiserte ressurspersoner. 

Fullmakten er gitt for to år. I juni 2010 besluttet styret å tildele opsjoner på 

3.500.000 aksjer til ansatte og tilknyttede ressurspersoner til en utøvelses 

pris på NOK 1,60 pr. aksje. Opsjonene kan erklæres frem til juni 2012.

Selskapet eier ikke egne aksjer, og det foreligger ingen styrefullmakt til 

kjøp av egne aksjer.

AKSjoNærEr

Selskapets største aksjonærer pr. 10. april 2012 er vist på neste side. 

Informasjon om de største aksjonærene pr. 31. desember 2011 er gitt i 

note 23 til konsernregnskapene. 

Antall aksjonærer i Nordic Mining pr. mars 2012 er ca. 2.430. Over tid har 

andelen aksjonærer hjemmehørende i utlandet økt. Pr. midten av mars 

2012 var utenlandsandelen ca. 23%.

Antall aksjer som eies gjennom nominee-kontoer har økt de siste årene. På 

listen over Selskapets største aksjonærer pr. 10. april er det 6 nominee-

kontoer som til sammen representerer en eierandel i Selskapet på ca. 22 %.

Selskapets styre og ledelse eier til sammen ca. 3% av aksjene i Selskapet.

AKSjEoMSETNiNg og KUrSUTviKliNg

Aksjene i Nordic Mining omsettes så godt som daglig på Oslo Axess. I 

2011 ble det omsatt nærmere 50 millioner aksjer. Selskapet har ingen 

avtale med meglerhus eller finansinstitusjon om likviditetsgaranti for aksjen.

Nordic Mining ASA 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. Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess med ticker NOM.
 

AKSJONæRFORHOLd

År Transaksjon

Endring i  
aksjekapital 

(NoK)

Pålydende  
pr. aksje  

(NoK)

Tegningskurs  
pr. aksje  

(NoK)

Antall aksjer 
 etter  

transaksjon
Aksjekapital 

(NoK)

2006 Fisjon fra Rocksource ASA n.a. 0,10 n.a. 14.359.070 1.435.907,00

2006 Aksjeemisjon 1.435.907,00 0,10 1,10 28.718.148 2.871.814,00

2007 Rettet emisjon 1.090.000,00 0,10 2,50 39.618.140 3.961.814,00

2007 Aksjeemisjon 1.386.183,50 0,10 2,50 53.479.975 5.347.997,50

2008 Rettet emisjon 3.333.333,30 0,10 1,50 86.813.308 8.681.330,80

2008 Aksjeemisjon 510.400 0,10 1,53 91.917.308 9.191.730,80

2008 Aksjeemisjon 355.278,30 0,10 1,50 95.470.091 9.547.009,10

2010 Rettet emisjon 2.000.000,00 0,10 1,00 115.470.091 11.547.009,10

2010 Aksjeemisjon 1.000.000,00 0,10 1,00 125.470.091 12.547.009,10

2011 Rettet emisjon 1.250.000,00 0,10 1,45 137.970.091 13.797.009,10

2011 Aksjeemisjon 750.000,00 0,10 1,45 145.470.091 14.547.009,10

2012 Aksjeemisjon 4.000.000,00 0,10 0,90 185.470.091 18.547.009,10
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AKSjEKUrSUTviKliNg For Nordic MiNiNg i PEriodEN 
04.01.2010 – 04.04.2012

NøKKElTAll For Nordic MiNiNg-AKSjEN

År
Aksjekurs  

pr. 31.12 (NoK)
høy  

(NoK)
lav  

(NoK)
Antall aksjer  

omsatt

Market cap.  
pr. 31.12  

(NoK)

2009 0,97 1,75 0,55 17 millioner   93 millioner

2010 1,41 1,67 1,04 40 millioner 177 millioner

2011 0,96 2,28 0,91 50 millioner 140 millioner*

*  Eksklusive verdi av tegningsretter som var notert pr. årsskiftet.

dE STørSTE AKSjoNærENE i Nordic MiNiNg Pr. 10.04.2012

Aksjonær Antall aksjer %

1 Nordnet Bank Ab 19 064 399 9,1 %

2 Skagen Vekst 15 241 972 8,6 %

3 Holberg Norge 9 763 543 7,3 %

4 MP Pensjon PK 9 160 000 5,0 %

5 Finnish Industry  Investment Ltd 8 358 949 4,5 %

6 Nordea Bank Plc Finl. Clients Acc 7 377 069 4,2 %

7 danske Bank A/S 3887 Operations Sec. 5 863 927 3,8 %

8 dybvad Consulting AS 5 182 648 3,7 %

9 dag dvergsten AS 4 000 000 2,7 %

10 Vpf Nordea Smb C/O JP Morgan Europe 3 523 183 1,9 %

11 Citibank N.A. (London A/C Pohjola Bank Plc) 3 251 457 1,8 %

12 Lars K. Grøndahl 3 250 000 1,7 %

13 Snati AS 2 888 714 1,5 %

14 Solon A/S 2 242 333 1,3 %

15 Ove Klungland Holding Nil 2 108 326 1,3 %

16 Audstein dybvad 2 033 878 1,1 %

17 dNB NOR SMB VPF 2 000 000 1,0 %

18 Clearstream Banking 1 597 812 0,8 %

19 Ottar Nakken 1 540 000 0,8 %

20 Ole Kristian Gunders Stokken 1 440 000 0,8 %

Sum 20 største aksjonærer 109 888 210 63,2 %

øvrige 75 581 881 36,8 %

Totalt 185 470 091 100 %
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(I  tusen norske kroner) Note 2011 2010

Salgsinntekter 3  25 342  22 397 

Andre inntekter  298  43 

Varekostnad  (6 577)  (6 497)

Lønnskostnader 4  (14 094)  (14 665)

Kontor-/servicekostnader 25  (2 691)  (2 679)

Avskrivning og amortisering 11  (3 062)  (2 783)

Andre driftskostnader 6  (26 777)  (20 488)

driftsresultat  (27 561)  (24 673)

Finansinntekter 7  462  408 

Finanskostnader 7  (2 401)  (2 434)

resultat før skatt  (29 500)  (26 699)

Skattekostnad 8  856  814 

Periodens resultat  (28 644)  (25 885)

PEriodENS rESUlTAT FordElEr SEg SoM FølgEr:

Aksjonærer i morselskap  (27 841)  (25 134)

Minoritetsinteresser  (803)  (751)

rESUlTAT PEr AKSjE:

(I norske kroner)

 Resultat per aksje og utvannet resultat per aksje  9  (0,19)  (0,21)

OPPStILLING AV tOtALRESULtAt
(I  tusen norske kroner) 2011 2010

Periodens resultat  (28 644)  (25 885)

ANdrE KoSTNAdEr og iNNTEKTEr:

Omregningsdifferanser valuta  (246)  (1 832)

Andre kostnader og inntekter ført mot egenkapital  (246)  (1 832)

Totalresultat  (28 890)  (27 717)

ToTAlrESUlTAT FordElEr SEg SoM FølgEr:

Aksjonærer i morselskap  (28 033)  (26 451)

Minoritetsinteresser  (857)  (1 266)

KONSOLIdERtE RESULtAtREGNSKAPER
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(I  tusen norske kroner) Note 2011 2010

EiENdElEr

Anleggsmidler

Goodwill 10  7 206  7 260 

Immaterielle eiendeler 10  7 110  6 272 

Mineraleiendom og andre varige driftsmidler 11  64 904  65 404 

Netto pensjonsmidler 25  472  -   

Sum anleggsmidler  79 692  78 936 

omløpsmidler

Varelager 12  3 163  2 745 

Kundefordringer og andre fordringer 13  5 970  5 342 

Kontanter og kontantekvivalenter 14  3 340  7 065 

Sum omløpsmidler  12 473  15 152 

Sum eiendeler  92 165  94 088 

EgENKAPiTAl og gjEld

Egenkapital

Aksjekapital 15  14 547  12 547 

Overkursfond  177 416  153 337 

Annen innskutt egenkapital  7 033  7 033 

Udekket tap  (161 567)  (133 649)

Omregningsdifferanser  (600)  (408)

Egenkapital henført til aksjonærer i morselskapet  36 829  38 860 

Minoritetsinteresser  8 314  7 526 

Sum egenkapital  45 143  46 386 

langsiktig gjeld

Lån fra kredittinstitusjoner 16  7 421  8 364 

Utsatt skatt 8  7 686  8 606 

Finansielle leieforpliktelser 17  6 085  7 613 

Annen langsiktig gjeld 18  10 728  9 859 

Sum langsiktig gjeld  31 920  34 442 

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig del av lån 16,20  3 554  4 853 

Leverandørgjeld  4 509  4 040 

Annen kortsiktig gjeld 20  7 039  4 367 

Sum kortsiktig gjeld  15 102  13 260 

Sum gjeld  47 022  47 702 

Sum egenkapital og gjeld  92 165  94 088 

KONSOLIdERtE BALANSER

Oslo, 11. april 2012

Styret i Nordic Mining ASA

tarmo tuominen 
Styreleder

Camilla Fiskevoll Egil M. Ullebø Anne dæhlie tore Viana- 
Rønningen

Ivar S. Fossum
Adm. direktør
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ENdRINGER I KONSERNEtS EGENKAPItAL 

Majoritetsinteresse
Minoritets-

interesse
Sum  

egenkapital

(i tusen norske kroner)
 Aksje-
kapital 

 overkurs 
fond 

 Annen 
innskutt 

egenkapital 
 omregn. 

differanse 
Udekket 

tap  Sum 

Egenkapital 1. januar 2010  9 547  129 484  5 304  910  (108 517)  36 728  8 792  45 520 

Aksjeemisjon  3 000  27 000  -    -    -    30 000  -    30 000 

transaksjonskostnader  -    (3 147)  -    -    -    (3 147)  -    (3 147)

Aksjebasert avlønning  1 730  -    1 730  -    1 730 

Periodens totalresultat  -    -    -    (1 317)  (25 134)  (26 451)  (1 266)  (27 717)

Egenkapital  31. desember 2010  12 547  153 337  7 033  (408)  (133 649)  38 860  7 526  46 386 

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

Periodens totalresultat  -    -    -    (192)  (27 841)  (28 033)  (857)  (28 890)

Konvertering av gjeld  -    -    -    -    (78)  (78)  1 631  1 553 

Salg av aksjer  -    -    -    -    -    -    15  15 

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

transaksjonskostnader  -    (2 921)  -    -    -    (2 921)  -    (2 921)

Egenkapital 31. desember 2011  14 547  177 416  7 033  (600)  (161 567)  36 829  8 314  45 143 
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KONtANtStRøMOPPStILLING FOR KONSERNEt

(I  tusen norske kroner) Note 2011 2010

Kontantstrømmer fra driften

Resultat før skatt  (29 500)  (26 699)

Avskrivninger og amortisering 11  3 062  2 783 

Aksjebasert avlønning 5  -     1 730 

Renteamortisering  828  581 

tap ved salg av aksjer  -     60 

Endringer i eiendeler og gjeld:

Varelager 12  (418)  (800)

Andre fordringer og forskuddsbetalte kostnader 13  (628)  1 368 

Leverandørgjeld  469  (1 974)

Påløpte kostnader og annen kortsiktig gjeld  2 671  322 

Andre tidsavgrensninger  (470)  145 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  (23 986)  (22 484)

Anskaffelse av immaterielle eiendeler 10  (854)  (2 676)

Andre varige driftsmidler  (1 768)  (1 083)

Salg av aksjer  15  25 

Salg av varige driftsmidler  -     432 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (2 607)  (3 302)

Aksjeemisjoner  26 079  26 853 

Nedbetaling av lån  (916) -

Opptak av lån  -     454 

Nedbetaling av finansielle leieforpliktelser 17  (2 411)  (2 592)

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  22 752  24 715 

Endring i kontantbeholdning  (3 841)  (1 071)

Effekt av valutaendring  116  354 

Kontantbeholdning ved periodens begynnelse  7 065  7 782 

Kontantbeholdning ved periodens slutt 14  3 340  7 065 

Supplerende informasjon

tilgang ved finansielle leieavtaler  1 122  830 

Mottatte renter  181  342 

Betalte renter  756  733 
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NoTE 1 – gENErEll iNForMASjoN

Nordic Mining ASA (”Selskapet”) og datterselskap (sammen betegnet som 

”Gruppen” eller ”Konsernet”) fokuserer på leting, utvinning og produksjon 

av høyverdige industrimineraler og -metaller.  Adressen til Nordic Minings 

hovedkontor er Munkedamsveien 45, N-0250 Oslo, Norge. 

Styret godkjente utgivelse av regnskapet 11. april 2012.

NoTE 2 – SAMMENdrAg Av dE viKTigSTE  rEgNSKAPSPriNSiPPEr

Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet 

ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. disse prinsippene er benyttet 

konsistent dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.

Basisprinsipper

Konsernregnskapet for Nordic Mining ASA er utarbeidet i samsvar med 

”International Financial Reporting Standards” (IFRS) som fastsatt av EU. 

endringer i standarder eller fortolkninger 

(a)	 Standarder	og	fortolkninger	med	ikrafttredelse	i	2011

Følgende endringer til standarder og fortolkinger gjelder for regnskapsår 

som starter 1. januar 2011. disse endringene har imidlertid ikke hatt noen 

innvirkning på Konsernets regnskap.

• IAS 24 Opplysninger om nærstående parter (Endret)

• IAS 32 Finansielle instrumenter – presentasjon (Endret)

• IFRIC 14 IAS 19. Begrensninger av en nettoytelsesbasert pensjons-

eiendel, minstekrav til finansiering mv. (Endret)

• IFRIC 19 Å bringe finansielle forpliktelser til opphør med egenkapital-

instrumenter (Endret)

(b)	 Regnskapsstandarder	og	fortolkninger	utgitt	med	fremtidig	

ikrafttredelses	tidspunkt,	men	ikke	tatt	i	bruk	og	som	kan	være	

relevante	for	Konsernet

Følgende nye standarder og endring i standarder er vedtatt av IASB og er 

pliktig anvendt for Konsernet for regnskapsår som starter 1. januar 2012 

eller senere. Selskapet har ikke valgt tidlig anvendelse av disse. Med 

unntak for endring i IFRS 7, er ingen av følgende nye eller endrede 

standarder godkjent av EU på nåværende tidspunkt. (IASBs engelske 

benevnelse er benyttet der offisiell norsk oversettelse ikke foreligger.)

Ias 1 presentasjon av finansregnskap – presentasjon av poster under 

andre inntekter og kostnader  (other Comprehensive Income) (endring)

Endringen i IAS 1 medfører krav om å gruppere postene under andre 

inntekter og kostnader (Other Comprehensive Income (OCI)) basert på om 

postene i senere perioder kan reklassifiseres over resultatet eller ikke. 

Endringen vil bare ha effekt på presentasjon. Endringen trer i kraft for 

regnskapsår som starter 1. juli 2012 eller senere.

Ias 12 Income taxes – Recovery of underlying asset 

Endringen innebærer at utsatt skatt for nærmere angitte eiendeler skal 

fastsettes basert på en forventning om at eiendelen vil gjenvinnes ved 

salg (og ikke bruk). dette gjelder investeringseiendom  regnskapsført i 

henhold til IAS 40 Investeringseiendom og ikke-avskrivbare eiendeler 

som i henhold til IAS 16 regnskapsføres etter verdireguleringsmodellen. 

