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Styrelsen och verkställande direktören för Kopparberg Mineral AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2006-05-19 -- 2006-08-31.

KOPPARBERG MINERAL AB
Org nr 556704-4168
Adress: Box 34, 714 21 KOPPARBERG
Tel: 0580-423 50 | Fax: 0580-423 59 | E-post: info@kopparbergmineral.se | Web: www.kopparbergmineral.se

VD har ordet
Kopparberg Mineral AB registrerades 2006-05-19 och
verksamheten har redan från start präglats av hög aktivitet.

Kopparberg Mineral AB är ett av många bolag som bedriver prospekteringsverksamhet i
Bergslagen. Gruvnäringen har under tidigare århundraden haft en central roll i Bergslagen
och för regionens utveckling. Prospekterings- och gruvnäringen upplever nu åter en
renässans därmånga bolag och privatpersoner är aktiva i letandet efter fyndigheter. Det
återuppväckta intresset beror till stor del av att priset på råvaror har legat på en hög nivå
under de senaste åren och väntas vara så även i framtiden samt att tekniken vid brytning
av mineraler väsentligt har utvecklats. Vi gör den bedömningen att Bergslagen har mycket
kvar att ge som ett tillväxtområde inom prospekterings- och gruvnäringen.
Bolaget har sökt och erhållit undersökningstillstånd om 1 100 hektar. Efter räkenskapsårets utgång har bolaget lämnat in ansökningar om ytterligare ca 4 000 hektar. Samtliga
beviljade och sökta undersökningstillstånd finns i närheten av orten Kopparberg.
Då bolaget nu står inför en kraftig expansion gällande prospekteringsverksamhet planerar bolaget att rekrytera VD, som kan driva denna verksamhet. Bolaget avser även att
rekrytera en geolog. Nuvarande VD, som tillika är representerar huvudägaren Kopparberg
Invest AB, kommer att kvartså i styrelsen.
För att möjliggöra kommande expansion planeras genomföra en publik nyemission i slutet
av 2006. Styrelsens avsikt är att notera bolaget under 2007.

Kopparberg 2006-10-16

Anna-May Wester
VD
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Förvaltningsberättelse
Kopparberg Mineral AB registrerades 2006-05-19 och har som
affärsidé att bedriva gruv- och prospekteringsverksamhet.
Under bolagets första verksamhetsår, som endast innefattar 3,5
månad, har bolaget sökt och erhållit undersökningstillstånd om
1 100 hektar.

Allmänt om verksamheten
Samtliga undersökningstillstånd finns i närheten av orten Kopparberg. De mineraler
som bolaget söker efter är guld, bly, koppar,
zink, silver och volfram. Bolaget har under
perioden anställt en geolog. För att sprida
ägandet och stärka kapitalbasen har en nyemission genomförts som inbringade 1 612
kkr. Antalet ägare är efter ägarspridningen
127 st.

Omsättning och resultat
Omsättningen under året uppgick till 0 kr.
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -232 tkr. Det negativa resultatet
beror på att bolaget är i en uppbyggnads
fas. Resultatet per aktie uppgick till -0,30
kronor.

Kassaflöde och finansiell
ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till - 195 tkr. Under året har nyemissioner inbringat netto 1 612 tkr. Likviditet
och de likvida medlen vid balansdagen uppgick till 1 434 tkr. Kassalikviditeten uppgick
till 187% och soliditeten uppgick till 95%

Nettoomsättning, tkr

Bolaget registrerades i maj detta år och
verksamheten har helt inriktats på att skaffa
undersökningstillstånd för intressanta områden. Verksamheten har helt finansierats med
eget kapital som erhållits via genomförda
emissioner. Verksamheten under året har
medfört en förlust med 227 tkr och 82 tkr
har investerats i de undersökningstillstånd
som erhållits. De aktiverade kostnaderna
består av köpta tjänster och direkta utgifter
för erhållande av tillstånd.

