Delårsrapport september 2006 – februari 2007
•

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

•

Rörelseresultatet uppgick till - 746,3 (-) tkr

•

Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 720,6 (-) tkr.

•

Periodens resultat uppgick till - 720,6 (-) tkr.

•

Resultat per aktie uppgick till - 0,04 (-) kr

Sammandrag av bolagets resultatutveckling
sep - feb
2006/07
Nettoomsättningen, tkr
Rörelseresultat, tkr
Rörelsemarginal, %

Helår

2005/06

2006/07

0,0

-

0,0

- 746,3

-

- 231,7

neg

-

neg

Resultat efter finansiella poster, tkr

- 720,6

-

- 227,1

Periodens resultat, tkr

- 720,6

-

- 227,1

- 0,04

-

- 0,45

Vinst per aktie, kr

Frågor besvaras av;
VD Anna-May Wester, Kopparberg Mineral AB, 0580-423 50,
Styrelseordförande Ulrich Andersson, Kopparberg Mineral AB, 070-376 05 15
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Bolagets verksamhet

Kopparberg Mineral AB (publ) bildades i maj
2006.
Motivet
var
att
investera
i
mineralprospektering samt i andra typer av
verksamheter knutna till mineralindustrin.
Bolaget ansökte om notering på Aktietorget
under senare delen av 2006 och den 22
februari 2007 noterades Kopparberg Mineral
AB på Aktietorget.
Kopparberg Mineral har idag ansökt och
beviljats totalt tolv stycken undersökningstillstånd. Bolaget har ansökningar inne om
ytterligare fyra undersökningstillstånd på totalt
knappt 3 300 hektar. Prospekteringsarbetet är
påbörjat i beviljade områden.
Samtliga
undersökningstillstånd
finns
i
närområdet till Kopparberg. Bergslagen är ett
mycket intressant område och Bolaget hoppas
att finna både nya och gamla mycket
intressanta fyndigheter. Det finns en stor
potential i området genom att återuppta
brytningen på gamla fyndigheter med ny teknik
till dagens metallpriser. Bolaget räknar med att
man på sikt kan bedriva gruvverksamhet på ett
sätt som är bra för miljön, människorna och de
nya gruvföretagen.
För att få en kostnadseffektiv verksamhet och
utöka takten i arbetet har Bolaget undertecknat
en avsiktsförklaring avseende förvärv av
geofysisk mätutrustning. Denna utrustning
kommer att utnyttjas under sommaren.
Planeringen för sommarens fältsäsong är
avslutad och Bolaget har i syfte att öka takten
engagerat ett par geologer extra inför
sommaren utöver den fasta personal som
bolaget har.
Kopparberg Mineral har efter periodens utgång
stärkts upp genom rekrytering av en VD samt
en prospektieringschef. Båda kommer att börja
sina anställningar i maj.

Bolagets utveckling under perioden
Allmänt
Under perioden
har
bolaget
beviljats
undersökningstillstånd på strax under 5 000
hektar under perioden.
Det underökningstillstånd som bolaget innehar
idag är följande;
•
•
•
•
•
•

Bångbro nr 1 (106,4 ha)
Klampmossen nr 1 (837,5 ha)
Laxbro nr 1 (300,5 ha)
Olovsgruvan nr 1 (75,8 ha)
Rundberget nr 1 (282,8 ha)
Rundberget nr 2 (14,2 ha)

•
•
•
•
•
•

Sången nr 1 (1092,1 ha)
Sörälgen nr 1 (424,5 ha)
Timanshyttan nr 1 (176,5 ha)
Utanheden nr 1 (325,7 ha)
Yxsjön nr 1 (231,0 ha)
Yxsjön nr 2 (925,0 ha)

På Olovsgruvan nr 1 har mätningarna gjorts
och resultatet är så intressant att utökade
undersökningar planeras. Utökade undersökningar planeras även i Laxbro nr 1.
På övriga undersökningstillstånd har viss
kartering gjorts.
Summa rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter uppgick till 326,9 (-) tkr
under första halvåret och var i huvudsak
aktiverat ”mineralintressen”, i praktiken arbete
med prospektering av beviljade undersökningstillstånd. Kostnaderna avser både eget
arbete och externa kostnader. Nettoomsättningen var således 0,0 (-) tkr.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till - 746,3 (-) tkr.
Kostnader är helt relaterade till prospekteringsverksamhet och personal. Av kostnaderna har
326,9 (-) aktiverats som mineralintressen i
balansräkningen.
Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster uppgick till
- 720,6 (-) tkr. Finansnettot för perioden uppgick till 25,7 (-) tkr.
Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till – 720,6 (-) tkr.

Investeringar

Under perioden har investeringar i materiella
anläggningstillgångar uppgått till 61,0 (-) tkr.

Emissioner

Bolaget har under perioden genomfört en
nyemission. Netto efter avdrag för emissionskostnader tillfördes Bolaget 3 296,8 tkr

Finansiell ställning

Bolaget har vid periodens slut 3 582,6 (-) tkr
tillgängligt i likvida medel och kortfristiga
placeringar. Soliditeten uppgick till 93,4
procent jämfört med 95,3 procent vid senaste
räkenskapsårsskiftet.

Kassaflödesanalys

Under perioden har kassaflödet varit positivt
med 1 148,4 (-) tkr. Främsta orsaken är den
nyemission som genomförts.
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Framtidsutsikter

Styrelsen och verkställande direktören ser
framtiden an med tillförsikt och arbetet med
undersökningstillstånden kommer intensifieras
under sommaren. Med den nya geologiska
utrustningen finns utöver möjligheten att använda den på egna undersökningstillstånd
även möjligheten att sälja tjänster till andra
aktörer.