Endringen trer i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2012 eller 

senere.

Ias 19 Ytelser til ansatte

det er betydelige endringer i IAS 19. Endringene innebærer blant annet at 

korridormetoden (utsatt innregning av endringer i pensjonsforpliktelser 

og eiendeler) ikke lenger er et tillatt alternativ. Endringene medfører 

videre en begrensning i endringene i netto pensjonseiendeler (forpliktelser) 

innregnet over resultatet til netto renteinntekt (kostnad) og periodens 

pensjonsopptjening, samt at forventet avkastning på pensjonsmidlene 

skal beregnes ved bruk av diskonteringsrenten som benyttes ved 

beregning av brutto pensjonsforpliktelse. Endringen trer i kraft for 

regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere. 

Forutsetningene for å beregne pensjonseiendeler eller pensjonsforplik-

telser endres som beskrevet over så estimert implementeringseffekt er 

enda ikke utregnet. Men uamortiserte tap pr. 31.12.11 utregnet under 

nåværende IAS 19 var på NOK 1,2 millioner som etter ny standard føres 

direkte mot egenkapitalen som andre inntekter og tap.

Ias 27 separate Financial statements (som revidert i 2011)

Som en følge av utgivelsen av IFRS 10, 11 og 12 (se nedenfor) har IASB 

måttet foreta endringer i IAS 27. IAS 27 omfatter nå kun selskapsregn-

skapet. Endringen trer i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2013 

eller senere.

Ias 28 Investments in associates and Joint Ventures (som revidert i 2011)

Som en følge av utgivelsen av IFRS 10, 11 og 12 har IASB måttet foreta 

endringer i IAS 28. Regnskapsføring av investering i «joint ventures» skal 

regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden, og IAS 28 omfatter nå 

både regnskapsføring av investering i tilknyttet selskap og «joint 

ventures» (felles virksomhet). Endringen trer i kraft for regnskapsår som 

starter 1. januar 2013 eller senere.

IFRs 7 Financial Instruments: Disclosures — enhanced Derecognition 

Disclosure Requirements

det innføres krav til ytterligere opplysninger om overførte finansielle 

eiendeler som ikke er fraregnet i sin helhet. Videre kreves det opplysnin-

ger om overførte finansielle eiendeler som er fraregnet i sin helhet men 

der selskapet har en fortsatt involvering i disse for å hjelpe bruker med å 

vurdere type av og risiko i relasjon til disse eiendelene. Endringen vil bare 

ha effekt på noteopplysninger. Endringen trer i kraft for regnskapsår som 

starter 1. juli 2011 eller senere.

NOtER tIL KONSERNREGNSKAPENE
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IFRs 9 Financial Instruments: Classification and Measurement

IFRS 9, slik den foreligger nå, reflekterer første fase i IASB sitt arbeid 

med å lage en standard med formål å erstatte dagens IAS 39. den del av 

IFRS 9 som er ferdigstilt omhandler klassifikasjon og måling av finansielle 

eiendeler og gjeld slik de er definert i IAS 39. I henhold til IASB er 

standarden effektiv for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller 

senere, men EU har på nåværende tidspunkt ikke fastsatt ikrafttredelses-

dato. Anvendelse av første fase av IFRS 9 kan gi effekt på klassifikasjon 

og måling av konsernets finansielle eiendeler og gjeld. Konsernet vil 

vurdere potensielle effekter av anvendelse mer grundig når de neste 

fasene av IFRS 9 er ferdigstilt.

IFRs 10 Consolidated Financial statements

IFRS 10 erstatter den delen av IAS 27 som omhandler konsoliderte 

regnskaper, i tillegg til å ta opp forholdene som diskuteres i SIC-12. IFRS 

10 legger til grunn at én enkelt kontrollmodell som skal anvendes for alle 

enheter, inkludert foretak med særskilt formål (Special Purpose Entities). 

Endringer som følger av IFRS 10 vil kreve at ledelsen anvender betydelig 

grad av skjønn for å avgjøre hvilke selskaper en kontrollerer, og som følge 

av det, skal konsolideres av morselskapet. Standarden trer i kraft for 

regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere.

IFRs 11 Joint arrangements

IFRS 11 erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert viksomhet og SIC-13  

Felleskontrollert foretak –ikke monetære overføringer fra deltakere.  

IFRS 11 fjerner muligheten til å kunne benytte proposjonal konsolidering 

for felleskontrollerte foretak (jointly controlled entities), og egenkapital-

metoden må således anvendes. På nåværende tidspunkt er det ikke 

vurdert at anvendelse av standarden vil medføre endringer i Konsernets 

regnskap. Standarden trer i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 

2013 eller senere.

IFRs 12 Disclosure of Involvement with other entities

IFRS 12 inneholder alle opplysningskrav som tidligere lå i IAS 27 relatert 

til konsoliderte regnskaper, i tillegg til tilleggsopplysningskrav som 

tidligere var inkludert i IAS 28 og IAS 31. disse opplysningskravene 

relaterer seg til en enhets investering i datterselskaper, «joint arrange-

ments», tilknyttede selskaper og «structured entities» I tillegg innføres 

det nye krav til tilleggsopplysninger. Standarden trer i kraft for regn-

skapsår som starter 1. januar 2013 eller senere.

IFRs 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 etablerer en kilde til og klargjør veiledningen for hvordan man 

skal måle virkelig verdi. IFRS 13 endrer ikke når en enhet må anvende 

virkelig verdi, men gir veiledning om hvordan virkelig verdi skal måles i 

henhold til IFRS når det er krav om virkelig verdi måling. Standarden trer i 

kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere.

Bruk av estimat, forutsetninger og sentrale vurderinger 

Utarbeidelse av årsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og 

forutsetninger som kan påvirke rapporterte beløp for eiendeler, forplik-

telser, inntekter og kostnader. Usikkerheten knyttet til forutsetninger og 

estimater kan føre til at faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp.

• Utnyttelse av fremførbare skattemessige underskudd (note 8): 

- Gruppen har opparbeidet betydelige fremførbare underskudd 

men har ikke balanseført en skattefordel knyttet til disse 

underskuddene utover utlikning av utsatt skatteforpliktelser.

• Avskrivning av mineraleiendom ved bruk av produksjonsenhetsmeto-

den (note 11):

- Mineraleiendom avskrives på basis av produserte reserver over 

estimerte totale reserver. Gruppens mineraleiendom i Gudvangen 

inneholder reserver for produksjon i uoverskuelig framtid, men 

ledelsen har beregnet utvinnbare reserver på basis av en 

begrenset forventet levetid på gruven på ca. 15 år. 

• Vurdering av balanseførte verdier på mineraleiendom og andre varige 

driftsmidler (note 11):

- Gruppen vurderer om det er indikasjoner på nedskrivning på hver 

rapporteringsdato. Ved utarbeidelse av estimat for bruksverdi, 

må ledelsen estimere forventet kontantstrøm fra eiendelen eller 

fra kontantgenererende enhet som inkluderer de relevante 

eiendeler. Videre må ledelsen utarbeide en diskonteringsrente 

som tar hensyn til risiko knyttet til eiendelen eller kontantgenere-

rende enhet.

• Estimert verdifall på goodwill og immaterielle eiendeler (note 10):

- Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på 

goodwill og immaterielle eiendeler ikke tatt i bruk. Gjenvinnbart 

beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved beregnin-

ger av bruksverdi. dette er beregninger som krever bruk av 

estimater. Ledelsen må estimere forventet kontantstrøm, 

inkludert salgspriser, marginer, etc., og diskonteringsrente. For 

kontantgenererende enheter som enda ikke er tilgjengelig for 

bruk inkluderes ett estimat av investeringer nødvendig for å 

ferdigstille eiendelene for bruk.

• Aksjebasert avlønning (note 5):

- Gruppen måler virkelig verdi av opsjoner tildelt ansatte med 

oppgjør i aksjer ved bruk av Black Scholes modellen på tildelings-

dato. Ledelsen må velge riktig modell og utarbeide forutsetnin-

gene som inngår i verdsettelsen. Valg av forutsetninger krever 

estimater for blant annet volatilitet, forventet levetid av 

opsjonene og antall opsjoner som forventes opptjent. 

konsolideringsprinsipper

det konsoliderte regnskapet innlemmer regnskapene fra Selskapet og 

datterselskap kontrollert av Selskapet. Kontroll er oppnådd ved at 

Selskapet har bestemmende innflytelse til å utforme enhetens finansielle 

og operasjonelle prinsippavgjørelser for å oppnå fordeler av enhetens 

aktiviteter.   

det 100% eide datterselskapet Nordic Rutile AS, som har kontor i Oslo, 

Nordic Ocean Resources AS eiet 85%, som har kontor i Oslo, Nordic 

Quartz AS eiet 100%, som har kontor i Oslo, Nordic Mining America, Inc. 

med kontor i staten delaware i USA og 100% eiet av Nordic Mining, 

Gudvangen Stein AS; eiet 100% av Nordic Mining og med virksomhet og 

kontor i Aurland kommune, og Keliber Oy, eiet 64,6%, med kontor og 
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virksomhet i Finland, er konsolidert i konsernregnskapet. Regnskapsprin-

sippene i datterselskapene samordnes i konsolideringen for at prinsip-

pene i selskapene skal være sammenfallende. Konserninterne transaksjo-

ner, balanseposter, inntekter og kostnader er eliminert i konsolideringen.

Minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser er inkludert i Konsernets egenkapital på egen linje. 

Minoritetsinteresses andel av resultatet er inkludert i årets resultat. 

Minoritetsinteresse inkluderer dens andel av balanseført verdi av 

datterselskaper inkludert andel av identifiserte merverdier på oppkjøps-

tidspunktet. Andel av totalresultat henføres til minoritetsinteresse selv 

om dette medfører en negativ minoritetsinteresse. 

Virksomhetsoppkjøp

Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av dattersel-

skaper og virksomheter. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig 

verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstru-

menter som utstedes, og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. 

Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede 

forpliktelser overtatt eller pådratt er regnskapsført til virkelig verdi på 

oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. 

Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto 

eiendeler i datterselskapet, balanseføres som goodwill.

transaksjonsutgifter som påløper i sammenheng med virksomhetssam-

menslutningen, kostnadsføres fortløpende.

omregning av utenlandsk valuta

Funksjonell	valuta	og	presentasjonsvaluta

Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter, inkludert goodwill 

og virkelig verdi justeringer i forbindelse med oppkjøp omregnes til NOK 

med valutakurs på balanse-dagen. Inntekter og kostnader i utenlandsk 

virksomhet omregnes til NOK ved bruk av gjennomsnittskurs i perioden. 

Omregningsdifferanser innregnes i oppstilling over andre inntekter og 

kostnader.

Transaksjoner	og	balanseposter

transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen 

ved å bruke kursen på transaksjonsdagen.  Valutagevinster og -tap som 

oppstår ved betaling av slike transaksjoner, samt omregning av eiendeler 

og gjeld i utenlandsk valuta på balansedagen, blir innregnet i resultatregn-

skapet.

goodwill

Goodwill som oppstår ved virksomhetsoppkjøp representerer forskjellen 

mellom anskaffelseskost og virkelig verdi av Konsernets andel av netto 

identifiserbare eiendeler i virksomheten på overtakelsestidspunkt. 

Goodwill blir initielt balanseført til anskaffelseskost og deretter målt til 

anskaffelseskost fratrukket akkumulerte nedskrivninger. 

anskaffelse av gruve- og mineraleiendommer og leting og utbygging av 

slike eiendommer

IFRS 6 Leting etter og evaluering av mineralressurser, krever at lete- og 

evalueringseiendeler skal klassifiseres som materielle eller immaterielle i 

henhold til de anskaffede eiendelenes art. 

Noen lete- og evalueringseiendeler skal klassifiseres som immaterielle, 

slik som lisensrettigheter og aktiverte letekostnader. Når det kan påvises 

tekniske forutsetninger for og kommersiell levedyktighet av å utvinne 

mineralene, skal eiendelene reklassifiseres til materielle eiendeler og 

avskrives. Lete- og evalueringseiendeler som er klassifisert som 

immaterielle testes for nedskrivning før reklassifisering.

Gruve-	og	mineraleiendommer

Balanseført verdi av mineraleiendommer representerer utgifter relatert 

til anskaffelse, utforskning og utbygging av mineraleiendommer og 

relaterte varige driftsmidler. Balanseførte beløp blir avskrevet ved bruk 

av produksjonsenhetsmetoden over den forventede utnyttbare levetiden 

til den relaterte gruven/mineraleiendommen.

Leting	og	utbygging	av	mineraleiendommer

Selskapet benytter ”successful efforts” metoden til å regnskapsføre 

lete- og utbyggingsutgifter. Utforskningsutgifter, med unntak av 

anskaffelseskost for lisenser og direkte utgifter knyttet til boring etter 

mineraler, blir resultatført når de påløper.

Boreutgifter blir midlertidig balanseført i påvente av resultatet av 

boringene. dersom det ikke påvises drivverdige mineralreserver, blir 

balanseførte boreutgifter resultatført. Balanseførte anskaffelsesutgifter 

blir vurdert for nedskrivning ved hver rapporteringsdato. 

andre varige driftsmidler

Varige driftsmidler anskaffet av Konsernet består i hovedsak av tomter, 

bygninger, maskiner, utstyr og rapporteres til historisk kost med fradrag 

for avskrivninger. Historisk kost inkluderer kostnader som er direkte 

knyttet til anskaffelse av driftsmiddelet. 

Når det er sannsynlig at framtidige økonomiske fordeler knyttet til 

eiendelen vil tilflyte Konsernet, og kostnaden kan måles pålitelig, legges 

etterfølgende kostnader til driftsmidlenes balanseførte verdi eller 

balanseføres separat. Alle andre reparasjons- og vedlikeholdskostnader 

resultatføres i den perioden de oppstår. 

Et driftsmiddel føres ut av balansen når det selges, avhendes eller når 

ingen fremtidige økonomiske fordeler gjenstår. Gevinster eller tap ved 

avhendelse resultatføres som forskjellen mellom salgspris og balanseført 

verdi og presenteres netto i resultatregnskapet.

Varige driftsmidler avskrives etter lineær metode slik at driftsmiddelets 

anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid 

(tomter avskrives ikke):

• Maskiner og anlegg: 4–10 år

• Bygg: 20–40 år

• transportmidler: 5–7 år

driftsmiddelets utnyttbare levetid samt restverdi, vurderes årlig og endres 

hvis nødvendig. Bokført verdi av driftsmiddelet skrives omgående ned til 

gjenvinnbart beløp når bokført verdi er høyere enn estimert gjenvinnbart 

beløp (se note nedenfor om verdifall på ikke-finansielle eiendeler). 
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Verdifall på ikke-finansielle eiendeler

Varige	driftsmidler	og	andre	immaterielle	eiendeler

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar 

levetid, som for eksempel tomter, avskrives ikke og vurderes årlig for 

verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives 

vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig 

inntjening ikke kan forsvare eiendelens balanseførte verdi. En nedskriv-

ning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinn-

bart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med 

fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, 

grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut 

uavhengige kontantstrømmer (kontantstrøm-genererende enheter). Ved 

hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere 

nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler.

