Kopparberg Mineral AB (publ)

Bokslutskommuniké september 2008 – augusti 2009
•

Nettoomsättningen under året uppgick till 1 314 (1 271) tkr, varav sista halvåret
273 (1 241) tkr. (Förra årets resultat inom parentes).

•

Årets resultat efter finansnetto uppgick till -2 956 (-1 018) tkr, varav sista
halvåret -1 453 (-484) tkr.

•

Kassaflödet under året var -532 (-36) tkr och balansomslutningen vid periodens
slut var 7 942 (8 465) tkr

•

Kopparberg Mineral AB har under perioden genomfört två nyemissioner som
totalt tillfört bolaget 2 622 tkr i likvida medel.

•

Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3 593 (3 059) tkr.

Viktiga händelser efter periodens utgång
•

Kopparberg Mineral AB har tecknat en bindande avsiktsförklaring med Lundin
Mining för att förvärva Lundin Mining Exploration och skapa en ny ledande
basmetallprospektör i Sverige.

.
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 fjärde verksamhetsår har
bolaget sökt, erhållit och förvärvat undersökningstillstånd om 965 ha och avträtt eller
avyttrat inmutningstillstånd om 5541 ha varav
3097 övergått till Nordic Iron Ore.

Laxberget
Laxberget är vår benämning på ett område
strax N om Kopparberg omfattande 7
undersökningstillstånd på tillsammans drygt
3700 ha. Bolaget har här sedan starten 2006
genomfört
geofysiska
mätningar
och
geologiska karteringar i flera omgångar och

flera intressanta områden har identifierats.
Mätningar
har
utförts
med
protonmagnetometer
och
slingram
(en
elektromagnetisk metod) med ett punktavstånd på 20 m och med 80 eller 100 m
mellan profillinjerna. Efter bearbetning och
tolkning har potentiellt malmförande horisonter
lokaliserats och 9 intressanta områden
identifierats. Dessa återfinns främst inom
undersökningstillstånden
Laxbro
och
Utanheden och har en total utsträckning av 8
km med en maximal sammanhängande längd
av 3,1 km. En mindre elektrisk mätning
genomfördes under våren 2009 i närheten av
Finngruvorna.
En första omgång topphammarborrning inom
området har genomförts. Två olika områden
har testats med sammanlagt 91 hål, från vilka
bottenmorän och första ovittrade 1,5 m fast
berg har provtagits. Analyserna från det första
området – Laxbro - visar på en
sammanhängande mineraliserad zon på ca
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1500 meter, vilken sammanfaller med en
sedan tidigare identifierad geofysisk anomali.
Proverna från det andra området - Utanheden har hittills inte kunnat förklara de geofysiska
anomalierna. Högsta halterna finns på den
mest västliga linjen varför vidare borrningar
kan bli aktuella längre väster ut. Ca 500 m
väster om sista borrprofilen finns två små
skärpningar med kopparkis, vilket ytterligare
stödjer
en
förlängning
väster
ut.
Uppföljande borrningar på första området i
Laxberget
har
nyligen
avslutats.
Borrprogrammet omfattade både förtätande
borrprofiler samt fördjupning av tidigare
borrade hål. Då ytberget provtogs i det tidigare
borrprogrammet har nu prover tagits 30 m ner i
berget, och i de nya profilerna, både ytberget
och 30 m ner. Förhoppningen är att hitta
indikationer på en mineralisering som kan
kärnborras under 2010.

Frukostmossen
Kopparberg Mineral beviljades under februari
2009 undersökningstillståndet Frukostmossen.
Området ligger ca 6 km väster om Ställdalen i
Ljusnarsbergs kommun och omfattar 560
hektar. Här finns flera starkt mineraliserade
block samt gamla skärpningar. Genom
området går stråk av kalksten och
skarnomvandling längs vilket ett 20-tal gamla
gruvor ligger.
Under våren och början av sommaren 2009
genomfördes ett större geofysiskt program på
Frukostmossen. Detta gav flera anomalier som
ännu inte följts upp, varför kompletterande
arbeten kommer att genomföras under
sommaren 2010.
Kopparberg
Mineral
har
påbörjat
ett
borrprogram med den egna borriggen i norra
delen
av
undersökningstillståndet
Frukostmossen nr 1. Programmet består av 22
borrhål .Vid borrningen kommer bottenmorän
och ytberg att provtas för att skickas på kemisk
analys och bergproverna kommer även att
bergartsbestämmas.

