Kopparberg Mineral AB (publ)

Bokslutskommuniké september 2007 – augusti 2008
•

Nettoomsättningen under året uppgick till 1 271 (0,0) tkr, varav sista halvåret
1 241 (0) tkr. (Förra årets resultat inom parentes).

•

Årets resultat efter finansnetto uppgick till -1018 (-1 734) tkr, varav sista halvåret
484 (-1013) tkr.

•

Kassaflödet under året var -36 (13) tkr och balansomslutningen vid periodens
slut var 8 465 (4 010) tkr

•

Under räkenskapsårets sista månad, augusti, genererade bolaget ett positivt
operativt kassaflöde, 44 (-391) tkr

•

Kopparberg Mineral AB har under perioden genomfört tre nyemissioner som
totalt tillfört bolaget 3 680 tkr i likvida medel, samt en apportemission som tillfört
bolaget undersökningstillstånd värderade till 500 tkr.

•

Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3 059 (1 664) tkr.

.
Bolagets verksamhet
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.

Prospekteringsverksamhet
Under bolagets tredje verksamhetsår har
bolaget sökt, erhållit och förvärvat undersökningstillstånd om 2959 ha och avträtt eller
avyttrat inmutningstillstånd om 3934 ha.
Grönhög
Det geofysiska mätprogrammet för området
Grönhög 1 är genomfört. Området har mätts
med magnetometer och slingram (en
elektromagnetisk
metod).
Mätningarna
utfördes längs nord-sydliga profiler med ett
avstånd på 100 m och ett punktavstånd på 20
m. Över de mest intressanta områdena gjordes
direkt en förtätning av mätningarna för att ge

en mer detaljerad bild av anomalierna. Bolaget
har i samarbete med OZ Minerals (fd. Zinifex)
genomfört ett borrprogram i området med hjälp
av bolagets borrigg.
Två anomala stråk i nästan öst-västlig riktning
framgår av mätningarna. Ett sammanfaller med
Grönhögs- och Silvergruvan medan det
sydligare stråket sammanfaller med några
gamla skärpningar.
Från Grönhögsområdet har två olika prover
gett 25,7 g/t silver, 8,7 % zink och 0,4 % bly
samt 11,6 g/t silver och 15,3 % zink respektive.
Vetlanda
Utanför Vetlanda har varp från Kallsjö gruva
provtagits med mycket intressant resultat. Två
olika prover gav 4,7 g/t silver och 1,0 % koppar
samt 3,1 g/t silver och 0,6 % koppar
respektive. Detta ser bolaget som mycket
positivt och ökar intresset för området. Möjliga
vidare undersökningar i området planeras.
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Laxberget
Under
sommaren
2007
genomfördes
omfattande geofysiska mätningar i Laxberget,
vilka ledde fram till att nio möjliga malmförande
horisonter har identifierats. Den totala
utsträckningen för områdena är 8 km med en
längsta sammanhängande utbredning på 3,1
km.

zink. (0,6 % Cu, 4-9 % Zn och 4-6 % Pb).
Geofysiska undersökningar i området har visat
på mycket starka elektromagnetiska anomalier.

Det första interna borrprogrammet har nu
påbörjats och omfattar ca 120 hål på två
områden i närheten av Finngruvan inom
projektet ”Laxberget” norr om Kopparberg. Vid
borrningen
kommer
provtagning
av
bottenmorän och ytberg att ske för kemisk
analys och geologisk kartering.

OZ Minerals (fd. Zinifex), som är en av värdens
största zinkproducenter, har tecknat en
avsiktsförklaring om att köpa in sig i Bolagets
undersökningstillstånd utanför Åtvidaberg.
Zinifex övertar 80 % av undersökningstillståndet mot att de bekostar ett borrprogram i
området samt erlägger en engångssumma till
Kopparberg
Mineral.
Borrningarna
i
Åtvidaberg är nyligen avslutade.

Mormorsgruvan
Ett nytt intressant område som inkluderar
Mormorsgruvan har provtagits vilket gav halter
på 1 g/t guld, 5,5 g/t silver och 2,7 % koppar.
Bolaget planerar nu vidare undersökningar i
området och har hos Bergsstaten ansökt om
undersökningstillstånd vilket beviljats.
Övriga områden
Ett mätprogram för att testa området Bångbro
är genomfört och skall nu provborras med 5
hål.
Två prover från södra Sången har gett 3,8 %
zink resp. 7,2 % zink och 3,75 % bly.