Goodwill

Goodwill blir testet årlig for verdifall. I tillegg blir goodwill testet for 

nedskrivning dersom det foreligger indikatorer på nedskrivning. For 

testing av verdifall, blir goodwill fordelt til hver av Konsernets kontant-

strømgenererende enheter som forventes å oppnå synergier fra oppkjø-

pet. Kontantstrømgenererende enheter som inkluderer goodwill, blir 

testet for nedskrivningsbehov årlig eller oftere dersom det foreligger 

indikatorer på verdifall. dersom gjenvinnbart beløp til den kontantstrøm-

genererende enhet er mindre en bokført verdi til enheten, blir nedskriv-

ningen først fordelt til goodwill og eventuell videre nedskrivning fordeles 

til de andre eiendelene i enheten på en pro rata basis. Goodwill-nedskriv-

ninger reverseres ikke i senere perioder.

Leieavtaler

Konsernet leier noen varige driftsmidler. Leieavtaler knyttet til varige 

driftsmidler hvor Konsernet i hovedsak innehar all risiko og avkastning 

knyttet til eierskapet, blir klassifisert som finansielle leieavtaler. 

Finansielle leieavtaler blir ved leieperiodens begynnelse regnskapsført til 

det laveste av driftsmiddelets virkelig verdi og minsteleiens nåverdi .

Hver leiebetaling blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for 

å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. 

den korresponderende leieforpliktelsen (med fradrag for finanskostna-

der) blir inkludert i annen langsiktig gjeld. Renteelementet i finanskostna-

den kostnadsføres over leieperioden for å oppnå en konstant periodisk 

rente på forpliktelsens gjenværende saldo for hver periode. Varige 

driftsmidler under finansielle leieavtaler avskrives over den korteste av 

perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid.

Andre leieavtaler er operasjonelle leieavtaler hvor leieutgiften føres som 

en løpende driftskostnad.

Varelager

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjons-

verdi. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden 

(FIFO).

Fordringer

Fordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved 

senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved 

bruk av effektiv rente-metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. 

Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer 

for at Konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige 

betingelser.

kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, og 

andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre 

måneders opprinnelig løpetid.

aksjekapital og overkurs

Ordinære aksjer blir klassifisert som egenkapital.

Utgifter som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner 

med fradrag av skatt, føres som reduksjon av mottatt vederlag i egen-

kapitalen.

Lån

Lån blir regnskapsført til kost ved initial måling som er virkelig verdi av 

lånet med fradrag av direkte henførbare transaksjonskostnader. I 

etterfølgende perioder regnskapsføres lånet til amortisert kost beregnet 

ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet 

(fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres 

over lånets løpetid.

Fraregning av finansiell forpliktelse

Gruppen fjerner en finansiell forpliktelse (eller en del av finansiell 

forpliktelse) fra balansen når den har opphørt. En finansiell forpliktelse 

har opphørt når forpliktelsene i kontrakten er oppfyllt, kansellert eller 

utløpt. 

Leverandørgjeld

Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. 

Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt 

ved bruk av effektiv rente metoden.

aksjebasert avlønning

Konsernet benytter opsjoner som gjøres opp i egenkapital til å betale for 

tjenester. Virkelig verdi av opsjonene eller de mottatte tjenestene blir 

resultatført i regnskapet over opptjeningsperioden til opsjonene. Virkelig 

verdi av opsjonene som er fullt opptjent på tildelingsdato, blir fullt 

resultatført i regnskapsperioden hvor tildelingen finner sted. Aksjebasert 

betaling til ansatte og andre som yter tilsvarende tjenester, blir målt til 

virkelig verdi av de tildelte egenkapitalinstrumentene. Konsernet 

benytter Black Scholes modellen til å måle virkelig verdi av opsjoner og 

tegningsretter. 

Utsatt skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og utsatt skatt. det er beregnet 

utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom balanseførte verdier 

på eiendeler og gjeld og relaterte skattemessige verdier benyttet for å 

beregne skattemessig resultat. Utsatt skatteforpliktelse blir normalt 

balanseført for alle midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel balanse-

føres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, 

og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten.
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dersom utsatt skatt oppstår ved en første gangs balanseføring av gjeld 

eller eiendel i en transaksjon som ikke er en foretaksintegrasjon, og som 

på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig eller 

skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. 

Balanseført verdi av utsatt skattefordel blir vurdert ved hver balansedato 

og redusert i den grad det ikke lenger er sannsynlig at det vil være 

tilstrekkelig fremtidig skattbar inntekt til å utnytte skattefordelen.

Inntektsføring

Inntekter ved salg av mineraler vurderes til virkelig verdi av vederlaget, 

netto merverdiavgift, og blir resultatført når mineralene blir levert til 

kunden, når risiko og eierskap av mineralene er overført, når det er 

sannsynlig at de økonomiske fordelene knyttet til transaksjonen vil 

tilflyte Konsernet, og når vederlaget kan måles pålitelig.

pensjoner

Gruppen har for sine ansatte ytelsesbaserte pensjonsordninger som 

oppfyller de norske lovkravene til tjenestepensjon. 

den balanseførte eiendelen (forpliktelsen) knyttet til ytelsesplaner er 

nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi 

av pensjonsmidlene, justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke 

resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. 

Pensjonseiendelen (forpliktelsen) beregnes årlig av en uavhengig aktuar 

ved bruk av en lineær opptjeningsmetode.

avsetninger

Gruppen balansefører avsetninger for miljømessige utbedringer, 

restrukturering og rettslige krav når:  

• det eksisterer en juridisk eller underforstått forpliktelse som følge 

av tidligere hendelser 

• det er sannsynlig at forpliktelsen vil medføre en utbetaling eller 

annen overføring av økonomiske ressurser 

• Forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av 

pålitelighet 

Betingede forpliktelser

Betingede forpliktelser er definert som: 

• En mulig plikt som har oppstått av tidligere hendelser og hvis 

eksistens vil bli bekreftet av fremtidige hendelser

• En plikt som ikke er regnskapsført fordi det ikke er sannsynlig at den 

vil føre til en strøm av ressurser fra foretaket

• En plikt som ikke kan måles pålitelig

Betingede forpliktelser blir ikke balanseført i regnskapet bortsett fra 

betingede forpliktelser som har oppstått gjennom et kjøp av virksomhet. 

Vesentlige betingede forpliktelser blir gjenstand for noteopplysninger 

med unntak av betingede forpliktelser hvor det er usannsynlig at en 

forpliktelse vil oppstå. 

kontantstrøm

Konsernet rapporterer sin kontantstrømoppstilling etter den indirekte 

metode. dette innebærer at periodens resultat justeres med effektene av 

transaksjoner uten kontantstrømsvirkning og avsetninger/periodiserin-

ger for å vise netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter. Poster tilknyttet 

investerings- og finansieringsaktiviteter vises separat.

nærstående parter

Alle transaksjoner, avtaler og forretningsaktiviteter med nærstående 

parter blir gjennomført til ordinære, armlengdes forretningsmessige 

vilkår.  Partene er nærstående dersom de har evnen til direkte eller 

indirekte å kontrollere foretakets eller yte betydelig innflytelse over 

foretakets finansielle og driftsmessige beslutninger. Partene er også 

nærstående dersom de er gjenstand for felles kontroll. Gruppen gir 

noteopplysninger om transaksjoner og balanser med nærstående parter.

Resultat pr. aksje

Beregningen av resultat pr. aksje er basert på resultat tilordnet ordinære 

aksjonærer ved bruk av et vektet gjennomsnitt av aksjer utestående 

gjennom perioden etter fratrekk for vektede egne aksjer utestående i 

perioden. Beregningen av utvannet resultat pr. aksje er konsistent med 

metoden for å beregne resultat pr. aksje hensyntatt potensielle utvan-

nende aksjer som var utestående i perioden:

• Resultat for perioden som tilordnes ordinære aksjonærer, blir øket 

med et etter-skatt beløp for dividende og rente som er regnskapsført 

i perioden knyttet til potensielt utvannende aksjer.

• Veid gjennomsnittlig antall utstedte ordinære aksjer som inkluderer 

effekten av at alle potensielle utvannende aksjer hadde blitt 

konvertert til ordinære aksjer i begynnelsen av perioden eller fra 

utgivelsestidspunkt hvis dette er senere.

NoTE 3 – SEgMENTEr

Gruppen viser segmenter basert på produkter eller produkter under 

utvikling innen ulike mineralområder. 

de tre hovedgruppene er:

• Anortositt, som produseres av Gudvangen Stein AS.

• Litium, hvor Keliber Oy i Finland har konsesjon for utvinning av minera l-

ressurser og gjør forberedelser for produksjon av litiumkarbonat.

• titanråstoff, som kan fremstilles fra mineralforekomsten i Engebø-

fjellet, og hvor reguleringsplan og søknad om utslippstillatelse er til 

behandling i Miljøverndepartementet.

Kostnader påløpt i Selskapet som relaterer seg til aktiviteten i de ulike 

segmentene, er allokert til segmentet. Andre administrasjonskostnader er 

allokert etter påløpt tid på de ulike segmentene. I posten «Justeringer og 

elimineringer» inngår Gruppens administrasjonskostnader og andre 

forretningsutviklingsoppgaver etter allokering til segment, 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. desember.
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2011:

(Beløp i NoK tusen) Anortositt litium Titanråstoff

ikke allokert og 

elimineringer Konsolidert

Salgsinntekter  25 342  -    -    -    25 342 

Resultat før skatt  (7 246)  (3 442)  (9 105)  (9 707)  (29 500)

Avskrivninger  (1 431)  (131)  -    (1 500)  (3 062)

Nedskrivninger  -    -    -    -   

Renteinntekter  28  10  -    425  462 

Rentekostnader  (1 043)  (332)  -    (1 026)  (2 401)

2010:

(Beløp i NoK tusen) Anortositt litium Titanråstoff

ikke allokert og 

elimineringer Konsolidert

Salgsinntekter  22 397  -    -    -    22 397 

Resultat før skatt (6 465) (3  894) (6 985) (9 355)  (26 699)

Avskrivninger (1 258)   (154)    -    (1 371)  (2 783)

Nedskrivninger  -    -    -    -   

Renteinntekter  92  38  -    278  408 

Rentekostnader  (1 130)  (337)  -    (968)  (2 434)

Følgende tabell avstemmer resultat fra rapporterbare segment til konsolidert resultat før skatt:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Resultat for rapporterbare segmenter  (19 792)  (17 344)

Ikke-allokerte konsernkostnader  (9 106)  (8 666)

Ikke-allokerte finansposter  (601)  (689)

Resultat før skatt  (29 500)  (26 699)

geografisk fordeling av salgsinntekter:

2011:

(Beløp i NoK tusen) %-vis fordeling

tyskland 8 355 33 %

Norge 6 010 24 %

danmark 3 207 13 %

Sverige 2 576 10 %

Litauen 2 186 9 %

Nederland 1 686 7 %

Polen 1 321 5 %

Sum  25 342 100 %

4 kunder har 10% eller større andel av salget. totalt utgjør disse kundene 

53% av omsetningen med følgende prosentvise andeler, 18%, 13%, 13% 

og 10%.

.

2010:

(Beløp i NoK tusen) %-vis fordeling

tyskland 8 587 38 %

Norge 3 578 16 %

danmark 3 119 14 %

Nederland 2 724 12 %

Litauen 2 313 10 %

Sverige 2 077 9 %

Sum  22 397 100 %

4 konsernkunder som hver har flere datterselskaper/enheter med 

kundeforhold til Nordic Mining, står for 10 % eller større andel av salget. 

totalt utgjør salget til disse kundene 62% av Gruppens omsetning med 

følgende prosentvise andeler: 18 %, 15 %, 17 % og 11 %.
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NoTE 4 – løNNSKoSTNAdEr

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Lønn og godtgjørelser 11 447 9 919

Sosiale kostnader 1 623 1 465

Pensjonskostnader 942 1 500

Andre lønnskostnader 1 82 52

Aksjebasert avlønning  -    1 730 

Totalt 14 094 14 665

Antall ansatte  18,00 19,00

1  NOK 442 000 er fakturert prosjekter i konsernet (NOK 370 000 i 2010).

For nærmere informasjon om retningslinjer for avlønning av ledende ansatte vises det til noteopplysninger til morselskapets regnskaper (note 4). Se 

også note 24 for noteinformasjon om avlønning av ledende ansatte..

NoTE 5 – AKSjEBASErT BETAliNg

Generalforsamlingen i Nordic Mining besluttet juni 2010 et incentivprogram for ledende ansatte og kvalifiserte ressurspersoner. Styret fikk fullmakt til 

å tildele opsjoner som til sammen gir rett til å tegne inntil 5 millioner nye aksjer i Nordic Mining. 

I juni 2010 besluttet styret å tildele opsjoner på 3 500 000 aksjer til ansatte og tilknyttede ressurspersoner til en utøvelsespris på NOK 1,60 pr. aksje. 

Aksjekursen på tildelingsdatoen var 1,34. Opsjonene har ingen opptjeningskrav og kan utøves fram til juni 2012.

den følgende tabell viser endringer i antall utestående opsjoner i løpet av året og vektet gjennomsnittlig utøvelsespris:

(Beløp i NoK tusen)

2011  2010 

Antall  
opsjoner

 gjennomsnittlig 
utøvelseskurs 

 Antall 
opsjoner  

 gjennomsnittlig 
utøvelseskurs 

Utestående 1. januar  3 500 000  1,60  3 090 000  2,04 

tildelt i løpet av året  -  -    3 500 000  1,60 

terminert i løpet av året  -  -  -  - 

Innløst i løpet av året  -  -  -  - 

Forfalt i løpet av året  -  -  (3 090 000)  2,04 

Utestående pr. 31. desember  3 500 000  1,60  3 500 000  1,60 

Utøvbare pr. 31. desember  3 500 000  1,60  3 500 000  1,60 

Opsjonene har en gjenværende vektet gjennomsnittlig levetid på 0,46 år.

Vektet gjennomsnittlig virkelig verdi av tildelte opsjoner i 2010 var NOK 0,49. Veide gjennomsnittlige forutsetninger benyttet til å beregne virkelig 

verdi av tildelte opsjoner under Black Scholes modellen var:

2010

Volatilitet 76 %

Forventet levetid (i år) 1,98

Risikofri rente 2,30 %

Aksjepris (NOK) 1,34

Utøvelsespris (NOK) 1,60
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NoTE 6 – ANdrE driFTSKoSTNAdEr

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Andre driftskostnader Gudvangen Stein  13 785 11 292

Prosjektkostnader – Engebøfjellet  3 929 3 541

Annen forretningsutvikling  367  367 

Keliber  1 330 2 076

Letekostnader (Norge, Ecuador)  2 175 160

Andre konsulenttjenester  260  -   

Andre generelle kostnader og administrasjonsutgifter 4 929 3 051

totalt 26 777 20 488

Honorar til revisor:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Lovpålagt revisjon  623  450 

Andre attestasjonstjenester  49  62 

Skatterådgivning  1  39 

Andre tjenester  28  9 

Annen finansiell revisjon  -    -   

Sum 701 559

Beløpene er uten merverdiavgift.

