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Kvartalsrapport januari - mars 2011
♦

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 588 (7 245) KSEK.

♦

Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -1 534 (5 429) KSEK.
Resultat per aktie var -0,37 (0,02) SEK före utspädning.

♦

Kassaflödet under perioden var -2 977 (11 895) KSEK och balansomslutningen
vid periodens slut var 40 903 (29 690) KSEK.

♦

Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 7 574 (4 442)
KSEK varav 851 (214) KSEK aktiverats under årets första kvartal.

♦

Teckningsoptionsprogrammet TO2B tecknades med 97 % vilket tillförde Bolaget
21 MSEK före emissionskostnader.

♦

Ansökan om bearbetningskoncession för Evaförekomsten har kompletterats med
ytterligare information till Bergsstaten.

♦

Kaxborrning har under perioden utförts inom Ställdalen- och Garpenprojekten.

♦

Nordic Iron Ore AB har hos Bergsstaten ansökt om bearbetningskoncession för
järnförekomsterna i Håksbergsfältet.

♦

Thomas Lundgren avgick som VD den 18 april. Styrelsen har utsett Harald
Meinhardt till tillförordnad VD.

♦

Kopparberg Mineral AB togs upp till handel på Nasdaq OMX First North den 5
maj 2011.

♦

Bolaget kommer inom kort att ansöka om bearbetningskoncession för
Tvistboförekomsten.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska
målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg
Mineral har per den 31 mars 2011 beviljats totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar.
Kopparberg Mineral är den största ägaren i Nordic Iron Ore AB.

Frågor besvaras av:
Tf VD Harald Meinhardt, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 2996968.
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Ordförandens brev till aktieägarna
Året har börjat bra med en positiv utveckling av
metallpriserna. Råvarumarknaden är dock
volatil i sin natur och den senaste tiden verkar
uppgången tagit en paus, bland annat på
grund av stigande räntor i EU och USA.
Pristrenden för råvaror är dock generellt och
långsiktigt uppåtgående och vi bör få se
stigande råvarupriser drivna av en bättre
konjunktur under närmaste åren.
Kopparberg Mineral står därför inför en
spännande framtid. Vi har bra projekt,
finansiering samt en kvalificerad organisation
på plats vilket sammantaget ger goda
förutsättningar att ta våra projekt till nästa
utvecklingsnivå.
Jag vill i detta sammanhang speciellt framhålla
Bolagets fokus på Håkansbodafältet, som är
ett av våra mest spännande projekt vid sidan
av Evaförekomsten i Skelleftefältet.
Redan
på
1980-talet
ansåg
LKAB
Prospektering
och
BP
Minerals
att
Håkansbodafältet var ett intressant prospekteringsområde med goda förutsättningar för att
lokalisera betydande förekomster med koppar
och guld. Som resultat av de då låga
metallpriserna avbröts emellertid de påbörjade
undersökningarna.
Nuvarande höga priser och starka efterfrågan
på koppar och guld anses bestå under
överskådlig tid. Detta innebär att vårt
kopparprojekt i Håkansboda har gynnsamma
förutsättningar att kunna utvecklas till ett
lönsamt gruvprojekt.

är ett led i vår strategi att nå nya
investerargrupper både i Sverige och
internationellt. Det internationella intresset för
svenska prospekterings- och gruvutvecklingsbolag väntas öka. Det långsiktiga målet för
bolaget är att notera bolagets aktie på OMX
smallcap lista.
I april kom styrelsen och vår tidigare VD
Thomas Lundgren fram till att det var lämpligt
att finna en ny kraft som skall leda Bolaget
framåt. Thomas har under sin tid som VD på
ett bra sätt bidragit till Bolagets utveckling.
De nya förutsättningarna i Bolaget ställer nu
emellertid andra krav på ledarskap och det är i
det perspektivet som vi valt att byta
verkställande direktör. In tills dess en
permanent verkställande direktör är rekryterad
tjänstgör Harald Meinhardt som tillförordnad
VD. Thomas Lundgren kvarstår som anställd i
Bolaget till och med oktober.
Slutligen vill jag framföra Bolagets och
styrelsens tack till alla er aktieägare som
utnyttjade teckningsoptionerna i slutet av mars
och därmed bidrog till att Bolaget nu står väl
rustat finansiellt för framtiden.
Den positiva utvecklingen i Kopparberg Mineral
och dess projekt kan därigenom fortsätta och
jag bedömer att vi under året ska kunna
rapportera om flera framgångar inom våra
projekt.