2006
0

Rörelseresultat, tkr

-232

Resultat efter finansiella poster, tkr

-227

Balansräkning i sammandrag (tkr)
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbete

83

Omsättningstillgångar

1 474

Summa tillgångar

1 557

Eget kapital

1 485

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

72
1 557

Nyckeltal (tkr)
Vinstmarginal

Neg

Justerat eget kapital

1 485

Kassalikviditet

187%

Soliditet

95%

Avkastning på totalt kapital

-29%

Avkastning på eget kapital

-31%

Skuldsättningsgrad

0%

Räntetäckningsgrad, ggr

-15

Antal anställda

Ekonomisk utveckling 2006

Definitioner av nyckeltal

Resultaträkning i sammandrag
(tkr)

Balansomslutning, tkr

1
1 557

Vinstmarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i procent
av rörelsens nettoomsättning
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella
kostnaderi förhållande till totalt eget kapital
uttryckt i %.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till eget kapital.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar (inklusive varulager,
exklusive outnyttjad checkkredit) dividerade
med kortfristiga skulder
Justerat eget kapital
Eget kapital plus 72% av obeskattade
reserver.
Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen uttryckt i %.
Skuldsättningsgrad
Skulder i förhållande till justerat eget kapital
uttryckt i %.
Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
Vinst per aktie
Årets resultat efter skatt i förhållande till
genomsnittligt antal aktier.
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Väsentliga händelser
Under året har bolaget genomfört en emission vilket inbringat netto 1 612 tkr. Bolaget
har även sökt och beviljats undersökningstillstånd om 1 100 hektar.

Väsentliga händelser efter årets
utgång
Några väsentliga händelser efter årets
utgång har ej inträffat.

Bolaget har efter räkenskapsårets slut lämnat in ansökningar om ytterligare 4 000
hektar till Bergsstaten. Även dessa områden
finns i närheten av Kopparberg.
För att öka tillväxttakten i bolaget kommer
en publik nyemission att genomföras under
slutet av 2006 samt att en ytterligare geolog
och en VD ska rekryteras.

Styrelsen har sedan bolaget registrerades
haft ett protokollfört möte där frågor som
rör rekrytering av VD och geolog samt publik
emission behandlades

Finansiell riskhantering
För en utförlig beskrivning av bolagets finansiella riskhantering, se not 5.

Redovisningsprinciper
Försäljning
Under året har det inte förekommit någon
försäljning.

Miljöpåverkan
Bolaget har ännu inte påbörjat någon verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig.

Med anledning av bolagets planer på en
publik nyemission och en kommande börsnotering har styrelsen beslutat att upprätta årsredovisningen i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets
rekommendation RR 32:05. Redovisning
för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall noterade bolag utforma sina
finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de
undantag och tillägg som anges i nämnda
rekommendation.

Ägarförhållande
Ägare
Kopparberg Invest AB
Ulrich & Co AB
Åke Zetterberg
Ingemar Johansson
Övriga aktieägare
Totalt
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Antal A-aktier
200 000
80 000
80 000
40 000
400 000

Antal B-aktier
35 000
20 000
20 000
10 000
284 500
369 500

Röster %
46,6%
18,8%
18,8%
9,4%
6,4%
100%

Årets förlust
Vinstmedel till förfogande

-227 116
1 330 739

Styrelsens förslag till disposition

Styrelsens arbetsformer
Framtida utveckling

Förslag till vinstdisposition

Kapital %
30,5%
13,0%
13,0%
6,5%
37,0%
100%

Balanseras i ny räkning

1 330 739

Summa

1 330 739

Styrelse, revisorer och övriga befattningshavare
Styrelse
Ulrich Andersson
Född 1966
Styrelseordförande sedan 2006
Aktieinnehav privat och
genom bolag:
80 000 A-aktier
20 000 B-aktier
Styrelseledamot i:
O&T Invest AB
Petro Pequnia AB
Swede Resources AB (publ)
Ulrich & Co AB
Biometron AB (publ)