NoTE 7 – FiNANSiNNTEKTEr og FiNANSKoSTNAdEr

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Renter fra bankinnskudd  250  219 

Andre renteinntekter  113  88 

Andre finansinntekter  -    -   

Kursgevinst  100  102 

Finansinntekter  462  408 

Renter på gjeld  1 147  1 058 

Renter på kassekreditt  55  39 

Andre finanskostnader  1 064  978 

Kurstap  135  360 

Finanskostnader  2 401  2 434 

NoTE 8 – SKATTEr

Konsernet har opparbeidet betydelige fremførbare underskudd som pr. 31. desember 2011 utgjorde NOK 181 millioner. Av dette utgjør NOK 65,8 

millioner fremførbare underskudd som ble overført i sammenheng med fisjoneringen fra Rocksource ASA i 2006. tilgang av fremførbare underskudd 

gjennom virksomhetsoppkjøp var NOK 3,9 millioner (inkludert omregningseffekter) i 2008. Konsernets enheter kan ikke på dette stadiet sannsynlig-

gjøre at det vi være tilstrekkelig fremtidig skattemessig inntekt til å kunne realisere Konsernets fremførbare underskudd. Konsernet har derfor ikke 

balanseført utsatt skattefordel. det er ingen begrensninger for fremføring av underskudd i Norge.

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Betalbar skatt  -   -  

Utsatt skatt  (856)  (814)

Skattekostnad (inntekt) for året  (856)  (814)
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skatteeffekt av midlertidige forskjeller pr. 31. desember:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Immaterielle eiendeler  30  61 

Mineraleiendom og andre varige driftsmidler  (15 497)  (15 584)

Varelager  (372)  (330)

Fordringer og forskuddsbetalte kostnader  (2)  83 

Finansiell leieforpliktelse  2 333  2 523 

Annen langsiktig gjeld  (188)  (314)

Annen kortsiktig gjeld  -    -   

Framførbare underskudd  50 611  56 729 

Sum utsatt skatt fordel  36 915  43 168 

Utsatt skatt i balansen:

Utsatt skattefordel  -    -   

Utsatt skattforpliktelse  7 686  8 606 

Konsernet overførte eiendeler til et datterselskap med skattemessig effekt i 2011. Nordic Mining ASA benyttet fremførbart underskudd til å utligne 

skattekostnaden som oppstod pga. transaksjonen. 

I Norge har konsernet en betydelig netto skattefordel som ikke har blitt balanseført. den utsatte skatteforpliktelsen knytter seg til selskapets 

virksomhet i Finland, og knytter seg primært til merverdiene ved oppkjøpet av Keliber i 2008.

Konsernet førte NOK  2,9 millioner i direkte henførbare transaksjonskostnader på aksje-emisjoner direkte mot egenkapitalen, tilvarende tall i 2010 var 

NOK 3,1 millioner. Beløpet er inkludert i fremførbare underskudd, men den relaterte skattemessige effekten på NOK 0,8 millioner er ikke ført mot 

egenkapitalen fordi konsernets ikke har balanseført skattefordeler i 2011, tilsvarende tall i 2010 var 0,9 millioner.

Følgende tabell avstemmer forventet skatt ved bruk av nominell skattesats med skattekostnad:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Resultat før skatt  (29 500)  (26 699)

Nominell skattesats 28 % 28 %

Forventet skattekostnad/(inntekt)  (8 260)  (7 476)

Skatteeffekt av ikke-fradragsberettigede kostnader  124  563 

Skatteeffekt av skattefrie inntekter  -    (77)

Valutaeffekter  -    (4)

Effekt av lavere skatterate i datterselskap  66  64 

Endring i ikke-balanseførte skatteeiendeler  7 211  6 115 

Annet  4  -   

Skattekostnad/(skatteinntekt)  (856)  (814)
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NoTE 9 – rESUlTAT Pr. AKSjE

Beregning av resultat pr. aksje tilordnet ordinære aksjonærer og utvannet resultat pr. aksje er basert på følgende data:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

resultat

Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer  (27 841)  (25 134)

Antall aksjer i tusen

Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer  143 655  120 950 

resultat pr. aksje som er tilordnet aksjonærene (beløp i NoK)

Resultat og utvannet resultat pr. aksje  (0,19)  (0,21)

Effekten av 3,5 millioner potensielt utvannende opsjoner er ikke inkludert i beregningen av utvannet resultat pr. aksje fordi de hadde en motsatt 

utvanningseffekt for perioden.

NoTE 10 – iMMATEriEllE EiENdElEr

(Beløp i NoK tusen) goodwill Utmålsrettigheter

Anskaffelseskost

1. januar 2010  7 727  3 596 

tilgang/(avgang) fra virksomhetsoppkjøp -  -   

tilgang -  2 676 

Valutakursendringer  (467)  -   

31. desember 2010  7 260  6 272 

1. januar 2011  7 260  6 272 

tilgang/(avgang) fra virksomhetsoppkjøp -  -   

tilgang -  854 

Valutakursendringer  (54)  (16)

31. desember 2011  7 206  7 110 

Avskrivninger og nedskrivninger

1. januar 2010  -    -   

Årets avskrivninger  -    -   

31. desember 2010  -    -   

1. januar 2011  -    -   

Årets avskrivninger  -    -   

Nedskrivning  -    -   

31. desember 2011  -    -   

Balanseført verdi

1. januar 2010  7 727  3 596 

31. desember 2010  7 260  6 272 

31. desember 2011  7 206  7 110 

Utmålsrettigheter

Utmålsrettighetene gjelder mineralforekomsten i Engebøfjellet. Engebø-forekomsten vil avskrives etter UoP (unit of production) metoden ved oppstart av 

produksjon. Avskrivningssatsen settes etter hvor stor andel som er produsert av totale gjenværende reserver. 

I henhold til avtale skal Nordic Mining i tillegg betale et betinget vederlag til selger på NOK 40 millioner dersom/når forekomsten blir satt i kommersiell drift. 

Forslag til reguleringsplan og søknad om utslippstillatelse i forbindelse med planlagt rutilproduksjon i Engebøfjellet er til behandling i Miljøverndepartementet. 

det vises til note 26 for nærmere informasjon.
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goodwill

Goodwill er relatert til Konsernets litiumvirksomhet i Finland.

Verdifallstest for kontantgenererende enheter som inneholder goodwill

Gruppen har testet balanseført goodwill for verdifall i 2011. Verdifalltesting gjøres årlig og når det foreligger indikatorer på verdifall. Videre skal 

verdifallstest gjennomføres for oppkjøp som har skjedd i nåværende periode innen slutten av regnskapsåret.

Balanseført goodwill relaterer seg i sin helhet til den kontantstrømgenererende enhet som knytter seg til Kelibers litiumvirksomhet. Gruppen har 

estimert bruksverdi som grunnlag for gjenvinnbart beløp.

Eiendelene i den kontantstrømgenererende enheten er ikke ferdigstilt og krever betydelige investeringer før det planlagte anlegget er klar for drift. 

Bruksverdi-estimatene inkluderer derfor estimerte investeringer for ferdigstilling av anlegg som er forutsatt i 2014. 

Beregnet bruksverdi er basert på neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer (før skatt) for perioden 2012-2021 og følgende forutsetninger er lagt til grunn:

• Investeringer for å ferdigstille anlegg i overkant av Euro 55 millioner.

• diskonteringsrente på 12,2% før skatt er basert på selskapets WACC.

• 2,5% vekst i litiumkarbonatpriser i takt med inflasjonsforventninger. Initial pris er basert på estimert markedspris for standard litiumkarbonat med 

en tilleggspremie for å justere for kvalitetsgraden. Ifølge bransjetidsskrifter er prisen for standard litiumkarbonat ca. USd 5,5 pr. kg for levering i 

USA. Konsernet har tatt utgangspunkt i en kvalitetspremie over standardpris ca. 45%.

• Produksjon i overkant av 4 000 tonn litiumkarbonat pr. år når produksjonen har nådd kapasiteten til det planlagte anlegget.

På grunn av påviste og sannsynlige forekomster av litiumholdige mineraler mener ledelsen at bruksverdi som et minimum må omfatte investerings-

perioden og en periode på 8 års drift. Keliber har et aktivt leteprogram etter ytterligere forekomster i området. det er vanlig innen gruvevirksomhet å 

benytte forventet livstid for en forekomst ved beregning av bruksverdi på grunn av at investeringsnivå, forventet produksjon og reserveestimater 

krever budsjetter og kalkyler for perioder betydelig lenger enn 5 år.

sensitivitet til endringer i forutsetninger:

For den kontantstrømgenerende enhet knyttet til Konsernets litiumvirksomhet overstiger beregnet bruksverdi eiendelenes balanseførte verdi med ca. 

NOK 13,3 millioner. Følgende endringer i forutsetninger vil resultere i at enhetens eiendelers balanseførte verdi vil overstige bruksverdien:

• En økning av diskonteringsrenten med 0,8% eller mer

• En økning av investeringer for å ferdigstille anlegg på 8-10% eller mer

• dersom prisbanen for litiumkarbonat reduseres med USd 0,13 pr. kg eller mer
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NoTE 11 – MiNErAlEiENdoM og ANdrE vArigE driFTSMidlEr

(Beløp i NoK tusen)
Mineral-
eiendom

 Eiendom 
og bygg 

Maskiner og  
annet utstyr   Total 

Anskaffelseskost:

1. januar 2010  68 065  2 921  22 967  93 952 

Anskaffet ved virksomhetsoppkjøp  -    -    -    -   

Valutakursendringer  (2 778)  (20)  (2)  (2 800)

Andre tilganger  -    1  1 709  1 710 

Andre avganger  -    -    -    -   

Avgang  -    -    -    -   

31. desember 2010  65 287  2 901  24 674  92 863 

1. januar 2011  65 287  2 901  24 674  92 863 

Anskaffet ved virksomhetsoppkjøp  -    -    -    -   

Valutakursendringer  (323)  (2)  (3)  (329)

Andre tilganger  -    579  2 312  2 891 

Andre avganger  -    -    -    -   

Avgang  -    -    -    -   

31. desember 2011  64 964  3 478  26 983  95 425 

Avskrivninger og nedskrivninger

1. januar 2010  9 693  230  14 751  24 675 

Årets avskrivninger  620  77  2 087  2 783 

Nedskrivning  -    -    -    -   

Avgang  -    -    -    -   

31. desember 2010  10 313  307  16 839  27 458 

 -   

1. januar 2011  10 313  307  16 839  27 458 

Årets avskrivninger  701  78  2 283  3 062 

Nedskrivning  -    -    -    -   

Avgang  -    -    -    -   

31. desember 2011  11 014  384  19 122  30 520 

Balanseført verdi

1. januar 2010  58 372  2 690  8 216  69 277 

31. desember 2010  54 974  2 595  7 835  65 404 

1. januar 2011  54 974  2 595  7 835  65 404 

31. desember 2011  53 950  3 093  7 862  64 904 

Avskrivningsmetode/-tid: Produksjons-enhets-
metoden

Lineære  
avskrivninger

10–50 år

Lineære 
 avskrivninger

5–36 år
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Leide anlegg og maskiner

Konsernet har en rekke finansielle leieavtaler knyttet til produksjonsutstyr. Pr. 31.12.2011 var netto balanseført verdi for leide anlegg og maskiner NOK 

5,1 millioner (pr. 31.12.2010 NOK 4,4 millioner).

Fremtidige kapitalkostnader

datterselskapet Nordic Ocean Resources AS har inngått avtaler som gir selskapet viktig informasjon  om utvikling av undersjøiske mineralforekomster. 

Nordic Ocean Resources AS har som målsetning å etablere undersøkelsesrettigheter for undersjøiske mineralforekomster i Norge og internasjonalt. det 

er ingen forpliktelser knyttet til kostnader og fremdrift i utviklingsarbeidet. For eventuell finansiering som Nordic Mining yter til Nordic Ocean 

Resources AS frem til september 2013; opp til et totalt beløp på NOK 6 millioner, skal minoritetsaksjonæren Ocean Miners AS motta 15% av verdien.  

Realisering av Nordic Minings mineralprosjekter forutsetter betydelige investeringer. de nåværende, foreløpige investeringsestimatene er beheftet 

med usikkerhet, og oppdatering/re-estimering foretas løpende som ledd i Konsernets prosjektutvikling. Ingen av prosjektinvesteringene er så langt 

kommitterte. Følgende foreløpige investeringsestimater kan illustreres for utvalgte prosjekter:

• Nordic Rutile (Engebøprosjektet): NOK 1.700 millioner

• Keliber (litiumprosjekt): NOK     460 millioner

Forutsatt at reguleringsplan og utslippstillatelse for Engebøprosjektet godkjennes innen sommeren 2012, regner Konsernet med at rutilproduksjon kan 

starte i andre halvår av 2015. Konsernet har et aktivt program med leting  etter nye  litiumreserver på eksisterende  områder i Finland, samt med å 

anskaffe rettigheter på tilknyttede områder.  Utbygging av Kelibers lithiumprosjekt forventes tidligst i 2014.

NoTE 12 – vArElAgEr

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Ferdiglager  2 808 2230

Forbrukslager 355 515

Sum 3 163 2 745

Ferdigvarelageret består av produserte mineraler i Gudvangen Stein. det er ingen ukurans. Varelageret er stilt som sikkerhet for lån, ref. note 16.

NoTE 13 – ANdrE FordriNgEr og ForSKUddSBETAlTE KoSTNAdEr

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Kundefordringer  3 103  1 068 

Andre fordringer  81  1 056 

Forskuddsbetalt til dag dvergsten AS 1)  670  670 

Andre forskuddsbetalinger  1 338  1 467 

til gode mva  778  1 081 

Totalt 5 970 5 342

1 Forskuddsbetalt husleie og kontortjenester for 1. kvartal. 

Følgende tabell viser alder på forfalte kundefordringer pr. 31. desember 2011 som det ikke er foretatt tapsavsetning på:

(Beløp i NoK tusen) Forfalte fordringer

Antall dager forfalt:

0-30 dager  63 

31-60 dager  52 

61-90 dager  5 

Mer enn 90 dager  1 

Sum forfalte fordringer  120 
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NoTE 14 – KoNTANTEr og KoNTANTEKvivAlENTEr

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Kontanter og bankinnskudd 3 340 7 065

Sum kontanter og kontantekvivalenter 3 340 7 065

Av beløpet kontanter og bankinnskudd pr. 31.12

utgjør innestående på skattetrekkskonto : 447 420

Herav innskudd i utenlandsk valuta: 256 2631

NoTE 15 – AKSjEKAPiTAl

Antall utstedte aksjer ordinære aksjer

2010:

Inngående balanse  95 470 091 

Aksjeemisjon  30 000 000 

31. desember 2010 125 470 091

2011:

Inngående balanse  125 470 091 

Aksjeemisjon  20 000 000 

31. desember 2011  145 470 091 

Alle aksjene har like rettigheter. Pålydende verdi er NOK 0,10 pr. aksje. 

Selskapet gjennomførte i januar 2012 en fortrinnsrettsemisjon på 40 millioner aksjer, se note 26, hendelser etter balansedagen.

Selskapets generalforsamling besluttet 16. juni 2010 et incentivprogram for ledende ansatte og kvalifiserte ressurspersoner. Styret fikk fullmakt til å 

tildele opsjoner som til sammen gir rett til å tegne inntil 5 millioner nye aksjer i Nordic Mining hvorav 3,5 millioner opsjoner ble tildelt i 2010 som 

beskrevet i note 5 – Aksjebasert betaling. Fullmakten har gyldighet i to år, dvs. til 16. juni 2012.