Christer Lindqvist
Styrelseordförande

Utvecklingen inom vårt intressebolag Nordic
Iron Ore AB är också mycket positiv och
projektet följer tidplanen med en planerad
notering under senare delen av året.
Nyligen ändrade Bolaget marknadsplats från
Aktietorget till Nasdaq OMX First North. Bytet
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Bolagets utveckling under perioden
Under
perioden
har
Bolaget
bistått
intressebolaget Nordic Iron Ore AB med
geologiska
tjänster
samt
fortsatt
förhandlingarna med Gold Ore avseende det
planerade samriskbolaget i Skelleftefältet.
I Bergslagen har prospekteringsarbetena
fokuserats på Håkansboda, Garpen och
Ställdalen.
Arbetet
med
bearbetningskoncessionsansökan för Tvistboförekomsten
har fortsatt.
Bolaget har under perioden ansökt om
förlängning av sju undersökningstillstånd,
omfattande 3 833 ha, samt avträtt fyra
undersökningstillstånd, omfattande 3 964 ha.
Per den 31 mars 2011 var Kopparberg Mineral
innehavare av 47 undersökningstillstånd med
en total area om 29 769 ha.
Under perioden har Bolaget även inlett ett
samarbete med Göteborgs Universitet och
Bergsskolan i Filipstad med fokus på geologin,
stratigrafin och strukturerna i utvalda delar av
Bergslagen.

Mineraliseringen i LSB10010 är av liknande typ
och ligger i samma geologiska miljö som
Evafyndigheten sex kilometer söderut. Den
genomförda borrningen visar att ytterligare
guldförande massiva sulfidmineraliseringar
finns i området. Det positiva resultatet
motiverar ytterligare kärnborrning för att
undersöka hur mineraliseringen utvecklar sig i
strykningsriktningen och mot djupet.
Kopparberg Mineral AB:s förekomster Eva och
Svartliden i Arvidsjaurs kommun har av
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
klassificerats
som
”riksintresse
för
mineralutvinning” enligt miljöbalken. SGU
motiverar detta med att man anser att
fyndigheterna innehåller värdefulla mineral och
element för landets materialförsörjning.
Under perioden har Bolaget inom ramen för
koncessionsansökan lämnat en kompletterande utredning till Bergsstaten avseende
hur gruvverksamheten kan anpassas till
rennäringen.

Kopparberg Minerals projekt

Bolaget beräknar att avsluta förhandlingarna
med Gold Ore innan sommaren och då föra
över Evafyndigheten till ett med Gold Ore
Resources Ltd. samägt bolag för prospektering
och gruvutveckling i Skelleftefältet

Evaförekomsten
Evaförekomsten är en massiv komplex
sulfidmineralisering liknande de klassiska
malmerna i Skelleftefältet. Mineraliseringen,
som är mycket homogen, går i dagen och dess
övre delar lämpar sig väl för dagbrottsbrytning.
En oberoende konsult1 har på basis av 23
kärnborrhål,
verifierat
att
förekomsten
innehåller fem miljoner ton med 2,4 % zink, 0,4
% bly, 0,3 % koppar, 40 g/ton silver och 1 g/ton
guld. Detta tonnage har klassificerats som en
indikerad mineraltillgång.