Händelser efter periodens slut
En nyemission utan företräde för befintliga
aktieägare pågår. Emissionen är en s k kvittningsemission av en skuld som uppstod i
samband med förvärvet av geofysiskt utrustning. Emissionen kommer att ge 500 000 nya
aktier i bolaget. Ärendet ligger för närvarande
hos Bolagsverket för hantering.
Bolaget har även förstärkt bolaget genom två
rekryteringar. Kopparberg Mineral AB har
utsett;
• Thomas Lundgren till ny VD. Thomas
Lundgren kommer närmast från ScanMining AB där han har varit verksam som
finanschef och controller.
• Linda Olsson har anställs som prospekte-•
ringschef för att leda den direkta prospekteringsverksamheten i bolaget.

Redovisningsprinciper

Kopparberg Mineral AB tillämpar International
Financial Reporting Standards (IFRS) som
antagits av EU. Denna bokslutskommuniké har
upprättats i enlighet med RR 32 Redovisning
för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars
värdepapper är noterade på svensk börs eller
auktoriseras marknadsplats, utforma sina
rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag
och tillägg som anges i rekommendationen.
Bolaget tillämpar IFRS 6. IFRS 6 ställer
upplysningskrav på tillgångar, skulder och
kostnader som härrör till prospektering och
utvinning av mineraltillgångar. Enligt IFRS 6
kan aktivering av prospekterings- och
utvinningskostnader göras enligt ”Successful
Efforts” eller ”Full cost”. Bolaget har valt att
tillämpa ”Full cost”-metoden, vilket innebär att
samtliga kostnader för förvärv av undersökningstillstånd,
licenser,
prospektering,
borrning och utveckling av sådana intressen
aktiveras i sin helhet.

Kommande rapportdatum
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006/
07 kommer att avges den 25 oktober 2007.

Kopparberg den 27 april 2007

Anna-May Wester
VD

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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Kopparberg Mineral AB (publ)

Bolagets Resultaträkning (tkr)

sep - feb
2006/07

Helår

2005/06

2005/06

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverade mineralintressen
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter

0,0

-

0,0

326,9

-

0,0

0,0

-

0,0

326,9

-

0,0

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

0,0

-

0,0

Övriga externa kostnader

- 767,9

-

- 156,8

Personalkostnader

- 300,2

-

- 74,9

- 5,1

-

- 0,0

- 746,3

-

- 231,7

25,7

-

4,5

- 720,6

-

- 227,1

Avskrivning av materiella tillgångar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Periodens resultat

Data per aktie

0,0

-

0,0

- 720,6

-

- 227,1

sep - feb
2006/07

Helår

2005/06

2005/06

Antal aktier vid periodens utgång

35 580 000

-

500 000

Genomsnittligt antal aktier under perioden

16 554 047

-

500 000

- 0,04

-

- 0,45

0,11

-

2,96

Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr

Kassaflödesanalys (tkr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

sep - feb
2006/07

Helår

2005/06

2005/06

- 715,5

-

- 227,1

112,5

-

32,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten

- 491,4

-

- 83,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 242,9

-

4 850,8

Periodens kassaflöde

2 148,4

-

767,8

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
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Bolagets
Balansräkning (tkr)

28 feb
2007

31 aug
2006

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

512,4

83,0

56,9

0,0

137,9

39,9

Likvida medel och kortfristiga placeringar

3 582,6

1 434,1

Summa tillgångar

4 289,8

1 557,0

4 006,9

1 484,6

Avsättningar

0,0

0,0

Långfristiga skulder

0,0

0,0

Kortfristiga fordringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

282,9

72,4

4 289,8

1 557,0

Inga

Inga

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Förändring i
eget kapital (tkr)
IB 2006-05-19
Nyemission sommaren 2006

Aktiekapital

Pågående
nyemission

0,0
100,0

Överkurs/Reservfond

Bal
vinstmedel
& Årets
Resultat

0,0
53,9

Emissionskostnader

0,0

1 693,6

1 847,5

- 135 ,7

- 135,7

Årets resultat 2005/06
Belopp 2006-08-31

0,0

TOTALT
eget
kapital

- 227,1

- 227,1

- 227,1

1 484,6

100,0

53,9

1 557,9

Nyemission hösten 2006

149,9

- 53,9

3 504,0

3 600,0

Fondemission

461,7

- 461,7

0,0

- 357,1

- 357,1

Emissionskostnader november
Periodens resultat
Belopp 2007-02-28

711,6

0,0

4 243,1
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- 720,6

- 947,8

4 006,9
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Nyckeltal

sep - feb

Helår

2006/07

2005/06

2006/07

Avkastning på eget kapital, %

26,2

-

30,6

Soliditet, %

93,4

-

95,3

Rörelsemarginal, %

neg

-

neg

Medelantalet anställda för perioden

1,5

-

1

Definitioner av nyckeltal
Avkastning på eget kapital. Periodens resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader, i procent av genomsnittligt eget
kapital.
Soliditet. Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen.
Rörelsemarginal. Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.
Eget kapital per aktie. Eget kapital i relation till antal aktier i slutet av perioden.
Vinst per aktie. Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.

Kopparberg Mineral AB (publ), org. nr 556704-4168
Box 34
714 21 KOPPARBERG
Telefon: +46 (0)580-423 50, Web: www.kopparbergmineral.se
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