NoTE 16 – lÅN

(Beløp i NoK tusen)
rente pr 
31.12.11 Forfall Pålydende

Balanseført 
verdi

Banklån Sparebanken Vest 8,55 % 2020 8 417 8 417

Klassifisert som kortsiktig gjeld  (996)

Sum 31.12.2011 7 421

(Beløp i NoK tusen)
rente pr 
31.12.10 Forfall Pålydende

Balanseført 
verdi

Banklån Sparebanken Vest 7,60 % 2020 9 333 9 333

Klassifisert som kortsiktig gjeld  (969)

Sum 31.12.2010 8 364

Konsernet betaler månedlige avdrag på NOK 83 000 på banklånet.
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Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for lån er som følger:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Andre varige driftsmidler 6 408 7 316

Varelager 3 163 2 745

Kundefordringer 2 459 1 068

Total 12 030 11 129

Nordic Mining ASA har stillet kausjon for lånet til Sparebanken Vest med NOK 3,5 millioner.

NoTE 17 – FiNANSiEllE lEiEForPliKTElSEr

2011:

(Beløp i NoK tusen) Fremtidig  minsteleie rente
Nåverdi av  

minimumsleie

Mindre enn 1 år 2 759 282 2 477

Mellom 1-5 år 6 212 356 5 856

Mer enn 5 år 0 0 0

Sum 8 971 638 8 333

Kortsiktig del  (2 248)

Balanse 31.12.2011 6 085

2010:

(Beløp i NoK tusen) Fremtidig  minsteleie rente
Nåverdi av  

minimumsleie

Mindre enn 1 år 2 844 389 2 455

Mellom 1-5 år 7 421 460 6 961

Mer enn 5 år 208 2 206

Sum 10 473 851 9 622

Kortsiktig del  (2 009)

Balanse 31.12.2010 7 613

Balanseførte eiendeler under finansielle leieavtaler består av maskiner og utstyr benyttet til gruvedriften i Gudvangen Stein. Balanseført verdi av 

innleide maskiner og utstyr pr. 31. desember 2011 var NOK 5,1 millioner (pr. 31.12.2010 NOK 4,4 millioner) og er klassifisert under Mineraleiendom og 

andre varige driftsmidler som beskrevet i note 11. Siste leieperiode er november 2017.

NoTE 18 – ANNEN lANgSiKTig gjEld

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Betinget vederlag Keliber  5 545  5 116 

diverse gjeld i Keliber  4 998  4 564 

Annen langsiktig gjeld  185  180 

Sum 10 728 9 859

Betinget vederlag keliber

dersom/når det planlagte prosessanlegget for litiumkarbonat i Finland blir satt i drift i henhold til avtalte kriterier, skal Nordic Mining betale 

EUR 816 000 i vederlag. dette beløpet er balanseført til estimert nåverdi av betinget vederlag. 
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NoTE 19 – KASSEKrEdiTT

Pr. 31.12.2011 har Gruppen en kassekreditt med en ramme pålydende NOK 1,0 millioner (31.12.2010 NOK 1,0 millioner). Gruppen betaler en variabel 

rente ved trekk. Pr. 31.12.11 var NOK 0,5 millioner trukket på kassekreditten (31.12.10 NOK 0,1 millioner).

NoTE 20 – PÅløPTE KoSTNAdEr og ANNEN KorTSiKTig gjEld

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift   874  822 

Påløpt lønn og feriepenger  1 100  1 118 

Påløpte kostnader  5 064  2 425 

Totalt 7 038 4 366

Kortsiktig del av lån

Kortsiktig del av banklån (note 16)  996  969 

Kortsiktig del finansielle leieforpliktelser (note 17)  2 248  2 009 

Kortsiktig gjeld knyttet til Keliber  310  1 875 

Totalt  3 554  4 853 

NoTE 21 – FiNANSiEllE iNSTrUMENTEr

styring av finansiell risiko

Nordic Mining er eksponert for ulike typer finansiell risiko knyttet til Gruppens finansielle instrumenter, primært kredittrisiko knyttet til kundefordrin-

ger og andre finansielle fordringer, markedsrisiko knyttet til flytende rente risiko på kontanter og kontantekvivalenter og rentebærende gjeld, valutari-

siko, og likviditetsrisiko. 

Ledelsen i Nordic Mining styrer Gruppens finansielle risiko. Risikostyring gjennomføres primært gjennom å identifisere og evaluere potensielle 

risikoområder. Ledelsen fokuserer primært på styring av likviditetsrisiko for å sikre videre drift og for å finansiere Gruppens kapitalintensive prosjek-

ter.

Gruppen har på nåværende tidspunkt ikke funnet det nødvendig å benytte derivater eller andre finansielle instrumenter for å styre finansiell risiko. 

Markedsrisiko

Markedsrisiko består av risiko for at virkelig verdi eller fremtidige kontantstrømmer knyttet til finansielle instrumenter vil variere som en følge av 

endringer i markedspriser. 

Variabel rente risiko

Gruppen er eksponert for renterisiko gjennom Gruppens variable rente på langsiktige lån og finansielle leieavtaler. Gruppens kontanter og kontantekvi-

valenter er også eksponert mot endringer i markedsrenten på bankinnskudd.

Sensitivitetsanalysen under viser Gruppens eksponering mot endringer i variabel markedsrente.

Valutarisiko

Konsernets salg er primært nominert i NOK og i Euro. I 2011 var 33% av salget nominert i Euro (2010 35%). Konsernet har derfor en viss eksponering 

for valutarisiko på fordringer nominert i Euro. Selskapet er også eksponert mot valutarisiko knyttet til finansielle forpliktelser nominert i Euro.

kredittrisiko

Kredittrisiko er risiko for finansielle tap om en kunde eller motpart til et finansielt instrument ikke klarer å oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser.

En vesentlig del av Konsernets salgsinntekter er konsentrert til 4 - 5 store kunder med god kredittverdighet, og det har i liten grad oppstått kredittap 

knyttet til de store kundene. de fire største kundene stod for 53% av omsetningen i 2011 og 56% av omsetningen i  2010. Gudvangen Stein har også 

salg til mindre kunder, primært innen anleggsbransjen. det har periodisk oppstått mindre kredittap på fordringer til mindre kunder; det er ikke avsatt for 
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tap på fordringer i 2011, kostnadsført tap var på NOK 0,03 millioner, mens tap på fordringer i 2010 var 0. det er i begrenset grad etablert rutiner for 

vurdering av kredittverdighet, dog foretas skjønnsmessige vurderinger fra sak til sak. Ledelsen vil fortløpende vurdere nødvendigheten av å innføre 

strengere kredittvurderinger.

Maksimal eksponering for kredittrisiko knyttet til kundefordringer på balansedagen var NOK 3,3 millioner i 2011 og NOK 1,1 millioner i 2010. Konser-

nets kredittrisiko knyttet til eksportsalg er forsikret gjennom GIEK.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko består av risikoen for at Gruppen ikke vil klare å betale finansielle forpliktelser ved forfall. Gruppen har benyttet en stor grad av 

egenkapitalfinansiering til å møte likviditetsbehov knyttet til finansielle forpliktelser, dekking av underskudd i drift og oppkjøp av virksomheter. 

Følgende tabell viser forfallsstruktur på finansielle forpliktelser (forfall av finansielle leieforpliktelser er vist i note 17). Forventede rentebetalinger 

basert på dagens rente er inkludert i kontantstrømmene:

(Beløp i NoK tusen)
rente -

bærende lån
Andre 

lån
Annen kort-
siktig gjeld

Balanseført 
verdi

0–1 år 1 610 395 11 078 13 083

1–2 år 1 533 1 778 – 3 311

2–5 år 4 139 4 233 – 8 372

Mer enn 5 år 3 875 446 – 4 321

Sum 11 157 6 852 11 078 29 087

kategorier og virkelig verdi av finansielle instrumenter

Balanseført verdi på kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer, leverandørgjeld, og andre kortsiktige finansielle poster er tilnærmet lik virkelig 

verdi på grunn av kort tid til forfall. Konsernets rentebærende gjeld har variabel rente, inkludert variabel kredittmargin.

Andre finansielle forpliktelser inkluderer lån med gunstige rentebetingelser. På grunn av forfallstidspunkt og amortisering av merverdier inkludert i opp-

kjøp er balanseført verdi av lånene tilnærmet lik virkelig verdi.

2011 2010

(Beløp i NoK tusen)
Balanseført

beløp
virkelig 

verdi
Balanseført

beløp
virkelig 

verdi

Lån og fordringer til amortisert kost  3 911  3 911  1 549  1 549 

Kontanter  3 340  3 340  7 065  7 065 

Sum finansielle eiendeler  7 251  7 251  8 614  8 614 

Finansielle	forpliktelser	målt	til	amortisert	kost:

Rentebærende lån 8 417  8 417  9 333  9 333 

Annen langsiktig gjeld  5 192  5 192  6 634  6 634 

Leverandørgjeld  4 509  4 509  4 040  4 040 

Kassekreditt  -    -    -    -   

Andre finansielle forpliktelser  6 847  6 847  4 258  4 258 

Sum finansielle forpliktelser til amortisert kost  24 965  24 965  24 265  24 265 

Sum finansielle forpliktelser  24 965  24 965  24 265  24 265 
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sensitivitetsanalyse

Rentesensitivitet

En endring av renten med 1% på balansedagen ville ha henholdsvis økt eller redusert resultatet med følgende beløp:

2011 2010

(Beløp i NoK tusen) 1 % økning 1 % reduksjon 1 % økning 1% reduksjon

Kontanter  33  (33)  71  (71)

Rentebærende lån  (84)  84  (93)  93 

Finansielle leieavtaler  (83)  83  (96)  96 

Sum  (134)  134  (119)  119 

Valutasensitivitet

det er ingen vesentlig valutarisiko knyttet til finansielle instrumenter pr. 31.12.11.

kapitalstyring

Gruppen har benyttet en stor grad av egenkapitalfinansiering til å finansiere utforskning, drift, oppkjøp av konsesjoner, og virksomhetsoppkjøp. 

Konsernet har også et langsiktig rentebærende lån og forpliktelser under finansielle leieavtaler. 

Formålet med Konsernets kapitalstyring er å sikre likviditet til drift og til utvikling av Konsernets prosjekter. 

Gruppens ratio av netto gjeld (gjeld minus kontanter) delt på total kapital (netto gjeld og egenkapital) pr. 31.12.11 er 49% (pr. 31.12.10 var ratioer 47%).

NoTE 22 – iNvESTEriNg i dATTErSElSKAP

(Beløp i NoK tusen) Sted
År stiftet/ 
anskaffet Aksjekapital Eierandel

Egenkapital 
31.12.11 resultat 2011

Nordic Rutile AS Oslo, Norge 2006 100 100 %  25 883  (1 415)

Gudvangen Stein AS Aurland, Norge 2007 375 100 %  (4 530)  (3 684)

Keliber Oy Kaustinen, 

Finland

2008 EUR 10,  

 NOK 80

64,6 %  EUR (244),  

NOK (1 893) 

 EUR (300),  

NOK  (2 342) 

Nordic Mining America, Inc. delaware, USA 2007 USd 0,03,  

NOK 0,162

100 %  USd 0,03, NOK 

0,162 

 -   

Nordic Ocean Resources AS Oslo, Norge 2011 100 85 %  (160)  (260)

Nordic Quartz AS Oslo, Norge 2011 100 100 %  (482)  (582)

Regnskapene for Keliber Oy er avgitt etter IFRS prinsipper. tall oppgitt i USd og EUR er også i hele tusen.

Aksjer i Gudvangen Stein ble nedskrevet med NOK 2,5 millioner i 2011 (NOK 10,8 millioner i 2010). 

Aksjer i Keliber ble nedskrevet med NOK 4,6 millioner i 2011 (NOK 0 i 2010).
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NoTE 23 – AKSjoNærEr

de 20 største aksjonærene i selskapet pr. 31. desember 2011 var:

Aksjonærer Antall aksjer % eierandel

Nordnet Bank AB  13 294 914 9,1 %

Skagen Vekst  12 570 000 8,6 %

Holberg Norge  10 604 073 7,3 %

dag dvergsten AS  7 304 227 5,0 %

Finnish Industry Investment Ltd.  6 556 193 4,5 %

MP Pensjon PK  6 160 000 4,2 %

Nordea Bank Plc Finl Clients  5 546 451 3,8 %

danske Bank A/S  5 380 926 3,7 %

dybvad Consulting AS  3 974 655 2,7 %

Lars Kristian Grøndahl  2 776 624 1,9 %

VPF Nordea SMB  2 684 913 1,8 %

Snati AS  2 408 094 1,7 %

Solon AS  2 242 333 1,5 %

Citibank NA London  1 939 335 1,3 %

Audstein dybvad  1 881 878 1,3 %

Ove Klungland Holding NIL  1 653 628 1,1 %

Clearstream Banking  1 472 202 1,0 %

Ottar Nakken  1 207 851 0,8 %

Julimar AS  1 114 550 0,8 %

Ole Kristian Stokken  1 105 000 0,8 %

Sum 20 største aksjonærer  91 877 847 63,2 %

øvrige  53 592 244 36,8 %

Total  145 470 091 100 %

NoTE 24 – NærSTÅENdE PArTEr og løNN Til lEdENdE ANSATTE

transaksjoner med nærstående parter

transaksjoner med nærstående parter følger ”armlengde prinsippet”.

I 2011 er det kostnadsført NOK 2,7 millioner (NOK 2,7 millioner i 2010) i kontor- og servicekostnader fra dag dvergsten AS. Avtalen kan sies opp av begge 

parter med seks måneders varsel. 

Lønn til ledende ansatte og styremedlemmer i 2011

(Beløp i NoK tusen) lønn Styrehonorar Andre ytelser
Pensjons-
kostnader

Aksjebasert
betaling Sum

Ivar Sund Fossum, adm. direktør  1 697  -    173  181  -    2 051 

Lars K. Grøndahl, finansdirektør  1 290  -    162  186  -    1 639 

Ottar Nakken, kommersiell direktør  1 237  -    144  177  -    1 558 

Paul I. Norkyn, direktør gruvedrift  1 236  -    129  128  -    1 493 

Mona Schanche, utforskningsleder  715  -    18  68  -    801 

tarmo tuominen, styreleder  -    75  -    -    -    75 

dag dvergsten, fratrådt styreleder  -    225  -    -    -    225 

Camilla Fiskevoll, styremedlem  -    150  -    -    -    150 

Anne dæhlie, styremedlem  -    150  -    -    -    150 

Egil M. Ullebø, styremedlem  -    150  4  -    -    154 

tore Viana-Rønningen, styremedlem  -    -    -    -    -    -   

Sum 6 174 750 632 740  -   8 296
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Lønn til ledende ansatte i 2010

(Beløp i NoK tusen) lønn Styrehonorar Andre ytelser
Pensjons-
kostnader

Aksjebasert
betaling Sum

Ivar Sund Fossum, adm. direktør  1 564  -    175  207  420  2 367 

Lars K. Grøndahl, finansdirektør  1 265  -    161  216  272  1 914 

Ottar Nakken, kommersiell direktør  1 214  -    142  216  217  1 789 

Paul I. Norkyn, direktør gruvedrift  1 213  -    125  183  217  1 739 

Mona Schanche, utforskningsleder  612  -    19  46  173  851 

dag dvergsten, styreleder  -    225  -    -    -    225 

Anne dæhlie, styremedlem  -    150  -    -    -    150 

Camilla Fiskevoll, styremedlem  -    150  -    -    -    150 

Egil M. Ullebø, styremedlem  -    150  4  -    -    154 

tarmo tuominen, styremedlem  -    -    -    -    -    -   

Sum 5 869 675 627 868  1 300 9 339

Mellomværende med ledende ansatte:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Ivar Sund Fossum, adm. direktør -  -   

Lars K. Grøndahl, finansdirektør -  (49)

Ottar Nakken, kommersiell direktør -  (3)

Paul I. Norkyn, direktør gruvedrift  (4)  (10)

Mona Schanche, utforskningsleder -  (23)

Egil M. Ullebø, styremedlem  (2)  (2)

Sum  (6)  (87)

aksjer eiet av medlemmer av styret og ledende ansatte samt nærstående pr. 31. desember 2011:

Navn Tittel Antall aksjer % eierandel

Ivar Sund Fossum Adm. direktør  805 877 0,55 %

Lars K. Grøndahl Finansdirektør  2 776 624 1,91 %

Ottar Nakken Kommersiell direktør  1 207 851 0,83 %

Paul I. Norkyn direktør gruvedrift  210 725 0,14 %

Mona Schanche Utforskningsleder  51 306 0,04 %

tarmo tuominen Styreleder  -   0,00 %

dag dvergsten Avtrådt styreleder  7 304 227 5,02 %

Camilla Fiskevoll Styremedlem  -    -   

Anne dæhlie Styremedlem  -    -   

Egil M. Ullebø Styremedlem  -    -   

tore Viana-Rønningen Styremedlem  -    -   

Sum 12 356 610 8,49 %

det er kun kortsiktige poster som ikke renteberegnes.