Håkansboda
Håkansbodafältet, som är ett av Bolagets
högst prioriterade projekt, ligger drygt 20 km
norr om Lindesberg. Det har en lång historik
och gruvorna har varit i drift under flera kortare
och längre perioder ända sedan 1400-talet.
Förutom Håkansbodagruvan finns i samma 2,6
km
långa
stråk
ett
flertal
likartade
mineraliseringar vilka bland annat brutits i
Värdegruvan, Gårdsgruvan och Eriksgruvan
(alla
inom
Kopparberg
Minerals
undersökningstillstånd).

Kopparberg Mineral har under 2010 genomfört
ett borrprogram för att undersöka orsakerna till
geofysiska anomalier i Evaförekomstens
närområde.
Kärnborrhål
LSB10010
övertvärade en 50 cm bred massiv
sulfidmineralisering representerad av en 80 cm
lång kärnsektion med 1,5 g/ton guld, 21 g/ton
silver, 1,6 % koppar och 0,1 % zink. Kärnhålet
borrades cirka 150 meter väster om ett tidigare
borrhål (DBH LSB06001) som övertvärade en
stringerzon på tre meter med 2,3 % koppar och
25 g/ton silver. För information om ytterligare
borrhål se pressmeddelande från 11 augusti
2010.

Mineraliseringen i Håkansboda utgörs dels av
en upp till 20 m mäktig impregnation av
huvudsakligen kopparkis, koboltglans och
järnsulfider i karbonatsten, dels av i denna
uppträdande, upp till 8 m mäktiga, kompakta
zoner
med
en
komplex
mineralsammansättning karakteriserad av
element som bly, arsenik, antimon, koppar,
vismut, silver och guld. Den mineraliserade
zonen
har
genom
hällobservationer,
gruvbrytning och kärnborrhål kunnat följas
cirka 900 m i strykningsriktningen och ner till
ett djup av cirka 600 m.
Efter att ha genomfört en omfattande
borrningskampanj från markytan gjorde
Gränges International Mining 1976 en

1

Beräkningen är godkänd av Hans Torshag, oberoende
konsult och QP enligt SveMin.
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översiktlig beräkning av mineraltillgångarna2
från dagen ner till 200 m:s djup. Denna slutade
på 820 Kt med 1,4 % koppar. En extrapolering
av mineraliseringen mot djupet visade att den
möjliga potentialen till 400 m:s djup kunde
uppgå till 3,5 Mt med över 1,0 % koppar.
Mellan 1978 och 1981 drev SSAB på cirka 250
m:s nivån (motsvarar cirka 190 m under
markytan i Håkansboda) en 1,4 km lång ort till
Håkansboda från den mellan Stråssa och
Blanka
gruvor
gående
tunneln.
Håkansbodagruvan tömdes på vatten och de
mineraliserade zonerna följdes med orter och
rum
samtidigt
som
ett
omfattande
kärnborrningsprogram
genomfördes.
Den
mineraliserade arean som blottlades på 250
m:s nivån beräknades till 1 090 m2. Baserat på
resultaten från dessa undersökningar gjorde
SSAB
1981
en
beräkning
av
mineraltillgångarna3 från 255 m:s nivån upp till
botten av de utbrutna rummen. Denna slutade
på 270 Kt med 1,9 % koppar, 0,07 % kobolt,
0,05 % antimon, 0,02 % vismut, 21 g/t silver
och 0,5 g/t guld.
En
av
AB
Statsgruvor
1982
gjord
”malmberäkning”, i vilken en ”cut-off” på 1,0 %
koppar användes och en gråbergsinblandning
på 15 % antogs, resulterade i 396 Kt med 1,4
% koppar, 13 g/t silver och 0,3 g/t guld.
Beräkningen, som är ”historisk” och ej följer NI
43-101 inkluderar mineralisering från nivå 277
m upp till de utbrutna brytningsrummen.
Under 1982 genomförde MinPro i Stråssa en
serie anrikningstester med mineraliserat
material från Håkansboda. Dessa visade ett
utbyte för koppar på 94 procent, 75 procent för
silver samt 40 procent för guld. Även om dessa
tester utfördes för många år sedan ger de en
indikation på vilka utbyten som kan erhållas vid
en eventuell framtida malmbehandling.
Cirka
50
80
meter
väster
om
Håkansbodafältet finns ett stråk med
”skarnjärnmalmer”
vilka
ofta
innehåller
sulfidmineral som blyglans, zinkblände och
svavelkis. Detta har via ett flertal gruvor och
skärpningar kunnat följas en sträcka av 2,1 km.
Mineraliseringstypen är intressant då den
förutom bly och zink håller höga silverhalter.
Kopparberg Mineral bedömer att potentialen
för att öka tonnaget i Håkansboda och för att
lokalisera
ytterligare
betydande
mineraliseringar i området är hög. Bolaget har
under 2010 genomfört bergkaxprovtagning i
2

