Kopparberg Mineral AB (publ)

Bokslutskommuniké september 2006 – augusti 2007
•

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0,0 (0,0) tkr.

•

Aktiverade prospekteringskostnader uppgick till 1581 (83) tkr.

•

Rörelseresultatet uppgick till -1 778 (-232) tkr.

•

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 734 (-227) tkr.

•

Årets resultat uppgick till -1 734 (-227) tkr. Resultat per aktie uppgick till -0,07
(-0,45) kr.

•

Totalt kassaflöde 13 (1 434) tkr

•

Soliditet 87 (95) %
.
Starka indikationer norr om Kopparberg har inneburit att bolaget under perioden
har ansökt om ytterligare 2606,15 hektar.

•

•

Kopparberg Mineral, IGE Nordic och Archelon har under periodens inlett ett
samarbete för att utvärdera möjligheterna att tillsammans utveckla sina
järnmalmsfyndigheter i Bergslagen.

•

Efter periodens utgång har Kopparberg Mineral AB investerat i borrutrustning för
att utvecklas som aktiv aktör på prospekteringsmarknaden.

•

Efter periodens utgång har Kopparberg Mineral tecknat avsiktsförklaring för att
förvärva undersökningstillstånd utanför Åtvidaberg och Vetlanda.

Bolagets verksamhet

Viktiga händelser under året

Kopparberg Mineral AB (publ) bildades 2006
och noterades på AktieTorget i februari 2007.
Målet är att etablera bolaget som en
betydande aktör inom den svenska
prospekteringsbranschen och på
mineralmarknaden med en omfattande portfölj
av undersökningstillstånd inriktade främst på
basmetaller.

Under bolagets andra verksamhetsår har
bolaget sökt och erhållit undersökningstillstånd
om 7241,6 ha.
Bolaget har förvärvat geofysisk mätutrustning.
Sommarens geofysiska mätningar norr om
Kopparberg är avslutade. Detta område som
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Kopparberg Mineral AB (publ)
omfattas av bolagets undersökningstillstånd
benämns gemensamt Laxberget,
Undersökningarna
är
utförda
med
protonmagnetometer och slingram. Syftet med
undersökningarna har varit att lokalisera
möjliga malmförande horisonter.
Efter bearbetning och tolkning av data har 9
intressanta områden identifierats. Områdena
är främst belägna inom undersökningstillstånden Laxbro 1 och Utanheden 1. Den
totala utsträckningen för områdena är 8 km
med en maximal sammanhängande utbredning
på 3,1 km.
De starka indikationer norr om Kopparberg har
inneburit att bolaget under perioden har ansökt
om ytterligare ansökt om ytterligare 2838,5
hektar ännu ej erhållna undersökningstillstånd.
Utvärderingen av den första delen av
sommarens karteringar söder om Kopparberg
är avslutade och har gett spännande resultat.
Inom de områden som omfattas av
undersökningstillstånden
Sör-Älgen
och
Sången har ett antal omvandlade och urlakade
zoner
identifierats,
vilka
indikerar
att
malmhorisonter kan finnas i närheten. Bolaget
kommer därför att inleda geofysiska mätningar
omfattande ca 250 ha.
Bolaget har bildat ett dotterbolag Argo
(556735-6596)
dit
så
småningom
all
serviceverksamhet skall flyttas.

Varphögar
i
Grönhögsgruvorna
utanför
Åtvidaberg
området har vid tidigare
undersökningar av LKAB Prospektering AB,
1985 visat på goda anomalier av koppar, bly
och zink. (0,6 % Cu, 4-9 % Zn och 4-6 % Pb).
Geofysiska undersökningar i området har visat
på mycket starka elektromagnetiska anomalier.
Det är bolagets intention att intensifiera
prospekteringsarbetet i området så snart som
möjligt.
Kopparberg Mineral har även tecknat avsiktsavtal om att förvärva undersökningstillstånd
utanför Vetlanda. Geofysiska mätningar och
mineralogiska studier har genomförts men
ytterligare detaljerade undersökningar behövs i
detta område.
Efter periodens utgång har Kopparberg
Minerals styrelse beslutat att genomföra en
företrädesemission om cirka 4,3 miljoner
kronor för att finansiera borrigg samt
borrprogram
vid
Grönhögsgruvan
och
Laxberget.

Summa rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter uppgick till 1 581 (0) tkr
under året varav 1 254 under andra halvåret
och avser i sin helhet aktiverat arbete för egen
räkning. Aktiveringen avser kostnader för egen
avlönade
geologer,
konsulter
och
undersökningstillstånd.