56               Nordic MiNiNg ASA – Årsrapport 2011

opsjoner tildelt medlemmer av styret og ledende ansatte pr. 31.desember 2011:

Navn Tittel
Totalt tildelt og 

utestående Tildelt 2011
Tildelt 2006–10, 

modifisert i 2011

Ivar Sund Fossum Adm. direktør 850 000  -    -   

Ottar Nakken Kommersiell direktør 440 000  -    -   

Lars K. Grøndahl Finansdirektør 550 000  -    -   

Paul I. Norkyn direktør gruvedrift 440 000  -    -   

Mona Schanche Utforskningsleder 350 000  -    -   

tarmo tuominen Styreleder  -    -    -   

dag dvergsten Avtrådt styreleder  -    -    -   

Camilla Fiskevoll Styremedlem  -    -    -   

Anne dæhlie Styremedlem  -    -    -   

Egil M. Ullebø Styremedlem  -    -    -   

tore Viana-Rønningen Styremedlem  -    -    -   

Sum 2 630 000 0  -   

NoTE 25 – PENSjoNEr

Konsernet har to ytelsesplaner for ansatte i Norge med totalt 11 yrkesaktive medlemmer.  

Årets pensjonskostnad var som følger:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Årets pensjonsopptjening  1 167  1 147 

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene  309  295 

Avkastning på pensjonsmidlene  (405)  (385)

Resultatført akturielt gevinst/tap  -    -   

Sum netto pensjonskostnad  1 071  1 057 

Annet  195  306 

Sum pensjonsrelaterte kostnader  1 266  1 363 

Årets bevegelser i pensjonsforpliktelser var som følger:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Pensjonsforpliktelse 1. januar  7 602  6 370 

Nåverdien av årets pensjonsopptjening  1 167  1 147 

Rentekostnad  309  295 

Aktuarmessige gevinster og tap  288  157 

Utbetalinger  (377)  (368)

Pensjonsforpliktelse 31. desember  8 989  7 601 

Årets bevegelser i pensjonsmidler var som følger:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Pensjonsmidler 1. januar  7 001  6 529 

Forventet avkastning på pensjonsmidler  405  385 

Aktuarmessige gevinster og tap  (386)  (371)

Innbetalinger  1 509  963 

Utbetalinger  (377)  (368)

Annet  (144)  (137)

Pensjonsmidler 31. desember  8 008  7 001 
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Balanseført pensjonsforpliktelse er som følger:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Pensjonsmidler  8 008  7 001 

Pensjonsforpliktelse  (8 989)  (7 601)

Sum  (981)  (600)

Ikke resultatførte aktuarmessige gevinster/tap  1 172  499 

Annet  30  (15)

Netto balanseført pensjonsforpliktelse  161  (116)

Forutsetninger:

2011 2010

diskonteringsrente 3,30 % 4,00 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,80 % 5,40 %

Årlig forventet lønnsvekst 4,00 % 4,00 %

Årlig forventet G- regulering 3,75 % 3,75 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 0,70 % 1,30 %

Hovedkategorier av pensjonsmidler i prosent av virkelig verdi av pensjonsmidler pr. 31.12:

2011 2010

Aksjer 10,40 % 18,70 %

Obligasjoner 15,20 % 15,40 %

Pengemarkedsfond 21,70 % 13,60 %

Holdt-til-forfalls obligasjoner 33,40 % 33,20 %

Eiendom 18,00 % 17,60 %

Annet 1,20 % 1,50 %

NoTE 26 – hENdElSEr ETTEr BAlANSEdAgEN

kapitalutvidelse

Nordic Mining ASA gjennomførte i januar 2012 en fortrinnsrettsemisjon på 40 millioner aksjer til tegningskurs NOK 0,90 pr. aksje. Bruttoprovenyet fra 

emisjonen var NOK 36 millioner før fratrekk av emisjonskostnader på ca. NOK 2,4 millioner. Antall aksjer i Selskapet etter emisjonen er 185 470 091.

Følgende representanter fra Selskapets styre og ledelse ble tildelt aksjer i fortrinnsrettsemisjonen:

Navn/posisjon

Antall aksjer tildelt i 

fortrinnsretts-emi-

sjonen *

Ny aksje-

beholdning

Antall opsjoner i 

Nordic Mining **

tarmo tuominen, styreleder 30.000 30.000 -

tore Viana-Rønningen, styremedlem 20.000 20.000 -

Ivar S. Fossum, adm. direktør 120.000 925.877 850.000

Lars K. Grøndahl, finansdirektør 473.376 3.250.000 550.000

Ottar Nakken, kommersiell direktør 332.149 1.540.000 440.000

Mona Schanche, utforskningsleder 35.000 86.306 350.000

Paul I. Norkyn, direktør gruvedrift 75.000 285.755 440.000
*    Alle aksjene er kjøpt til kurs NOK 0,90 pr. aksje. 

**  Opsjonene gir mulighet til å kjøpe aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60 pr. aksje. Opsjonene er gyldig til  juni 2012.

Meldepliktig handel

Administrerende direktør Ivar S. Fossum kjøpte 16. mars 2012 50 000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,36 pr. aksje. Etter kjøpet har Fossum 

975 877 aksjer i Selskapet. Fossums opsjoner i Selskapet er som beskrevet i tabellen ovenfor og i note 24.
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engebøprosjektet

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har i mars 2012 presentert vurderinger og anbefalinger vedrørende Nordic Minings planer om mineralutvin-

ning i Engebøfjellet. Klif mener at sjødeponi i det aktuelle området i Førdefjorden kan være en god løsning, men at det er visse miljømessige forhold som 

bør belyses ytterligere. Klif påpeker bl.a. behov for tilleggsinformasjon vedrørende spredning av finpartikler ved deponering, prosesskjemikalier og 

lydtrykknivå ved sprengning. 

Klif har beskrevet et alternativ som ivaretar ønsket om kunnskapsinnhenting, samtidig som reguleringsplan og utslippstillatelse anbefales for prosjek-

tet. dette innebærer at det gis innledende tillatelse til deponering av overskuddsmineraler i fjorden opp til et terskelnivå ved -220 meter med senere 

vurdering av ytterligere deponering med basis i supplerende informasjon.

Forslag til reguleringsplan og søknad om utslippstillatelse i forbindelse med Engebøprosjektet er til behandling i Miljøverndepartementet. departemen-

tet har ikke angitt tidsplan for behandlingen.

Fremstilling av alumina fra anortositt

Gassnova SF har i februar 2012 bevilget NOK 4,1 millioner til å videreføre aluminaprosjektet hvor Nordic Mining sammen med Institutt for Energitek-

nikk (IFE) har utviklet en ny prosess for å produsere alumina fra anortositt og samtidig lagre CO2. Prosessen vil kunne bidra til kostnadseffektiv og 

klimavennlig produksjon av høyverdig alumina. 

 

Videreføringen av prosjektet vil fokusere på å verifisere og optimalisere prosessen, utvikle teknisk design, samt gjennomføre en teknisk-økonomisk 

evaluering for en fullskala industriprosess.
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Selskapsregnskaper for  
Nordic Mining ASA
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RESULtAtREGNSKAPER

(I  tusen norske kroner) Note 2011 2010

Lønnskostnader 4  (8 428)  (8 336)

Kontor-/servicekostnader 17  (2 691)  (2 679)

Aksjebasert avlønning 5  -    (1 478)

Andre driftskostnader 6  (9 435)  (7 450)

Avskrivninger 10  (15)  (15)

Nedskrivning aksjer i datter 15  (7 068)  (10 794)

driftsunderskudd  (27 638)  (30 753)

Gevinst ved salg til datterselskap 3  48 013  -   

Finansinntekter 7  425  587 

Finanskostnader 7  (496)  (588)

resultat før skatt  20 304  (30 755)

Skattekostnad 8  -    - 

resultat  20 304  (30 755)

resultat pr. aksje som er tilordnet aksjonærene (beløp i NoK)

Resultat og utvannet resultat pr. aksje 9  0,14  (0,25)

disponering av årsresultat

Overført til udekket tap  20 304  (30 755)

Sum disponeringer  20 304  (30 755)
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BALANSER

(I  tusen norske kroner) Note 2011 2010

EiENdElEr

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler 10  -    4 183 

Maskiner og annet utstyr 10  13  28 

Aksjer i datterselskaper 3/15  59 434  36 567 

Sum anleggsmidler  59 447  40 779 

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer 11/19  26 722  -   

Sum finansielle anleggsmidler  26 722  -   

Sum anleggsmidler  86 169  40 779 

omløpsmidler

Andre fordringer og forskuddsbetalte kostnader 11  8 012  3 226 

Kontanter og kontantekvivalenter 12  2 373  4 432 

Sum omløpsmidler  10 384  7 658 

Sum eiendeler  96 554  48 437 

EgENKAPiTAl og gjEld

Egenkapital

Aksjekapital 13  14 547  12 547 

Overkursfond 13  177 416  153 337 

Annen innskutt egenkapital 13  7 033  7 033 

Akkumulert tap 13  (112 463)  (132 767)

Sum egenkapital  86 533  40 150 

langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld 19  5 545  5 307 

Sum langsiktig gjeld  5 545  5 307 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  2 007  1 365 

Påløpte kostnader og annen kortsiktig gjeld 14  2 469  1 614 

Sum kortsiktig gjeld  4 476  2 980 

Sum gjeld  10 021  8 287 

Sum egenkapital og gjeld  96 554  48 437 

Oslo, 11. april 2012

Styret i Nordic Mining ASA

tarmo tuominen 
Styreleder

Camilla Fiskevoll Egil M. Ullebø Anne dæhlie tore Viana- 
Rønningen

Ivar S. Fossum
Adm. direktør
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(I  tusen norske kroner) Note 2011 2010

Kontantstrømmer fra driften

Resultat før skatt  20 304  (30 755)

Av- og nedskrivninger 10  15  15 

Nedskrivning på aksjer i datterselskap 15  7 068  10 794 

Gevinst ved salg til datterselskap 3  (48 013)  -   

Aksjebasert avlønning 5  -    1 478 

Renteamortisering 7  470  438 

Effekt av valutaendringer  (42)  (196)

Endret balanseført pensjon  (662)  -   

Endringer i eiendeler og gjeld:

Andre fordringer og forskuddsbetalte kostnader  (3 462)  99 

Leverandørgjeld  642  (2 706)

Påløpte kostnader og annen kortsiktig gjeld 855  21 

Kontantstrømmer brukt i driften  (22 825)  (20 812)

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Kjøp av immaterielle eiendeler 10  (304)  (587)

Lån til datterselskaper  (3 074)  2 391 

Aksjer i datterselskaper  (1 950)  (9 439)

Kontanter overført til/fra bundne midler  15  -   

Kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter  (5 313)  (7 635)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Utstedelse av ordinære aksjer 13  26 079  26 853 

Annet  -    191 

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter  26 079  27 044 

Endring i kontanter og kontantekvivalenter  (2 059)  (1 403)

Kontanter og kontantekvivalenter ved begynnelsen av perioden  4 432  5 835 

Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31. desember 12  2 373  4 432 

KONtANtStRøMOPPStILLING
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NoTE 1 – gENErEll iNForMASjoN

Nordic Mining ASA (”Selskapet”) og datterselskap (sammen betegnet som 

”Gruppen” eller ”Konsernet”) fokuserer på leting, utvinning og produksjon 

av høyverdige industrimineraler og -metaller.  Adressen til Nordic Minings 

hovedkontor er: Munkedamsveien 45, N-0250 Oslo, Norge.

Styret godkjente utgivelse av regnskapet 11. april 2012.

NoTE 2 – SAMMENdrAg Av dE viKTigSTE  rEgNSKAPSPriNSiPPEr

Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsipper benyttet ved 

utarbeidelsen av selskapsregnskapene. disse prinsippene er benyttet 

konsistent dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.

Basisprinsipper

Selskapsregnskapene er avlagt i henhold til regnskapsloven og god 

regnskapsskikk i Norge. de tilhørende noter er en integrert del av regnska-

pet for Selskapet.

konsernregnskapet

Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS og er presentert 

adskilt fra selskapsregnskapet.

Investering i datterselskaper 

Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper regnskapsføres i 

regnskapet etter kostmetoden. Ved et varig fall i verdien av en investering 

i datterselskap blir det foretatt en nedskrivning.

transaksjoner i utenlandsk valuta

transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen 

ved å bruke kursen på transaksjonsdagen. Valutagevinster og -tap som 

oppstår ved betaling av slike transaksjoner, samt ved omregning av 

eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på 

balansedagen, resultatføres under andre driftskostnader.

anskaffelse av gruve- og mineraleiendommer og utforskning og 

utbygging av slike eiendommer

Lete- og evalueringseiendeler klassifiseres som materielle eller immateri-

elle i henhold til de anskaffede eiendelenes art.

Noen lete- og evalueringseiendeler skal klassifiseres som immaterielle, 

slik som lisensrettigheter og aktiverte letekostnader. Når det kan påvises 

tekniske forutsetninger for og kommersiell levedyktighet av å utvinne 

mineralene, skal eiendelene reklassifiseres til materielle eiendeler og 

avskrives. Lete- og evalueringseiendeler som er klassifisert som 

immaterielle, testes for nedskrivning før reklassifisering.

Gruve-	og	mineraleiendommer

Balanseført verdi av mineraleiendommer representerer utgifter relatert 

til anskaffelse, utforskning og utbygging av mineraleiendommer og 

relaterte varige driftsmidler. Balanseførte beløp blir avskrevet ved bruk 

av produksjonsenhetsmetoden over den forventede utnyttbare levetiden 

til den relaterte gruven/mineraleiendommen.

Utforskning	og	utbygging	av	mineraleiendommer

Selskapet benytter ”successful efforts” metoden til å regnskapsføre 

utforsknings- og utbyggingsutgifter. Utforskningsutgifter, med unntak av 

anskaffelseskost for lisenser og direkte utgifter knyttet til boring etter 

mineraler, blir resultatført når de påløper.