Serviceverksamhet
Bolagets nyanskaffade borrigg har under
perioden tagits i drift. Bolaget har genomfört tre
externa borruppdrag och borriggen har varit
konstant uthyrd sedan driftstart. Bolaget räknar
med att även framdeles kunna belägga
borriggen med externa uppdrag, men även få
möjlighet att borra på egna inmutningar såsom
nu sker på Laxberget.

I Vetlanda har geofysiska mätningar och
mineralogiska studier genomförts, men
ytterligare detaljerade undersökningar behövs i
detta område.

På detta sätt kan Kopparberg Mineral
finansiera den fortsatta verksamheten i
området samtidigt som man behåller en del av
undersökningstillståndet.

Järnmalmsbolag
De tre bolagen Archelon Mineral AB, IGE
Nordic AB och Kopparberg Mineral AB har
under året bildat ett gemensamt bolag, Nordic
Iron Ore AB, som ägs till lika delar. Bolaget har
från
bolagsbildarna
totalt
tillförts
12
undersökningstillstånd med avseende på järn,
varav tio ligger i Bergslagen och två i
Norrbotten. De områden som berörs omfattar
nedlagda gruvor med kända mineraltillgångar
samt påvisade järnmineraliseringar som
tidigare ej varit föremål för brytning.
Kopparberg Mineral är operatör för bolaget.

Förvärv av Åtvidaberg och Vetlanda

Kopparberg Mineral har tillfört det nybildade
bolaget Nordic Iron Ore de tre inmutningarna
Rundberget 3, Burängsberg 1 och Laxsjöfältet
1 på sammanlagt cirka 3000 ha. Bergmästaren
har medgivit ett överförande i enlighet med
tidigare avtal. De två andra delägarna har på
samma sätt fört över sina inmutningar till det
gemensamt ägda bolaget. På basis av SGU
och SIND rapporter uppskattas Nordic Iron
Ores
undersökningstillstånd
innehålla
geologiskt beräkningsbara järnmineraliseringar
på över 200 miljoner ton. Kompletterande
undersökningar samt lönsamhetsstudier erfordras för att bestämma hur stor del av dessa
som kan vara ekonomiskt utvinningsbara.

I konkurrens med ett internationellt gruvbolag
har
Kopparberg
Mineral
förvärvat
undersökningstillstånd utanför Åtvidaberg och
Vetlanda. Varphögar i Grönhögsgruvorna
utanför Åtvidabergområdet har vid tidigare
undersökningar 1985 av LKAB Prospektering
AB visat på goda anomalier av koppar, bly och

Efterfrågan på järnmalm har under de senaste
åren ökat och därmed har järnmalmspriserna
även stigit kraftigt. Under 1960- och 70 talen
rådde en motsatt prisutveckling då en mängd
producerande järnmalmsgruvor stängdes, inte
minst i Bergslagen.

Bolaget har hyrt ut geofysisk mätutrustning och
dess geologer har till viss del arbetat med
externa uppdrag.
Efter periodens utgång har bolaget träffat avtal
med Eurosand om geologiska tjänster vilka
genererar intäkter på ca 400 000 kronor.

Viktiga händelser under året
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Det inledande arbetet omfattar dokumentation
och sammanställning av det nya bolagets
totala järnmalmspotential samt utredningar av
olika finansieringsalternativ.
Bolagets analyser är baserade på enstaka
prover och skall endast ses som
indikationer. Det betyder inte att eventuell
malm håller dessa koncentrationer.