Storfallsberget
Storfallsberget är samlingsnamnet på ett
område med gamla gruvor och mineraliserade
block som ligger 1,5 mil norr om Ludvika och
omfattar ca 400 ha. De större gruvorna inom
området är Fagerledsgruvan (Cu), Lång
Johans gruvan (Zn-Pb-Cu) och Storfallsbergsgruvan (Zn). Undersökningsarbeten har
tidigare utförts av LKAB, Boliden, SGAB och
IGE.

På 1950-talet gjorde Boliden en provbrytning i
Storfallsberget vilket följdes upp med minst 4
kärnborrhål under 1960-talet. Under lång tid
hade de också en bearbetningskoncession
över området. IGE borrade 10 st kärnborrhål
2006 och kunde då bekräfta förekomsten av en
övre och en undre horisont, där den undre har
högst halter och är 3-5 m bred. Största gruvan
är Storgruvan men österut finns ett pärlband
med små gruvhål och skärpningar.
Mineraliseringen i Fagerledsgruvan förekommer i parallella kvartsgångar med
kopparkis, guld, svavelkis, flusspat samt spår
av molybdenglans.
Malmen i Lång-Johan gruvan är av zink-blykoppar-silver typ. Silvret uppträder knutet både
till zink och bly.
Ett stort geofysiskt program har påbörjats inom
området
för
undersökningstillståndet
Storfallsberget. Mätningarna genomförs med
magnetisk och elektrisk utrustning för att
undersöka den kända mineraliseringens vidare
utsträckning samt undersöka strukturerna i
området. De elektriska mätningarna ger
information om eventuell mineralisering under
de två horisonterna som konstaterats vid
tidigare borrning. Bolagets förhoppningar är att
under vintern kunna kärnborra nya och djupare
delar av mineraliseringen.
Kopparberg
Mineral
har
påbörjat
ett
borrprogram med den egna borriggen inom
området. Borrprogrammet omfattar 52 borrhål
och resultatet förväntas inom två månader. Vid
borrningen kommer bottenmorän och ytberg att
provtas för att skickas på kemisk analys och
bergproverna
kommer
även
att
bergartsbestämmas. Inom området har
Kopparberg
Mineral
tidigare
gjort
rekognoserande geofysiska mätningar vilka
ligger till grund för den aktuella borrningen.

Grönhög
Kopparberg Minerals undersökningstillstånd
vid Grönhög (140 ha) kaxborrades under
sommaren 2008 med totalt 70 hål. Ytterligare
undersökningar krävs för att säkerställa
resultatet.
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.
Kopparberg
Mineral
diskuterar
med
internationella intressenter hur en framtida
utveckling skall ske.
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Nya inmutningar - Ingelshyttan
Efter att block rika på koppar observerats i
varp från järngruvorna i Ingelshyttan ansökte
bolaget om undersökningstillstånd. Syftet är att
undersöka hur mycket koppar som finns kvar i
gruvorna samt undersöka omgivande område
för att finna nya mineraliseringar. I gruvorna i
Ingelshyttan producerades främst järn men
även en mindre del koppar.
Bergsstaten har beviljat Kopparberg Minerals
ansökan och undersökningstillståndet Ingelshyttan i Lindesbergs kommun, Örebro
län omfattar 221 ha.

Konsultverksamhet och uthyrning
av tjänster
Efterfrågan på bolagets konsulttjänster var i
början av året god, med en hög beläggning på
våra geologer som följd. Den omfattande
uthyrningen hämmade till viss del arbetet på
egna inmutningar. Det snabbt försämrade
konjunkturläget innebar dock en minskad
efterfrågan på geologitjänster. Efterfrågan på
externa borruppdrag avtog hastigt under våren
och bolaget har kunnat använda denna
personal på egna inmutningar.

Järnmalmsbolag
De tre bolagen Archelon Mineral AB, IGE
Nordic AB och Kopparberg Mineral AB har
under verksamhetsåret bildat ett gemensamt
bolag, Nordic Iron Ore AB, som ägs till lika
delar.
Det
inledande
arbetet
har
omfattat
dokumentation och sammanställning av det
nya bolagets totala järnmalmspotential samt
utredningar av olika finansieringsalternativ.
De analyser som nämnts ovan är baserade
på enstaka prover och skall endast ses som
indikationer. Det behöver inte betyda att
eventuell
malm
håller
dessa
koncentrationer.

Händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har Kopparberg Mineral
tecknat en bindande avsiktsförklaring med
Lundin Mining för att förvärva Lundin Mining
Exploration AB. Förvärvet ger Kopparberg
Mineral
rätten
att
ta
över
52
undersökningstillstånd, unika geofysiska data
från flygmätningar, personal, utrustning samt
information från mer än 1 200 diamantborrhål.
Genom förvärvet blir Kopparberg Mineral en
ledande basmetallprospektör i Sverige. Bland
projekten finns Eva, en massiv sulfidfyndighet i

Skelleftefältet, samt flera mycket välutvecklade
basmetallprojekt i centrala Sverige.
Lundin
Minings
portfölj
av
undersökningstillstånd i Bergslagen passar
utmärkt ihop med den som Kopparberg Mineral
besitter. Kopparberg Mineral får med avtalet en
oinskränkt rätt att utveckla dessa inmutningar,
medan Lundin Mining behåller en rätt att
återinträda i de projekt som utvecklas till
betydande mineraltillgångar. I samband med
förvärvet kommer ett kapitaliseringsbehov att
uppstå för driften av den nya verksamheten.
Kopparberg Mineral kommer att behöva
omprioritera inom sina projekt i samband med
förvärvet av Lundin Mining Exploration.

Ekonomiskt utfall
Moderbolaget
Resultat
Nettoomsättningen för perioden uppgick till
1 314 (1 271) tkr med ett rörelseresultat på
-2 917 (-1 005) tkr varav -1 465 (499) tkr
under andra halvåret. Bolaget konstaterar att
nettoomsättningen under året ökat till 1 314
(1 271) tkr varav 272 (1 241) tkr under sista
halvåret. Detta är en följd av att
serviceverksamheten växer. Resultat efter
finansnetto var -2 940 (-1 018) tkr varav
-1 479 (484) under andra halvåret.
Investeringar
Under perioden investerade moderbolaget i
materiella och immateriella anläggningstillgångar 464 (2 621) tkr. Aktiverade kostnader
för prospektering var vid periodens slut 3 593
(3 059) tkr.
Kassaflöde
Kassaflödet under perioden var -532 (-36) tkr.
Bolaget har under perioden genomfört två
nyemissioner som totalt tillfört bolaget 2 622 tkr
i likvida medel. Vid periodens slut var endast
teckning med företräde tecknat i den senaste
emissionen. Vid periodens utgång var
20 396 581
aktier
tecknade
men
ej
registrerade. Efter periodens utgång tecknades
3 730 890 aktier utan företräde varvid
ytterligare 234 tkr tillförts bolaget. Efter att
dessa aktier registrerats har bolaget totalt
116 364 710 aktier.
Finansiell ställning
Bolaget har vid periodens slut 878 (1 411) tkr i
likvida medel. Soliditeten uppgick till 79 (78) %.
Balansomslutningen var vid periodens slut 7
974(8 510) tkr.
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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
1 314 (1 271) tkr med ett rörelseresultat på
-2 918 (-1 005) tkr varav -1 467 (499) tkr under
andra halvåret. Resultat efter finansnetto var
-2 956 (-1 018 ) tkr.
Investeringar
Under perioden investerades i materiella och
immateriella anläggningstillgångar med 0
(2 621)
tkr.
Aktiverade
kostnader
för
prospektering var vid periodens slut 3 593
(3 059) tkr. Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar uppgår till 0 (1 824) tkr
Kassaflöde
Kassaflödet under perioden var -532 (-36) tkr.
Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 878 (1 411) tkr vid
periodens slut. Soliditeten uppgick till 79 (78)
%. Balansomslutningen var vid periodens slut
7 942 (8 465) tkr.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
I bolagets årsredovisning per 2008-08-31
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 minimikrav på redovisningsprinciper, som krävs av bolag vars aktier är
noterade på Aktietorget, valt att för
räkenskapsåret 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.

Framtidsutsikter
Genom avtalet med Lundin Mining får bolaget
möjligheten till en betydande tillväxt. Många av
Lundin Mining Explorations projekt är
välutvecklade och ger Kopparberg Mineral
goda förutsättningar att utveckla intressanta
projekt som t.ex. Eva fyndigheten.
Arbetet med Nordic Iron Ore kommer att
intensifieras.
Bolaget arbetar aktivt med en långfristig
finansiering av verksamheten.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämma hålls den 28 januari 2010, klockan
16.00 i Kopparberg Minerals lokaler på
Verkstadsvägen 52 i Kopparberg.
Årsredovisningen kommer att distribueras i
slutet 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 1 september
2008- 31 augusti 2009.