Boreutgifter blir balanseført i påvente av resultatet av boringene. dersom 

det ikke påvises drivverdige mineralreserver, blir balanseførte boreutgif-

ter resultatført. Balanseførte anskaffelsesutgifter blir vurdert for 

nedskrivning ved hver rapporteringsdato. 

Verdifall på ikke-finansielle eiendeler

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar 

levetid, som for eksempel tomter, avskrives ikke og vurderes årlig for 

verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives 

vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig 

inntjening ikke kan forsvare eiendelens balanseførte verdi. En nedskriv-

ning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinn-

bart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med 

fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, 

grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut 

uavhengige kontantstrømmer (kontantstrøm-genererende enheter). Ved 

hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere 

nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler.

Fordringer

Fordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved 

senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved 

bruk av effektiv rente-metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. 

Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer 

for at Selskapet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige 

betingelser.

 

kontanter og kontantekvivalenter 

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, og 

andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre 

måneders opprinnelig løpetid. 

aksjekapital og overkurs 

Ordinære aksjer blir klassifisert som egenkapital. Utgifter som knyttes 

direkte til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner med fradrag av skatt, 

føres som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen. 

Lån 

Lån blir regnskapsført til kost ved initial måling som er virkelig verdi av 

lånet med fradrag av direkte henførbare transaksjonskostnader. I 

NOtER tIL SELSKAPSREGNSKAPEt
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etterfølgende perioder regnskapsføres lånet til amortisert kost beregnet 

ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet 

(fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres 

over lånets løpetid.

Fraregning av finansiell forpliktelse

Selskapet fjerner en finansiell forpliktelse (eller en del av finansiell 

forpliktelse) fra balansen når den har opphørt. En finansiell forpliktelse 

har opphørt når forpliktelsene i kontrakten er oppfyllt, kansellert eller 

utløpt. 

Leverandørgjeld

Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. 

Ved senere måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt 

ved bruk av effektiv rente metoden.

Aksjebasert	avlønning

Selskapet benytter opsjoner som gjøres opp i egenkapital til å betale for 

tjenester. Virkelig verdi av opsjonene eller tjenestene mottatt blir 

resultatført i regnskapet over opptjeningsperioden til opsjonene. Virkelig 

verdi av opsjonene som er fullt opptjent på tildelingsdato, blir fullt 

resultatført i regnskapsperioden hvor tildelingen finner sted. Aksjebasert 

betaling til ansatte og andre som yter tilsvarende tjenester, blir målt til 

virkelig verdi av de tildelte egenkapitalinstrumentene. Selskapet benytter 

Black Scholes modellen til å måle virkelig verdi av opsjoner og tegnings-

retter. 

I enkelte tilfeller har Selskapet tildelt opsjoner til parter som ikke er 

ansatte og parter som ikke yter tilsvarende tjenester som ansatte. 

Generelt har ikke tjenestene som er mottatt i gjenytelse for tildelte 

opsjoner kunnet måles pålitelig, og tjenestene har derfor blitt målt til 

virkelig verdi av tildelte opsjoner.

Utsatt skatt

det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom 

balanseførte verdier på eiendeler og gjeld og relaterte skattemessige 

verdier benyttet for å beregne skattemessig resultat. Utsatt skattefor-

pliktelse blir normalt balanseført for alle midlertidige forskjeller. Utsatt 

skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig 

skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene kan 

fratrekkes i denne inntekten.

dersom utsatt skatt oppstår ved en første gangs balanseføring av gjeld 

eller eiendel i en transaksjon som ikke er en foretaksintegrasjon, og som 

på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig eller 

skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. 

Balanseført verdi av utsatt skattefordel blir vurdert ved hver balansedato 

og redusert i den grad det ikke lenger er sannsynlig at det vil være 

tilstrekkelig fremtidig skattbar inntekt til å utnytte skattefordelen.

Inntektsføring

Inntekter ved salg av mineraler vurderes til virkelig verdi av vederlaget, 

netto merverdiavgift, og blir resultatført når mineralene blir levert til 

kunden, når risiko og eierskap av mineralene er overført, når det er 

sannsynlig at de økonomiske fordelene knyttet til transaksjonen vil 

tilflyte Selskapet, og når vederlaget kan måles pålitelig.

pensjoner

Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte som 

oppfyller de norske lovkravene til tjenestepensjon. den balanseførte 

forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte 

ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene, 

justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostna-

der knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktel-

sen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptje-

ningsmetode.

avsetninger

Selskapet balansefører avsetninger for miljømessige utbedringer, 

restrukturering og rettslige krav når: 

• det eksisterer en juridisk eller underforstått forpliktelse som følge 

av tidligere hendelser 

• det er sannsynlig at forpliktelsen vil medføre en utbetaling eller 

annen overføring av økonomiske ressurser 

• Forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av 

pålitelighet 

Selskapets drift er i overensstemmelse med gjeldende miljøkrav og har 

begrenset effekt på ytre miljøforhold. Pr. dags dato har ikke Selskapet 

balanseført avsetninger for miljømessig rehabilitering.

Betingede forpliktelser

Betingede forpliktelser er definert som:

• En mulig plikt som har oppstått av tidligere hendelser og hvis 

eksistens vil bli bekreftet av fremtidige hendelser

• En plikt som ikke er regnskapsført fordi det ikke er sannsynlig at den 

vil føre til en strøm av ressurser fra foretaket

• En plikt som ikke kan måles pålitelig

Betingede forpliktelser blir ikke balanseført i regnskapet bortsett fra 

betingede forpliktelser som har oppstått gjennom et kjøp av virksomhet. 

Vesentlige betingede forpliktelser blir gjenstand for noteopplysninger 

med unntak av betingede forpliktelser hvor det er usannsynlig at en 

forpliktelse vil oppstå.

kontantstrøm

Selskapet rapporterer sin kontantstrømoppstilling etter den indirekte 

metoden. dette innebærer at periodens resultat justeres med effektene 

av transaksjoner uten kontantstrømvirkning og avsetninger/periodiserin-

ger for å vise netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter. Poster tilknyttet 

investerings- og finansieringsaktiviteter vises separat.

nærstående parter

Alle transaksjoner, avtaler og forretningsaktiviteter med nærstående 

parter blir gjennomført til ordinære, armlengdes forretningsmessige 

vilkår.  Partene er nærstående dersom de har evnen til direkte eller 

indirekte å kontrollere foretakets eller yte betydelig innflytelse over 

foretakets finansielle og driftsmessige beslutninger. Partene er også 

nærstående dersom de er gjenstand for ”common control.” Selskapet gir 

noteopplysninger om transaksjoner og balanser med nærstående parter.
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Resultat pr. aksje

Beregningen av resultat pr. aksje er basert på resultat tilordnet ordinære aksjonærer ved bruk av et vektet gjennomsnitt av aksjer utestående gjennom 

perioden etter fratrekk for vektede egne aksjer utestående i perioden. Beregningen av utvannet resultat pr. aksje er konsistent med metoden for å 

beregne resultat pr. aksje hensyntatt potensielle utvannende aksjer som var utestående i perioden:

• Resultat for perioden som tilordnes ordinære aksjonærer blir øket med et etter-skatt beløp for dividende og rente som er regnskapsført i perioden 

knyttet til potensielt utvannende aksjer.

• Veid gjennomsnittlig antall utstedte ordinære aksjer som inkluderer effekten av at alle potensielle utvannende aksjer hadde blitt konvertert til 

ordinære aksjer i begynnelsen av perioden eller fra utgivelsestidspunkt hvis dette er senere.

NoTE 3 – vESENTligE TrANSAKSjoNEr

I 2011 overførte Selskapet rettighetene til Engebøprosjektet til Nordic Rutile AS, et heleid datterselskap. Vederlaget bestod av Nordic Rutile AS aksjer 

og en langsiktig rentebærende fordring på NOK 26,25 millioner. Selskapet resultatførte NOK 48 millioner i gevinst på transaksjonen.

NoTE 4 – løNNSKoSTNAdEr

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Lønn og godtgjørelser 7 015 6 405

Sosiale kostnader 1 255 1 126

Pensjonskostnader 601 1 154

Andre lønnskostnader1 (442) (349)

totalt 8 428 8 336

Antall ansatte  5  5 

1  NOK 442 000 er fakturert prosjekter til andre selskaper i konsernet (NOK 370  000 i 2010).

Hovedtrekkene i retningslinjene for avlønning av ledende ansatte er som følger:

• Lønnspakken skal reflektere det ansvar og de oppgaver som ligger hos den enkelte i ledergruppen, samt at den ansatte bidrar til den langsiktige 

verdiskapningen i Nordic Mining

• Selskapet skal tilby konkurransedyktige betingelser for å tiltrekke relevant kompetanse for utvikling av Selskapet

• Lønnspakken skal bestå av fast lønn samt deltagelse i et opsjonsprogram som tidligere er godkjent av generalforsamlingen

• Ledergruppen deltar i pensjons- og forsikringsordninger 

• Verken Selskapets administrerende direktør eller andre i ledergruppen har avtale om sluttpakke i sine ansettelsesavtaler.

de ovennevnte retningslinjer er lagt til grunn ved ansettelse av ledende ansatte i Nordic Mining ASA og for lønnsfastsettelsen.

Se også note 17 vedrørende avlønning av ledende ansatte.

Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon.
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NoTE 5 – AKSjEBASErT BETAliNg

Generalforsamlingen i Nordic Mining besluttet juni 2010 et incentivprogram for ledende ansatte og kvalifiserte ressurspersoner. Styret fikk fullmakt til 

å tildele opsjoner som til sammen gir rett til å tegne inntil 5 millioner nye aksjer i Nordic Mining. 

I juni 2010 besluttet styret å tildele opsjoner på 2 990 000 aksjer til ansatte og tilknyttede ressurspersoner i morselskapet til en utøvelsespris på NOK 

1,60 pr. aksje. Aksjekursen på tildelingsdatoen var 1,34. Opsjonene har ingen opptjeningskrav og kan utøves fram til juni 2012.

den følgende tabell viser endringer i antall utestående opsjoner i løpet av året og vektet gjennomsnittlig utøvelsespris:

2011 2010

(Beløp i NoK tusen) Antall  opsjoner
 gjennomsnittlig 

utøvlseskurs  Antall opsjoner  
 gjennomsnittlig 

utøvlseskurs 

Utestående 1. januar  2 990 000  1,60  3 090 000  2,04 

tildelt i løpet av året  -  -    2 990 000  1,60 

terminert i løpet av året  -  -  -  - 

Innløst i løpet av året  -  -  -  - 

Forfalt i løpet av året  -  -  (3 090 000)  2,04 

Utestående pr. 31. desember  2 990 000  1,60  2 990 000  1,60 

tildelt gjennom datterselskaper  510 000  1,60  510 000  1,60 

Sum tildelte opsjoner  3 500 000  1,60  3 500 000  1,60 

Utøvbare pr. 31. desember  3 500 000  1,60  3 500 000  1,60 

Virkelig verdi av opsjoner tildelt gjennom datterselskap har blitt balanseført og økt investering i datterselskap. Alle opsjonene har like betingelser.

For noteinformasjon om virkelig verdi, forutsetninger for beregning av virkelig verdi, se note 5 i konsernregnskapet.

NoTE 6 – ANdrE driFTSKoSTNAdEr

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Prosjektkostnader – Engebøfjellet 2 537  3 541 

Annen forretningsutvikling 367  367 

Keliber 17  333 

Letekostnader (Norge, Ecuador) 1 617  160 

Andre generelle kostnader og administrasjonsutgifter 4 897  3 049 

Totalt 9 435 7 450

Honorar til revisor:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Lovpålagt revisjon  463  340 

Andre attestasjonstjenester  30  5 

Skatterådgivning  -    -   

Andre tjenester  -    -   

Annen finansiell revisjon  -    -   

Sum 493 345

Beløpene er uten merverdiavgift.
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NoTE 7 – FiNANSiNNTEKTEr og FiNANSKoSTNAdEr

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Renter fra bankinnskudd 237 179

Konsernrenteinntekter 113 81

Kursgevinst 75 327

Andre renteinntekter  -   -

Finansinntekter 425 587

Rentekostnader 471 439

Kurstap 24 149

Finanskostnader 496 588

NoTE 8 – SKATTEr

Selskapet har opparbeidet et fremførbart underskudd på NOK 157 millioner pr. 31.12.2011.

Inntektsskatt for året:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Betalbar skatt  -  -

Utsatt skatt  -    -   

Skattekostnad (inntekt) for året  -    -   

skatteeffekt av midlertidige forskjeller pr. 31. desember:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Varige driftsmidler  1  (2)

Framførbare underskudd  43 927  50 793 

Pensjonsforpliktelser  (132)  (54)

Sum utsatt skatt fordel  43 796  50 737 

Utsatt skatt i balansen:

Utsatt skattefordel  -    -   

Utsatt skattforpliktelse  -    -   

Selskapet kan ikke på dette stadiet sannsynliggjøre at det vil være tilstrekkelig fremtidig skattemessig inntekt til å kunne realisere fremførbare 

underskudd. Selskapet har derfor ikke balanseført utsatt skattefordel.

Selskapet førte NOK  2,9 millioner i direkte henførbare transaksjonskostnader på aksjeemisjoner direkte mot egenkapitalen. tilsvarende tall i 2010 var 

NOK 3,1 millioner. Beløpet er inkludert i fremførbare underskudd, men den relaterte skattemessige effekten på NOK 0,8 millioner er ikke ført mot 

egenkapitalen fordi konsernets ikke har balanseført skattefordeler i 2011. tilsvarende tall i 2010 var 0,9 millioner. det er ingen tidsbegrensninger for 

fremføring av underskudd i Norge.

avstemming av effektiv skattesats:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Resultat før skatt  20 304  (30 755)

Nominell skattesats 28 % 28 %

Forventet skattekostnad/(inntekt)  5 685  (8 611)

Nedskrivning av investering i datter  1 979  3 022 

Skatteeffekt av ikke-fratrekksberettigede kostnader  137  536 

Skatteeffekt av skattefrie inntekter  (41)  (86)

Endring i ikke-balanseførte fremførbare underskudd  (7 760)  5 139 

Skatteinntekt/(kostnad) for året  -  -   
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offentlige tilskudd/skattefunn:

Selskapet har mottatt NOK 103 327 i skatterefusjon i 2011, for arbeid utført i 2010.

NoTE 9 – rESUlTAT Pr. AKSjE

Beregningen av resultat pr. aksje tilordnet ordinære aksjonærer og utvannet resultat pr. aksje er basert på følgende data:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

resultat

Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer  20 304  (30 755)

Antall aksjer (i tusen)

 Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer  143 655  120 950 

resultat pr. aksje som er tilordnet aksjonærene (beløp i NoK)

Resultat og utvannet resultat pr. aksje  0,14  (0,25)

NoTE 10 – ANlEggSMidlEr

(Beløp i NoK tusen)   Utmålsrettigheter   Maskiner og annet utstyr 

Anskaffelseskost

1. januar 2010  3 596  46 

tilgang    588  -   

31. desember 2010  4 183  46 

1. januar 2011  4 183  46 

Tilgang    304  -   

Avgang  (4 487)  -   

31. desember 2011  -    46 

Akkumulerte avskrivninger

1. januar 2010  -    3 

Årets avskrivninger  -    15 

Nedskrivning  -    -   

31. desember 2010  -    18 

1. januar 2011  -    18 

Årets avskrivninger  -    15 

Nedskrivning  -    -   

31. desember 2011  -    33 

Balanseført verdi

1. januar 2010  3 596  44 

31. desember 2010  4 183  28 

1. januar 2011  4 183  28 

31. desember 2011  -    13 

Avskrivningsmetode/-tid: Produksjonsenhetsmetoden Lineære avskrivninger 3 år
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Utmålsrettigheter er relatert til en mineralforekomst i Engebøfjellet i Naustdal kommune, Norge. Utmålsrettighetene er solgt til Nordic Rutile i 2011, se 

note 3. Forslag til reguleringsplan og søknad om utslippstillatelse i forbindelse med planlagt rutilproduksjon i Engebøfjellet er til behandling i Miljøvern-

departementet. det vises til note 26 i konsernregnskapet for nærmere informasjon.