Beräkningen av mineraltillgångarna är historisk och följer
ej den kanadensiska standarden NI 43-101.
3
Beräkningen av mineraltillgångarna är historisk och följer
ej den kanadensiska standarden NI 43-101.

anslutning till Håkansbodamineraliseringen.
Under 2011 kommer undersökningarna av
fältet att fortsätta med bl.a. ytterligare
bergkaxprovtagning, geofysiska mätningar och
kärnborrning.
Tvistbo
Zink-bly-silverförekomsten Tvistbo, ett annat
av Bolagets högprioriterade projekt i
Bergslagen, ligger i Smedjebackens kommun,
ca 10 km norr om Ludvika.
En beräkning av tonnage och halter i
Tvistboförekomsten, baserad på resultatet av
16 borrhål, visar att de kända och indikerade
mineraltillgångarna4 uppgår till 575 Kt med 3,3
% zink, 2,6 % bly och 22 g/t silver. Ytterligare
280 Kt har klassificerats som antagna
mineraltillgångar. Mineraliseringen är inte
avgränsad. Under perioden har geofysiska
mätningar utförts för att indikera nya
borrobjekt.
Kopparberg Mineral har under perioden
förberett en ansökan om bearbetningskoncession för Tvistboförekomsten. Avsikten
är att lämna in denna till Bergsstaten inom kort.
Ställdalen
Området omfattar Ställdalen-synklinalen med
dess tidigare kända till karbonatstenar knutna
zink-bly mineraliseringar.
Under åren 2006 - 2008 genomförde
Kopparberg Mining Exploration AB geofysiska
undersökningar i området. Flera hål borrades
vilka träffade sulfidmineraliserade zoner. Den
rikaste mineraliseringen, som höll 15,8 % zink
(0,9 m kärnlängd) noterades på 174 meters
djup i ett av borrhålen.
Styrelsen anser att förutsättningarna för att
lokalisera en malm i området är goda. Ett
borrprogram omfattande provtagning av morän
och bergkax har därför genomförts och
resultaten analyseras för närvarande.
Garpen
Projektet Garpen omfattar sex undersökningstillstånd i anslutning till Boliden Mineral AB:s
Garpenbergsgruva.
Kopparberg Mineral genomför för närvarande
bergkaxprovtagning inom sådana delområden
där potentialen för att kunna lokalisera
mineraliseringar bedöms vara som störst.
Resultaten av denna provtagning och tidigare
genomförda geofysiska mätningar kommer att
ligga till grund för fortsatta undersökningar
inom området.

4

Beräkningen är godkänd av Hans Torshag, oberoende
konsult och QP enligt SveMin.
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Vetlanda
Kopparberg Mineral har fyra undersökningstillstånd för guld i närheten av Vetlanda.
Inom de inmutade områdena har tidigare
moränprovtagning samt provtagning av hällar
och block genomförts. Analyserna av en del av
proverna från blocken och hällarna visar
betydande guldhalter (104 g/ton, 75 g/ton, 45
g/ton och 20 g/ton). Dessa analyser är enbart
representativa för de tagna proven och
indikerar inte halten i en eventuell
mineralisering. Inom undersökningsområdet
har geofysiska mätningar (magnetiska och
elektriska) genomförts inom ett cirka 100
hektar stort område.
Bolaget planerar att under året genomföra
ytterligare geologisk kartering, geofysiska
mätningar samt kaxprovtagning i området.