Ekonomiskt utfall
Moderbolaget
Resultat
Nettoomsättningen för perioden uppgick till
1 271 (0) tkr med ett rörelseresultat på -1 005
(-1 778) tkr varav 499 (-1 031) tkr under andra
halvåret.
Bolaget
konstaterar
att
nettoomsättningen under året ökat till 1 271 (0)
tkr varav 1241 (0) tkr under sista halvåret.
Detta är en följd av att serviceverksamheten
växer. Resultat efter finansnetto var -1 018 (-1
734) tkr varav 484 (-1 013) under andra
halvåret.
Investeringar
Under perioden investerade moderbolaget i
materiella och immateriella anläggningstillgångar 2 621 (1 793) tkr. Aktiverade
kostnader för prospektering var vid periodens
slut 3 059 (1 664) tkr. Under året har bolaget
sålt inmutningar till Nordic Iron Ore AB (NIO)
vilket medfört en realisationsvinst på 1 469 tkr.
Finansiella investeringar uppgår till 1 824 (500)
tkr varav 1 814 (0) tkr avser aktier i NIO.
Bolaget har anskaffat en tredjedel av aktierna i
NIO för 33 tkr. Härutöver har bolaget lämnat ett
ovillkorat aktieägartillskott om 1 781 tkr.
Kassaflöde
Kassaflödet under perioden var -36 (13) tkr.
Bolaget har under perioden genomfört tre
nyemissioner som totalt tillfört bolaget 3 680 tkr
i likvida medel, samt en apportemission som
tillfört bolaget undersökningstillstånd värderade
till 500 tkr. Under räkenskapsårets sista
månad, augusti, genererade verksamheten ett
positivt operativt kassaflöde, 42 (-391) tkr.
Kassaflödestrenden
för
den
operativa
verksamheten är positiv men behov av nytt
kapitaltillskott för vidare utveckling av företaget
kan inte uteslutas.
Finansiell ställning
Bolaget har vid periodens slut 1 411 (1 447) tkr
i likvida medel. Soliditeten uppgick till 78 (87)
%. Balansomslutningen var vid periodens slut
8 510 (4 010) tkr.

Koncernen
Koncernredovisningen avviker obetydligt från
moderbolagets
då
verksamheten
varit
koncentrerad
till
moderbolaget.
Någon
resultatandel i intressebolaget Nordic Iron Ore
AB har inte beaktats.
Rörelseresultat
Nettoomsättningen för perioden uppgick till
1 271 (0) tkr med ett rörelseresultat på -1 005
(-1 778) tkr varav 499 (-1 031) tkr under andra
halvåret. Resultat efter finansnetto var -1018
(-1 734) tkr.
Investeringar
Under perioden investerades i materiella och
immateriella anläggningstillgångar med 2 621
(1 793)
tkr.
Aktiverade
kostnader
för
prospektering var vid periodens slut 3 059
(1 664) tkr. Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar uppgår till 1 824 (500) tkr
Kassaflöde
Kassaflödet under perioden var -36 (13) tkr.
Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 1 411 (1 447) tkr vid
periodens slut. Soliditeten uppgick till 78 (87)
%. Balansomslutningen var vid periodens slut
8 465 (4 010) tkr.

Väsentliga
risker
osäkerhetsfaktorer

och

I bolagets årsredovisning per 2007-08-31
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.

Redovisningsprinciper
Styrelsen för Kopparberg Mineral AB (publ) har
i enlighet med de nya minimikrav på
redovisningsprinciper, som krävs av bolag vars
aktier är noterade på Aktietorget, valt att för
räkenskapsåret 2007/2008 övergå till att
redovisa i enlighet med Årsredovisningslagen
och Redovisningsrådets Rekommendationer
(RR). För redovisning av prospekteringstillgångar kommer även fortsättningsvis
vägledning att hämtas i International Financial
Reporting Standard, IFRS 6. Styrelsen
bedömer att övergången till Redovisningsrådets Rekommendationer inte kommer att ha
några effekter utöver eventuella rubriceringseffekter samt i någon mån lättnader avseende
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upplysningskrav. Någon påverkan på eget
kapital bedöms inte uppkomma.

Framtidsutsikter
Bolaget
avser
att
vid
sidan
av
prospekteringsverksamheten
ytterligare
fokusera på en utveckling av bolagets
prospekterings- och gruvserviceverksamhet.
Operatörsuppdraget i NIO och konsultuppdragen tillhör de centrala delarna i denna
fokusering. Den borrutrustning som bolaget
besitter är ett bra verktyg för att på ett kostnadseffektivt sätt utvärdera egna mineraluppslag.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämma hålls den 11 december 2008,
klockan 16.00 i Kopparberg Minerals lokaler på
Verkstadsvägen 52, 714 36 Kopparberg.
Årsredovisningen kommer att distribueras 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 och
distribueras i slutet av november.

Aktieutdelning
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning
utbetalas för verksamhetsåret 1 september
2007- 31 augusti 2008.