Kommande rapportdatum
• Kvartalsredogörelse september 2009 –
november 2009 kommer att avges den 21
januari 2010
• Delårsrapport september 2009 – februari
2010 kommer att avges i april 2010
• Bokslutskommuniké för verksamhetsåret
2009/2010 kommer att avges i oktober 2010
Denna rapport har ej varit föremål för
granskning av bolagets revisor.

Kopparberg den 29 oktober 2009
Thomas Lundgren
VD
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Frågor besvaras av
VD Thomas Lundgren,
Kopparberg Mineral AB,
Verkstadsvägen 52, 714 36 Kopparberg
Tele: 070 -397 25 24
Email: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se

Ägare 090931
Aktier 090931

Ägarandel
Röster

Ägarandel
Kapital

7 076 000

15,0%

6,1%

12 330 000

8,6%

10,6%

3 100 000

6,0%

1,3%

3 100 000

1 455 000

4,7%

2,7%

360 000

364 999

1,8%

0,3%

1 006 000

1 106 000

0,8%

1,0%

48 094 710

90 937 710

63,2%

78,1%

116 364 710

100,0%

100,0%

Aktier 080930
5 332 500

Christer Lindqvist **

9 330 000

Åke Zetterberg

1 455 000

Ingemar Johansson

Bolagets aktieägare
Ullrich Andersson*

Thomas Lundgren
Bengt Turesson
Övriga
Totalt

68 678 210

*Ulrich & Co AB och närstående ** Privat och genom bolag

Koncernens resultaträkning (tkr)

Halvår
mars 2009 aug 2009

Helår

mars 2008 aug 2008

sep 2008 aug 2009

sep 2007 aug 2008

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

273

1 241

1 314

1 271

Aktiverade mineralintressen

419

584

976

1 283

11

1 645

74

1 727

703

3 470

2 364

4 280

-599

-970

-1 886

-1 826

-1 316

-1 938

-2 802

-3 291

-58

-63

-115

-105

-480

-64

Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Nedskrivningar av mineralintressen
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto

-156
-1 467

499

-2 919

-1 005

-27

-15

-37

-14

-1 453

484

-2 956

-1 018

-1 453

484

-2 956

-1 018

Skatt
Periodens resultat
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Koncernens balansräkning (tkr)

31 aug 2009

31 aug 2008

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

3 615

3 089

Materiella anläggningstillgångar

1 303

1 410

Andelar i intresseföretag

1 877

1 814

10

10

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

184

297

75

434

Likvida medel och kortfristiga placeringar

878

1 411

7 942

8 465

6 306

6 641

Långfristiga skulder

350

413

Kortfristiga skulder

382

416

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

904

995

7 942

8 465

500

500

Övriga finansiella anläggningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter och
ansvarsförbindelser
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Data per aktie

Halvår
mars 2009 aug 2009

Helår

mars 2008 - sep 2008 aug 2008
aug 2009

sep 2007 aug 2008

Antal aktier vid periodens utgång

67 678 210

68 678 210

92 237 239

68 678 210

Genomsnittligt antal aktier under perioden

67 678 210

45 590 367

79 111 438

43 476 580

-0,02

0,01

-0,04

-0,02

0,06

0,10

0,06

0,10

Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr

Koncernens kassaflöde (tkr)

Halvår

Helår
sep
2008 aug
2009

mars 2009
aug
mars 2008 2009
aug 2008

sep 2007 aug 2008

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-2 381

-925

-3 511

-2 323

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

250

-124

357

309

Kassaflöde från investeringsverksamheten

623

-668

0

-2 164

1 149

2 578

2 622

4 142

-359

861

-532

-36

Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

Nyckeltal - koncernen

Halvår

Helår
sep
2008 aug
2009

mars 2009
aug
mars 2008 2009
aug 2008

sep 2007 aug 2008

Soliditet %
Aktiverade mineralintressen vid periodslut
(tkr)

80

78

80

78

3 615

3 059

3 615

3 059

Balansomslutning (tkr)

7 942

8 465

7 942

8 465

4

4

4

4

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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