Då verksamheten upphörde i gruvorna 1979
beräknade SSAB att det kvarstående tonnaget
i Håksbergsfältet och Blötbergsgruvan vara
cirka 60 Mt med ca 40 % järn (historisk
beräkning ej gjord enligt NI 43-101). Till detta
kommer en betydande mineralresurs inom
Väsmanfältet. Vid en eventuell framtida
brytning kan sannolikt dessa fält betraktas som
en förekomst.
Kopparberg Mineral AB äger 21 480 aktier
motsvarande 28 % av NIO och har ställt ut en
köpoption på 3 100 aktier till Bengtssons
Tidnings AB vilken förfaller 30 juni 2011.
Det är ägarnas avsikt att skyndsamt utveckla
NIO och genomföra en ägarspridning samt en
separat notering av bolagets aktie under 2011.
Styrelsens bedömning är att Kopparberg
Mineral AB:s ägarandel i NIO kommer att få ett
betydande värde.

Nordic Iron Ore AB (NIO)
Utvecklingen av järnmalmprojektet inom
intressebolaget Nordic Iron Ore AB (NIO)
fortgår. Under perioden har bolaget rekryterat
en chefsgeolog och en ekonomichef.

Ytterligare
information
www.nordicironore.se

Under januari månad slutförde NIO en
nyemission varvid ca 22 MSEK tillfördes och
Bengtssons Tidnings AB blev tredje största
ägare med en ägarandel på 20 %.

Ekonomiskt utfall

I februari startade arbetet med prefeasibilitystudien. Ramböll AB utsågs till uppdragsledare
medan Golder Associates AB ansvarar för
miljökonsekvensbeskrivningen. Studien planeras vara avrapporterad under tredje kvartalet
och miljöansökan beräknas vara klar och
kunna inlämnas till miljödomstolen under fjärde
kvartalet 2011.
Under februari genomförde Kopparberg
Mineral, på uppdrag av NIO, magnetiska
mätningar
över
Väsmanförekomsten.
Mätningarna kompletterar resultaten av det
tidigare prospekteringsarbetet som utförts av
Ställbergsbolagen.
Avsikten med den nya magnetiska mätningen
är att resultatet från denna skall kunna
användas för att öka informationen om
Väsmanmineraliseringarnas längder, bredder
och djupgående och därmed ge en bättre
uppskattning av det totala tonnaget.
I mars lämnade NIO in en ansökan om
bearbetningskoncession för järnförekomsten i
Håksbergsfältet som omfattar drygt 28 Mton
med en halt av 36 % järn ned till 350 m nivån.
Dessutom bedömer NIO att det finns ytterligare
betydande tonnage under denna nivå.

finns

på,

Koncernen
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 588
(7 245) KSEK med ett resultat på -1 534
(5 429) KSEK. Resultatet har påverkats av
koncernens innehav i intressebolaget NIO med
-192 (-) KSEK. Under perioden genomfördes
inga investeringar i anläggningstillgångar.
Aktiverade kostnader för prospektering var vid
periodens slut 7 574 (4 442) KSEK varav 851
(214) KSEK aktiverats under årets första
kvartal. Kassaflödet under perioden var -2 977
(11 895) KSEK och vid periodens utgång hade
Bolaget 440 (11 953) KSEK i likvida medel.
Balansomslutningen vid periodens slut var
40903 (29 690) KSEK.
Moderbolaget
Nettoomsättningen för perioden uppgick till
1055 (45) KSEK med ett resultat på -633
(-1 265) KSEK. Under perioden genomfördes
inga investeringar i anläggningstillgångar.
Kassaflödet under perioden var -2 977
(11 895) KSEK och balansomslutningen vid
periodens slut var 41 056 (26 655) KSEK.
Under perioden förföll teckningsoptionen TO2B
vilken tecknades med 97 %. Den inbringade
21040 KSEK före emissionskostnader, medel
som inkommer till Bolaget i början av andra
kvartalet.
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Risker och osäkerhetsfaktorer