Kopparberg Mineral, IGE Nordic och Archelon
har under periodens inlett ett samarbete för att
utvärdera möjligheterna att tillsammans
utveckla
sina
järnmalmsfyndigheter
i
Bergslagen.

Rörelseresultat

Händelser efter periodens utgång

Resultat efter finansiella poster

Bolaget har efter periodens utgång erhållit sina
första order på hyra av geofysisk utrustning.
För att bygga ut servicebolaget och kostnadseffektivisera den egna prospekteringen har
Kopparberg Mineral investerat i borrutrustning.
Med hjälp av denna utrustning kan Kopparberg
Mineral provborra berggrunden ner till 50
meters djup utrustningen förväntas att
levereras i början av 2008.
Borrutrustningen skall dels hyras ut från
servicebolaget för att skapa intäkter samt
används för den egna prospekteringen.
Marknaden för denna typ av provtagning är
god och bolaget bedömer att de finns goda
förutsättningar att få en bra beläggning.
I konkurrens med internationellt gruvbolag har
Kopparberg Mineral tecknat avsiktsförklaring
att förvärva undersökningstillstånd utanför
Åtvidaberg och Vetlanda.

Rörelseresultatet uppgick till – 1 778 (-232) tkr
varav -1 031 tkr under andra halvåret. Under
verksamhetsåret har aktiveringar avseende
mineralintressen skett med 1 581 tkr.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till
- 1 734 (- 227) tkr. Netto av finansiella poster
för perioden uppgick till 44 (5) tkr.

Investeringar
Under perioden har investeringar skett i
immateriella
tillgångar
i
form
av
mineralintressen med 1 581 (83) tkr samt i
form av programlicenser med 42 (0) tkr.
Investeringar i materiella tillgångar (inventarier)
har skett med 170 (0) tkr.
Dotterbolaget Argo AB, Org. nr. 556735-6596,
har bildats med apportegendom. Materiella
tillgångar i bolaget uppgår till 500 tkr vilket
motsvarar det bokförda värdet på bolaget.
Bolaget har inte haft någon verksamhet under
detta räkenskapsår.
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Finansiell ställning
Bolaget har vid periodens slut 1 447 (1 434) tkr
i likvida medel. Soliditeten uppgick till 87
procent jämfört med 95 procent vid förra räkenskapsårets slut.

Kassaflödesanalys
Under perioden har kassaflödet varit positivt
med 12 tkr mot ett positivt kassaflöde på 1 434
tkr under föregående år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
I bolagets årsredovisning för 2006-08-31
beskrivs främst de ekonomiska riskerna och
hur dessa hanteras. Härvidlag har inga
förändringar skett förutom att bolagets
likviditetsrisk ökat i och med att verksamhetens
omfattning ökat. Bolagets verksamhet är till sin
natur mycket kapitalkrävande och bolaget har
ett stort kapitalbehov för att kunna fortsätta och
även utveckla verksamheten. För att
säkerställa detta har styrelsen som angivits
ovan beslutat att genomföra en nyemission.

Redovisningsprinciper
Kopparberg Mineral AB (publ) tillämpar
International Financial Reporting Standards
(IFRS) som antagits av EU. Denna
bokslutskommuniké har upprättats i enlighet
med Redovisningsrådets rekommendation RR
32 Redovisning för juridiska personer. Enligt
rekommendationen skall juridiska personer,
vars värdepapper är noterade på svensk börs
eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina
rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag
och tillägg som anges i Redovisningsrådets
rekommendation RR 32:6. Bolaget är sedan
våren 2007 noterat på AktieTorget. AktieTorget
ändrade status den 29 mars 2007 och blev s.k.
MTF (Multilateral Trading Facility) enligt den
nya EU-normen men bolaget fortsätter att
utforma sina finansiella rapporter enligt
IFRS/IAS. De redovisningsprinciper som

tillämpas i denna delårsrapport är de som
beskrivs i årsredovisningen för 2006-08-31.
Mineralintressen värderas enligt IFRS 6.

Framtidsutsikter
Bolaget ser med tillförsikt fram emot att
servicesidan av bolaget utvecklas och vi räknar
finna många intressanta affärsmöjligheter i
framtiden. Den borrutrustning som vi snart
besitter ger oss ett verktyg att på ett prisvärt
och effektivt sätt utvärdera våra egna och
andras uppslag.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämma hålls den 17 januari 2008, klockan
16.00 i Kopparberg Minerals lokaler på
Verkstadsvägen 52, 714 36 Kopparberg.
Årsredovisningen kommer att distribueras i
mitten av december till de aktieägare som
meddelat att det vill ha tryckt ekonomisk
information, och kommer samtidigt att finnas
tillgänglig på Kopparberg Minerals hemsida
(www.kopparbergmineral.se)
samt
på
Kopparberg Minerals huvudkontor.