NoTE 11 – ANdrE FordriNgEr og ForSKUddSBETAlTE KoSTNAdEr

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Kundefordringer  1 322  -   

Andre fordringer  -    -   

Forskuddsbetalt til dag dvergsten AS1  670  670 

Andre forskuddsbetalinger  1 118  1 137 

til gode mva  430  381 

Konsernfordringer  4 472  1 038 

Totalt 8 012 3 226

1  Forskuddsbetalt husleie og kontortjenester for 1. kvartal.

andre langsiktige fordringer

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Pensjonsfordring  472  -   

Konsernfordringer  26 250  -   

Totalt  26 722  -   

Konsernfordringen er mot datterselskapet Nordic Rutile.

NoTE 12 – KoNTANTEr og KoNTANTEKvivAlENTEr

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Kontanter og bankinnskudd 2 373 4 432

Sum kontanter og kontantekvivalenter 2 373 4 432

Av beløpet kontanter og bankinnskudd pr. 31.12

utgjør innestående på skattetrekkskonto : 393 362

Herav innskudd i utenlandsk valuta:  -    -   

NoTE 13 – AKSjEKAPiTAl/EgENKAPiTAl

Antall utstedte aksjer ordinære aksjer 

2011:

Inngående balanse  125 470 091 

Aksjeemisjon  20 000 000 

31.  desember 2011  145 470 091 

2010:

Inngående balanse  95 470 091 

Aksjeemisjon  30 000 000 

31.  desember 2010 125 470 091
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Alle aksjene har like rettigheter. Pålydende verdi er NOK 0,10 pr. aksje. 

Se for øvrig note 15 og 26 i konsernregnskapet.

endringer i egenkapital

(Beløp i NoK tusen) Aksje kapital overkurs 

Annen innskutt 

egenkapital

Annen 

egen-kapital Total

egenkapital 1.januar 2010  9 547  129 484  5 304  (102 012)  42 322 

Aksjebasert avlønning  -    -    1 730  -    1 730 

Aksjebasert avlønning i virksomhetssammenslutning  -    -    -    -    -   

Aksjeemisjon  3 000  27 000  -    -  30 000 

transaksjonskostnader  -    (3 147)  -    -    (3 147)

Aksjer utgitt ved oppkjøp  -    -    -    -   

Periodens resultat  -  -  -    (30 755)  (30 755)

Pr. 31. desember 2010  12 547  153 337  7 033  (132 767)  40 150 

Aksjebasert avlønning  -    -    -    -    -   

Aksjeemisjon  2 000  27 000  -    -    29 000 

transaksjonskostnader  -    (2 921)  -    -    (2 921)

Aksjebasert avlønning  -    -    -    -    -   

Periodens resultat  -    -    -    20 304  20 304 

Pr. 31. desember 2011  14 547  177 415  7 033  (112 463)  86 533 

NoTE 14 – PÅløPTE KoSTNAdEr og ANNEN KorTSiKTig gjEld

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift   655  615 

Påløpt lønn og feriepenger  690  654 

Påløpte kostnader  1 124  345 

Totalt 2 469 1 614

NoTE 15 –  iNvESTEriNg i dATTErSElSKAP 

(Beløp i NoK tusen) Sted

År stiftet/-

anskaffet Aksjekapital Eierandel

Egenkapital 

31.12.11

resultat 

2011

Bokført verdi 

31.12.11

Nordic Rutile AS Oslo, Norge 2006 100 100%  25 883  (1 415)  27 365 

Gudvangen Stein AS Aurland, 

Norge

2007 375 100%  (4 530)  (3 684)  -   

Keliber Oy Kaustinen, 

Finland

2008 EUR 10,   

NOK 80

64,6 %  EUR (244), 

NOK (1 893) 

 EUR (300), 

NOK  (2 342) 

 31 884 

Nordic Mining America, Inc. delaware, 

USA

2007 USd 0,03, 

NOK 0,162

100%  USd 0,03 

NOK 0,162 

 -    0 

Nordic Ocean Resources AS Oslo, Norge 2011 100 85%  (160)  (260)  85 

Nordic Quartz AS Oslo, Norge 2011 100 100%  (482)  (582)  100 

Regnskapene for Keliber Oy er avgitt etter IFRS prinsipper. tall oppgitt i USd og EUR er også i hele tusen.

Aksjer i Gudvangen Stein ble nedskrevet med NOK 2,5 millioner i 2011 (NOK 10,8 millioner i 2010). 

Aksjer i Keliber ble nedskrevet med NOK 4,6 millioner i 2011 (NOK 0 i 2010).
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NoTE 16 – AKSjoNærEr

Oversikt over selskapets aksjonærer er pr. 31. desember 2011 vist i note 23 i konsernregnskapet.

NoTE 17 – NærSTÅENdE PArTEr og løNN Til lEdENdE ANSATTE

transaksjoner med nærstående parter

I 2011 er det kostnadsført NOK 2,7 millioner (NOK 2,7 millioner i 2010) i kontor- og servicekostnader fra dag dvergsten AS.

Ledende ansatte har ikke sluttvederlagsordninger.

(Beløp i NoK tusen)  lønn  Styrehonorar  Andre ytelser 

 Pensjons-  

kostnader 

 Aksjebasert 

betaling  Sum 

Ivar Sund Fossum, adm. direktør  1 697  -    173  181  -    2 051 

Lars K. Grøndahl, finansdirektør  1 290  -    162  186  -    1 639 

Ottar Nakken, kommersiell direktør  1 237  -    144  177  -    1 558 

Paul I. Norkyn, direktør gruvedrift  1 236  -    129  128  -    1 493 

Mona Schanche, utforskningsleder  715  -    18  68  -    801 

tarmo tuominen, styreleder  -    75  -    -    -    75 

dag dvergsten, fratrådt styreleder  -    225  -    -    -    225 

Camilla Fiskevoll, styremedlem  -    150  -    -    -    150 

Anne dæhlie, styremedlem  -    150  -    -    -    150 

Egil M. Ullebø, styremedlem  -    150  4  -    -    154 

tore Viana-Rønningen, styremedlem  -    -    -    -    -    -   

Sum 6 174 750 632 740  -   8 296

Pr. 31.12 hadde Nordic Mining følgende mellomværende med ledende ansatte:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Ivar Sund Fossum, adm. direktør -  -   

Lars K. Grøndahl, finansdirektør -  (49)

Ottar Nakken, kommersiell direktør -  (3)

Paul I. Norkyn, direktør gruvedrift  (4)  (10)

Mona Schanche, utforskningsleder -  (23)

Egil M. Ullebø, styremedlem  (2)  (2)

Sum  (6)  (87)

det er kun kortsiktige poster som ikke renteberegnes.
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NoTE 18 – FiNANSiEllE iNSTrUMENTEr

Finansiell risiko

Nordic Mining er eksponert for ulike typer finansiell risiko knyttet til Selskapets finansielle instrumenter, primært kredittrisiko knyttet til kundefordrin-

ger og andre finansielle fordringer, markedsrisiko knyttet til flytende rente risiko knyttet til kontanter og kontantekvivalenter og rentebærende gjeld, 

valutarisiko, og likviditetsrisiko. Selskapet gjennomfører risikostyring primært gjennom å identifisere og evaluere potensielle risikoområder. Selskapet 

har på nåværende tidspunkt ikke funnet det nødvendig å benyttet derivater for å styre finansiell risiko. 

Variabel rente risiko

Selskapet er utsatt for kontantstrømrisiko knyttet til fordring fra datterselskap som har en flytende rente. Videre er selskapet utsatt for flytende 

renterisiko knyttet til plassering av kontanter og kontantekvivalenter.

Valutarisiko

Selskapet har en viss eksponering for valutarisiko på fordringer nominert i Euro, primært mot datterselskap. Selskapet vurderer utestående balanser og 

transaksjoner i utenlandske valutaer, men har enda ikke valgt å sikre mot valutaeksponering.

kategorier og virkelig verdi av finansielle instrumenter

Balanseført verdi på kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer, leverandørgjeld, og andre kortsiktige finansielle poster er tilnærmet lik virkelig 

verdi på grunn av kort tid til forfall. Selskapets rentebærende gjeld har variabel rente.

2011 2010

(Beløp i NoK tusen) Balanseført beløp virkelig verdi Balanseført beløp virkelig verdi

Lån og fordringer  31 912  31 912  1 019  1 019 

Kontanter  2 373  2 373  4 432  4 432 

Sum finansielle eiendeler  34 284  34 284  5 451  5 451 

Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost:

Leverandørgjeld  2 007  2 007  1 365  1 365 

Annen kortsiktig gjeld  1 814  1 814  999  999 

Sum finansielle forpliktelser  3 821  3 821  2 365  2 365 

kredittrisiko

Nordic Mining ASA har ikke kundefordringer fra salg og i liten grad andre fordringer (lån og fordringer består primært av fordringer fra gruppeselska-

per). Selskapet har derfor lite kredittrisiko.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko består av risikoen for at selskapet ikke vil klare å betale finansielle forpliktelser ved forfall. Selskapet har benyttet en stor grad av 

egenkapitalfinansiering til å møte likviditetsbehov knyttet til finansielle forpliktelser, dekking av underskudd i drift og oppkjøp av virksomheter. Nordic 

Mining ASA har ikke betydelige finansielle forpliktelser. For en mer utfyllende beskrivelse av Nordic Mining gruppens likviditetsrisiko henvises det til 

konsernregnskapet.

sensitivitetsanalyse

Selskapets resultat og egenkapital er liten grad eksponert mot endringer i rente og valuta.
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NoTE 19 – PENSjoNEr

Nordic Mining har en ytelsesplan med totalt 5 yrkesaktive medlemmer.

pensjonskostnad:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Årets pensjonsopptjening  946  1 147

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene  254  295 

Avkastning på pensjonsmidlene  (360)  (385)

Resultatført akturielt gevinst/tap  -    -   

Sum netto pensjonskostnad  840  1 057 

Annet  144  306 

Sum pensjonsrelaterte kostnader  984  1 363 

Balanseførte pensjoner:

(Beløp i NoK tusen) 2011 2010

Pensjonsmidler  7 193  6 264

Pensjonsforpliktelse  (7 983)  (6 515)

Sum  (790)  (251)

Ikke resultatførte aktuarmessige tap  1 262  418 

Annet  -    24 

Netto balanseført pensjonseiendel  472  191 

NoTE 20 – hENdElSEr ETTEr BAlANSEdAgEN 

Se note 26 i konsernregnskapet.
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Nordic Mining ASA 
 
Vika Atrium 
Munkedamsveien 45 
Entrance A – 5th floor 
N-0250 Oslo 
Norway 
 
Tel. : +47 22 94 77 90 
Fax.: +47 22 94 77 91 
 
post@nordicmining.com 
www.nordicmining.com 
 
Org. no. 989 796 739  

 
 
ANSVARSERKLÆRING FRA STYRETS MEDLEMMER 
 
Vi bekrefter etter vår beste overbevisning at konsernregnskapet for 2011 er utarbeidet i 
samsvar med IFRS, som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av 
regnskapsloven, at årsregnskapet for morselskapet for 2011 er avlagt i samsvar med 
regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, samt at informasjonen i regnskapene gir et 
forsvarlig uttrykk for Nordic Mining ASAs og Nordic Mining-konsernets eiendeler, gjeld, 
finansielle stilling og resultat for perioden. Vi bekrefter også etter vår beste overbevisning at 
årsberetningen gir en rettvisende oversikt over Nordic Mining ASA og Nordic Mining-
konsernets utvikling, resultat og finansielle stilling, sammen med en beskrivelse av de mest 
sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står overfor. 
 
 
 
 

Oslo, 11. april 2012 
Styret i Nordic Mining ASA 

 
 
 
 
 
__________________  __________________  __________________ 
Tarmo Tuominen   Camilla Fiskevoll   Egil M. Ullebø 
Styreleder 
 
 
 
 
__________________  __________________  __________________ 
Anne Dæhlie    Tore Viana-Rønningen  Ivar S. Fossum 
          Adm.direktør 
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1. Selskapets navn er Nordic Mining ASA. Selskapet er et allment 

aksjeselskap. 

2. Selskapets forretningskontor er i Oslo. 

3. Selskapets formål er å drive leting etter kull, mineraler og  malmer, 

gruvevirksomhet, teknologiutvikling, virksomhet  

som måtte stå i forbindelse med dette, samt deltagelse i andre 

selskapet hvilket som helst sted i verden. 

4. Selskapets aksjekapital er NOK 18.547.009,10 fordelt på 

185.470.091 aksjer, hver pålydende kr. 0,10. Selskapets aksjer 

skal være registrert i Verdipapirsentralen. 

5. Selskapets styre skal ha fra 3 til 8 medlemmer etter general-

forsamlingens beslutning. Selskapets firma tegnes av 2 styre-

medlemmer i fellesskap. 

6. Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som 

velges av generalforsamlingen. Medlemmene av valg komiteen skal 

på tidspunktet de velges være aksjonærer i selskapet eller utpek 

av aksjonærer i selskapet. Valgkomiteen skal fremme forslag for 

generalforsamlingen om hvem som  

 bør velges som  styremedlemmer og varamedlemmer til styret i 

 selskapet og forslag til godtgjørelse til disse. Valgkomiteens 

medlemmer velges for en periode på to år. Styremedlemmer valgt 

av generalforsamlingen skal utarbeide anbefalinger og instruks for 

valgkomiteen. 

7. den ordinære generalforsamling skal behandle:

 i) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen,  

 herunder utdeling av utbytte

 ii) Andre saker som i henhold til loven hører under  

 generalforsamlingen. 

8. dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på 

generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjonærene på 

 selskapets internettsider trenger ikke selskapet å sende disse 

fysisk til aksjonærene. Slike dokumenter skal imidlertid sendes en 

aksjonær uten kostnader dersom aksjonæren krever det. 

9. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen i selskapet 

plikter å gi melding omdette til selskapet innen 5 dager før 

av holdelsen av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har gitt 

slik melding til selskapet innen 5 dager før avholdelsen av 

general forsamlingen kan bli nektet adgang til generalforsamlingen.

VEdtEKtER for Nordic Mining ASA (pr. 25.01.12)
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FINANSIELL KALENdER for 2012

Mars

1
Fjerde kvartals
resultat 2011

Mai

11
Forste kvartals
resultat 2012

Juni

12
General 
      forsamling

august

24
Andre kvartals
resultat 2012

november

15
Tredje kvartals
resultat 2012/
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Nordic Mining ASA

Munkedamsveien 45 a

No-0205 oslo
Norway

tel: +47 22 94 77 90
Fax: +47 22 94 77 91

www.nordicmining.com

si
gn

at
ur

.n
o 

    
    

    
   •

  1
20

00
4