Framtidsutsikter

Prospektering är en högriskverksamhet där
endast ett fåtal av de undersökta projekten
leder till utbyggnad av producerande gruvor.
Trots att framtida prospekteringsresultat
fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte
garanteras
att
undersökningarna
av
förekomsterna
leder
till
kommersiell
produktion.

För att möjliggöra en effektiv vidareutveckling
och
finansiering
av
Bolagets
stora
projektportfölj har styrelsen beslutat att dela
upp den framtida verksamheten i fokuserade
bolag.

Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att
generera tillräckliga medel för att finansiera
den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande
med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt
tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta
upp, dra ner på eller avsluta verksamheter.
En utförlig beskrivning av koncernens
osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen
för 2009/10.

Antal aktier
Antalet utestående aktier var vid periodens slut
4 095 215 stycken. Dessa var fördelade på 30
500 A-aktier och 4 064 715 B-aktier.
Teckningsoption TO2B förföll 31 mars 2011
och tecknades med 97 %. 2 337 825 antal
aktier tecknades till kursen 9,00 SEK vilket
inbringade 21 040 KSEK. De nya aktierna var
ännu inte registrerade vid periodens slut då
förfallodatum för optionen inföll vid periodens
utgång. De registrerades i början av andra
kvartalet. Efter registreringen har Bolaget
6 433 040 aktier. Nyckeltalen har omräknats
med effekterna av den tecknade emissionen.

Kopparberg Mineral AB tas upp till
handel på First North
Styrelsen för Kopparberg Mineral AB beslöt
den 12 april 2011 att flytta handeln av Bolagets
B-aktier från Aktietorget till NASDAQ OMX
First North.
Bytet av marknadsplats är ett led i den
utveckling som Bolaget genomgår mot ett
större prospekteringsbolag. Erik Penser
Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser
på First North samt likviditetsgarant.

Nordic Iron Ore AB utvecklas enligt plan och
det är ägarnas avsikt att genomföra en
ägarspridning och separat notering av bolaget
under 2011.
Det
planerade
prospekteringsbolaget
tillsammans med Gold Ore Resources Ltd.
stärker förutsättningarna för framgångsrik
prospektering i Skelleftefältet. Genom att
kombinera Kopparberg Minerals flygmätning
och Gold Ore Resources Ltd:s geokemiska
kartläggning av området ökar förutsättningarna
för att lokalisera nya mineraliseringar. Detta
bolag kommer att söka egen finansiering och
är ett led i Kopparberg Minerals nya strategi att
synliggöra dolda värden genom att dela upp
projektportföljden. Avtalet med Gold Ore
Resources Ltd. beräknas vara klart innan
sommaren.
Styrelsen bedömer att den nya strategin
kommer att skapa betydande värden för
aktieägarna och underlätta en effektiv
vidareutveckling av Bolagets tillgångar.
Genom att teckningsoptionen TO2B i det
närmaste fulltecknades tillfördes Kopparberg
Mineral ytterligare ca 21 MSEK. Därmed kan
arbetet med att utveckla Bolagets högst
prioriterade projekt intensifieras.
Bytet till Nasdaq OMX First North bedöms
innebära högre likviditet i aktien, då Bolaget
kan nå ut till bredare investerargrupper.

Kommande rapportdatum
Halvårsrapport januari 2011 - juni 2011
kommer att avges 25 augusti 2011.
Kvartalsrapport januari 2011 - september 2011
kommer att avges 24 november 2011.
Bokslutskommuniké 2011 kommer att avges
23 februari 2012.