Aktieutdelning
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning
utbetalas för verksamhetsåret 2006090120070831.

Kommande rapportdatum
• Kvartalsredogörelse september 2007 –
november 2007 kommer att avges den 17
januari 2008
• Delårsrapport september 2007 – februari
2008 kommer att avges i april 2008
• Bokslutskommuniké för verksamhetsåret
2008 kommer att avges i oktober 2008

Kopparberg den 25 oktober 2007
Thomas Lundgren
VD
Frågor besvaras av
VD Thomas Lundgren,
Kopparberg Mineral AB,
Verkstadsvägen 52, 714 36 Kopparberg
Tele: 070 -397 25 24,
Email: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se
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Granskningsrapport
Inledning
Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade bokslutskommuniké för Kopparberg Mineral AB
(publ) org.nr 556704-4168, för perioden september 2006 – augusti 2007. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna rapport i enlighet
med årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna rapport grundad på min
översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Jag har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor.
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga
för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard
i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig
granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla
viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats
grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig
anledning att anse att den bifogade bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet
med årsredovisningslagen.
Örebro den 25 oktober 2007
Anders Sandin
Auktoriserad revisor FAR/SRS
Lindebergs Grant Thornton
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Bolagets Resultaträkning (tkr)

Halvår 2006-2007

Helår

september
september
2006 - februari
2006 maj 2006 2007
augusti 2007 augusti 2006

mars 2007 augusti 2007
Rörelsens intäkter
0

0

0

0

Aktiverat arbete för egen räkning

1 254

327

1 581

0

Summa rörelseintäkter

1 254

327

1 581

0

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
-975

-768

-1 743

-157

-1 296

-300

-1 597

-75

-14

-5

-19

0

-1 031

-746

-1 778

-232

18

26

44

5

-1 013

-721

-1 734

-227

0

0

0

0

-1 013

-721

-1 734

-227

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av im- och materiella tillgångar
Rörelseresultat
Finansiella poster netto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

Data per aktie

Halvår
200703- 200609 200708 200702

200708

Antal aktier vid periodens utgång

36 080 000

35 580 000

36 080 000

500 000

Genomsnittligt antal aktier under
perioden

35 835 556

16 554 047

26 292 246

500 000

-0,03

-0,04

-0,07

-0,45

0,10

0,11

0,10

2,96

Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr

Bolagets
Balansräkning (Tkr)

Helår
200608

31-aug

31-aug

2007

2006

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

1 702

83

Materiella anläggningstillgångar

155

0

Finansiella anläggningstillgångar

500

0

Kortfristiga fordringar

206

40

Likvida medel och kortfristiga placeringar

1 447

1 434

Summa tillgångar

4 010

1 557

3 479

1 485

530

72

4 010

1 557

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
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Förändring i
Ej reg
aktiekapital

Aktiekapital

eget kapital (tkr)
Inbetalt aktiekapital

Överkursfond

Bal
vinstmedel & TOTALT eget
Årets Resultat
kapital

100

100

Pågående nyemission

54

Emissionskostnader

1 694

1 748

-136

-136

Årets resultat 2006
Belopp 2006-08-31

100

54

54

-54

Nyemission 2006

1 558

-227

-227

-227

1 485
0

462

-462

Nyemission februari 2007

96

3 504

Nyemission maj 2007

10

490

500

-372

-372

Fondemission november 2006

Emissionskostnader

3 600

-1 734

-1 734

-1 961

3 479

Årets resultat 2007
722

Belopp 2007-08-31

Kassaflödesanalys (tkr)

0

4 718

Halvår

Helår

200703 - 200609 200708 200702
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

2007

2006

-999

-716

-1 715

-227

180

112

292

32

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-1 802

-491

-2 293

-83

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

486

3 243

3 728

1 712

-2 136

2 148

13

1 434

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital

Periodens kassaflöde

Nyckeltal

Halvår
200703 - 200609 200708
200702

Soliditet, %

Helår
2007

2006

87%

93%

87%

95%

Aktiverade
Mineralintressen vid
periodslut (tkr)

1 664

493

1 664

83

Balansomslutning

4 010

4 290

4 010

1 557

5

1

3

1

Medelantalet anställda
för perioden

Definitioner av nyckeltal
Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Eget kapital per aktie. Eget kapital, i relation till antal aktier i slutet av perioden.
Vinst per aktie. Periodens resultat exklusive minoritetens andel i relation till
genomsnittligt antal aktier. Värdet angivet efter full utspädning justerat för
konvertibelräntan.
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