Kommande rapportdatum
• Kvartalsredogörelse september 2008 –
november 2008 kommer att avges den 22
januari 2009
• Delårsrapport september 2008 – februari
2009 kommer att avges i april 2009
• Bokslutskommuniké för verksamhetsåret
2008/2009 kommer att avges i oktober 2009
Denna rapport har ej varit föremål för
granskning av bolagets revisor.

Kopparberg den 30 oktober 2008
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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Ägarförhållanden per 2008-09-30
Aktier

Ägarandel
Röster

Ägarandel
Kapital

Ullrich Andersson*

5 332 500

20,6%

7,8%

Christer Lindqvist **

9 330 000

9,7%

13,6%

Åke Zetterberg

1 455 000

9,0%

2,1%

Ingemar Johansson

3 100 000

7,0%

4,5%

Bolagets aktieägare

Thomas Lundgren

360 000

2,6%

0,5%

1 006 000

1,0%

1,5%

Övriga

48 094 710

50,0%

70,0%

Totalt

68 678 210

100,0%

100,0%

Bengt Turesson

*Ulrich & Co AB och närstående ** Genom bolag

Koncernens resultaträkning (tkr)

Halvår
mars 2008 aug 2008

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverade mineralintressen
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella a
Nedskrivningar av mineralintressen
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Periodens resultat

Data per aktie

Antal aktier vid periodens utgång
Genomsnittligt antal aktier under perioden
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr

Helår

mars 2007 aug 2007

1 241
584
1 645
3 470

1 254
1 254

-970
-1 938
-63

-975
-1 296
-14

499
-15
484
484

sep 2007 aug 2008
1 271
1 283
1 727
4 280

sep 2006 aug 2007

1 581
1 581
-1 743
-1 597
-19

-1 031
18
-1 013

-1 826
-3 291
-105
-64
-1 005
-14
-1 018

-1 013

-1 018

-1 734

-1 778
44
-1 734

Halvår
Helår
mars 2008 - mars 2007 - sep 2007 - sep 2006 aug 2008
aug 2007
aug 2008
aug 2007
68 678 210
49 590 367
0,01
0,10

36 080 000 68 678 210 36 080 000
35 835 556 43 476 580 26 292 246
-0,03
-0,02
-0,07
0,10
0,10
0,10
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Koncernens balansräkning (tkr)

31 aug 2008

31 aug 2007

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel och kortfristiga placeringar

3 089
1 410
1 814
10
297
434
1 411

1 702
655

Summa tillgångar

8 465

4 010

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6 641
413
416
995

3 479

Summa eget kapital och skulder

8 465

4 010

500

Inga

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Förändring i eget
kapital (tkr)
Inbetalt aktiekapital
Pågående nyemission

Aktiekapital

Ej reg
aktiekapital

Överkursfond

100
54

1 558

Årets resultat 2006
Belopp 2006-08-31

100

54

1 558

Nyemission
Fondemission

160
462

-54

3 622
-462

Årets resultat 2007
Belopp 2007-08-31

722

0

4 718

Nyemission januari 2008
Apportemission februari 2008
Nyemission juli 2008
Nyemission juli 2008

82
25
415
130

Årets resultat 2008
Belopp 2008-08-31

Bal vinstmedel
& Årets Resultat

1 374

8 246

198
333

TOTALT eget
kapital

100
1 612
-227
-227

-227
1 485
3 728
0

-1 734
-1 961

1 032
449
1 536
510
0

131
75
1 447

-1 734
3 479
1 115
474
1 951
640

-1 018
-2 979

-1 018
6 641
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Koncernens kassaflöde (tkr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

Nyckeltal - koncernen

Soliditet %
Aktiverade mineralintressen vid periodslut (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Medelantalet anställda för perioden

Halvår
Helår
mars 2008 - mars 2007 - sep 2007 - sep 2006 aug 2008
aug 2007
aug 2008
aug 2007
-925
-124
-668
2 578

-999
180
-1 802
486

-2 323
309
-2 164
4 142

-1 715
292
-2 293
3 728

861

-2 136

-36

13

Halvår
Helår
mars 2008 - mars 2007 - sep 2007 - sep 2006 aug 2008
aug 2007
aug 2008
aug 2007
78
3 059
8 465
5

87
1 664
4 010
5

78
3 059
8 465
4

87
1 664
4 010
3

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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