Kopparberg den 12 maj 2011
Styrelsen
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.
Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP).
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (KSEK)
Jan – mar
2011

Jan – mar
2010

Sept 2009 –
mar 2010

Sept 2009 –
dec 2010 5)

3 mån

3 mån

7 mån

16 mån

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

588

7245

7355

7032

Aktiverade mineralintressen

851

214

520

1541

1439

7459

7875

8573

Övriga externa kostnader

-1511

-958

-2041

-6778

Personalkostnader

-1195

-803

-1664

-4257

-71

-39

-77

-492

-

-167

-167

-304

Summa rörelsens kostnader

-2777

-1967

-3949

-11831

Rörelseresultat

-1338

5492

3926

-3258

-192

-

-

-600

-

-

-

8

-4

-63

-69

-87

-196

-63

-69

-679

-1534

5429

3857

-3937

-

-

-

-1696

-1534

5429

3857

-5633

Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader

Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Nedskrivningar av mineralintressen

Resultatandel intresseföretag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

5

Räkenskapsåret 2009/10 var brutet och omfattade perioden 1 september 2009 – 31 december 2010.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (KSEK)
31 mar 2011

31 mar 2010

31 dec 2010

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Mineralintressen

7574

4442

6639

-

17

-

7574

4459

6639

Byggnader och mark

687

709

693

Maskiner och andra tekniska anläggningar

133

414

159

Inventarier, verktyg och installationer

117

329

157

Summa materiella anläggningstillgångar

937

1452

1009

6885

2161

6477

50

10

50

6935

2171

6527

15446

8082

14175

Kundfordringar

168

41

252

Fordringar hos intresseföretag

373

4176

588

21040

-

-

Uppskjuten skattefordran

1747

3443

1747

Aktuella skattefordringar

572

407

447

Övriga kortfristiga fordringar

709

1008

422

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

408

580

287

25017

9655

3743

440

11953

3417

Summa omsättningstillgångar

25457

21608

7160

SUMMA TILLGÅNGAR

40903

29690

21335

Licenser
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordran tecknade optioner TO2B

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

37184

23471

17924

550

372

550

83

97

97

Leverantörsskulder

833

2098

530

Övriga kortfristiga skulder

404

1813

989

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1849

1839

1245

Summa kortfristiga skulder

3169

5847

2861

40903

29690

21335

Ställda säkerheter

1231

500

1231

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (KSEK)
Aktiekapital

Ej registrerat Överkursfond Balanserat
aktiekapital
resultat

1374

-

8246

Nyemission

471

1223

1178

2872

-250

-250

Balanseras i
ny räkning

-1043

Periodens
resultat

6616

1043

-

-3000

-3000

-3000

6238

Eget kapital
20090831

1845

1223

9174

Nyemission

6345

-1223

16507

21629

-4310

-4310

Emissionskostnader
Balanseras i
ny räkning

-3004

-1043

Summa eget
kapital

Eget kapital
20080901
Emissionskostnader

-1961

Periodens
resultat

-3000

Periodens
resultat
Eget kapital
20101231

8190

Nyemission

-5633

-5633

17924

4676

16364

21040

-246

-246
-5633

Periodens
resultat
8190

-5633
21371

Balanseras i
ny räkning

Eget kapital
20110331

-

-

Emissionskostnader

-6004

3000

4676

37489
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-11637

5633

-

-1534

-1534

-1534

37184

9

KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)
Den löpande verksamheten

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

Jan – mar
2011

Jan – mar
2010

Sept 2009 –
mar 2010

Sept 2009 –
dec 2010

3 mån

3 mån

7 mån

16 mån

-1271

-1718

-3099

-10229

74

1849

2583

-290

-1197

131

-516

-10519

-935

-688

-849

-1754

Avyttrade materiella anläggningstillgångar

-

-

-

12

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-

-865

-865

-2456

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-935

-1553

-1714

-4198

Nyemission

-845

13330

13330

17319

-

-13

-25

-63

-845

13317

13305

17256

-2977

11895

11075

2539

3417

58

878

878

440

11953

11953

3417

Jan – mar Sept 2009 –
2010
mar 2010

Sept 2009 –
dec 2010

Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar

Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens ingång
Likvida medel vid periodens slut

NYCKELTAL
Jan – mar
2011
3 mån

3 mån

7 mån

16 mån

Nettoomsättning

KSEK

588

7245

7355

7032

Resultat efter finansiella poster

KSEK

-1534

5429

3857

-3937

Balansomslutning

KSEK

40903

29690

29690

21335

Aktiverade mineralintressen

KSEK

7574

4442

4442

6639

Antal anställda

st

8

7

7

8

Soliditet

%

91

79

79

84

Resultat efter skatt per aktie (före
utspädning)

SEK

-0,37

0,02

0,02

-2,18

Resultat efter skatt per aktie (efter
utspädning)

SEK

-0,37

0,02

0,02

-2,06

Eget kapital per aktie

SEK

9,08

0,07

0,07

4,38

Antal aktier vid periodens slut

st

4095215

349094130

349094130

4095215

Genomsnittligt antal aktier efter full
utspädning

st

4095215

232729420

232729420

2733539
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KSEK)
Jan – mar
2011

Jan – mar
2010

Sept 2009 –
mar 2010

Sept 2009 –
dec 2010

3 mån

3 mån

7 mån

16 mån

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1055

45

155

4078

-

170

476

476

1055

215

631

4554

-1198

-732

-1814

-5637

-469

-669

-1529

-3696

-17

-20

-226

-297

-1684

-1421

-3569

-9630

-629

-1206

-2938

-5076

-

-

-

3

Finansiella kostnader

-4

-59

-65

-81

Summa finansiella poster

-4

-59

-65

-78

Resultat efter finansiella poster

-633

-1265

-3003

-5154

Periodens resultat

-633

-1265

-3003

-5154

Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KSEK)
31 mar 2011

31 mar 2010

31 dec 2010

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Licenser

-

17

-

Summa immateriella anläggningstillgångar

-

17

-

687

709

693

67

140

78

754

849

771

6417

4946

6417

10101

2161

10101

-

10

-

Summa finansiella anläggningstillgångar

16518

7117

16518

Summa anläggningstillgångar

17272

7983

17289

68

5

243

1143

5431

-

373

-

588

21040

-

-

49

4

37

Övriga kortfristiga fordringar

263

1007

71

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

408

272

287

23344

6719

1226

440

11953

3417

Summa omsättningstillgångar

23784

18672

4643

SUMMA TILLGÅNGAR

41056

26655

21932

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos dotterföretag
Fordringar hos intresseföretag
Fordran tecknade optioner TO2B
Aktuella skattefordringar

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
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Forts. moderbolagets balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

8190

2327

8190

Nyemission under registrering

4676

18459

-

Summa bundet eget kapital

12866

20786

8190

Fritt eget kapital

25466

-2735

10791

Summa eget kapital

38332

18051

18981

Långfristiga skulder

288

325

288

83

97

97

746

4195

472

Skulder till koncernföretag

-

23

679

Skulder till intresseföretag

-

1

-

Skulder till Lundin Mining AB vid övertag. Lumiex

-

3054

-

205

94

760

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1402

815

655

Summa kortfristiga skulder

2436

8279

2663

41056

26655

21932

Ställda säkerheter

1181

500

1181

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

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.
Resultat per aktie. Periodens resultat, exklusive minoritetens andel, i relation till genomsnittligt antal aktier. Värdet angivet efter
full utspädning med utestående teckningsoption TO2B.

Kopparberg Mineral AB (publ)
Verkstadsvägen 52,
714 36 KOPPARBERG
Administrativt kontor:
Kopparberg Mineral AB
Kungsgatan 62
753 18 UPPSALA
Telefon: +46 (0)580-888 90
Web: www.kopparbergmineral.se
org. nr 556704-4168
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