Anna-May Wester
Född 1958
VD sedan 2006
Aktieinnehav genom bolag:
200 000 A-aktier
35 000 B-aktier
Styrelseledamot i:
Kopparberg Invest AB
Kopparberg Finans AB
Kopparberg Holding AB
MBU Medical AB
Biometron AB (publ)

Revisor
Anders Sandin
Född 1948
Auktoriserad revisor
Lindebergs Grant Thornton AB

Mathias Brandhammar
Född 1969
Styrelseledamot sedan 2006
Aktieinnehav: 0
Styrelseledamot i:
Gyros Finans AB
Gyros Patent AB
Gyros US Inc
Gyros UK Ltd
Gyros GmbH
Biometron AB (publ)
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Årsredovisning 2006
Kopparberg Mineral AB

•

Org nr 556704-4168

Resultaträkningar
Belopp i kr

Balansräkning
Not

2006-05-19
- 2006-08-31

Belopp i kr

Not

2006-08-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

1

-156 774

Personalkostnader

2

-74 885

Balanserade kostnader för undersökning & prospektering

3
82 960
82 960

-231 659
Summa anläggningstillgångar
Rörelseresultat

82 960

-231 659

Omsättningstillgångar
Resultat från finansiella
investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
4 543

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

29 678
10 189
39 867

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Resultat/aktie
Genomsnittligt antal aktier

-227 116
0

Kassa och bank

1 434 146

Summa omsättningstillgångar

1 474 013

Summa tillgångar

1 556 973

-227 116
-0,30
769 500

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital ( 769 500 aktier)
Ej registrerat aktiekapital

100 000
53 900
153 900

Fritt eget kapital
Överkursfond
Årets resultat

1 557 855
-227 116
1 330 739

Summa eget kapital

1 484 639

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

27 247

Övriga skulder

10 981

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

34 106

Summa kortfristiga skulder

72 334

Summa eget kapital och skulder

1 556 973

Poster inom linjen
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Ställda säkerheter

INGA

Ansvarsförbindelser

INGA

Förändring eget kapital
(SEK)

Aktiekapital

Ej regaktiekapital

Överkursfond

Reservfond

Fritt eget
kapital

0

0

0

0

0

0

100 000

53 900

1 693 600

1 847 500

1 847 500

-227 116

-227 116

-227 116

1 484 639

Eget kapital 19 maj 2006
Nyemission
Emissionskostnader

-135 745

-135 745

Årets förlust
Eget kapital 31 augusti 2006

100 000

53 900

1 557 855

Summa

0

Kassaflödesanalyser
(SEK)

Not

2006-05-19
-2006-08-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-231 659

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

0
-231 659

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

4 543
0
-227 116

Förändring av rörelsekapital
Ökning/Minskning av fordringar

-39 867

Ökning/Minskning av leverantörsskulder

27 247

Ökning/Minskning av övriga korta skulder

45 087

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-194 649

Investeringsverksamhet
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-82 960

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-82 960

Finansieringsverksamhet
Under året inbetalt aktiekapital

153 900

Nyemission, netto

1 557 855

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 711 755

Ökning/Minskning av likvida medel

1 434 146

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0
1 434 146
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Redovisningsprinciper
och noter
Överensstämmelse med normgivning och lag
Denna årsredovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och
Redovisningsrådets rekommendation RR
32:5, Redovisning för juridiska personer.
Enligt rekommendationen skall juridiska
personer, vars värdepapper är noterade på
svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg
som anges i nämnda rekommendation.
De undantag som tillämpas är:
* IAS 1: Utformning av finansiella
rapporter: Bolaget följer årsredovisningslagens uppställningsformer.

Grund för rapporternas
upprättande
Tillgångar och skulder värderas till historiska anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder
i utländsk valuta finns ej. Att upprätta
rapporter i enlighet med IFRS kräver att
företagsledningen gör bedömningar och
uppskattningar samt gör antaganden som
påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen
i resultat- och balansräkningarna. Den
balanspost vars värdering väsentligen
påverkas av företagsledningens bedömningar och uppskattningar är Balanserade
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kostnader för undersökning och prospektering. Kommentarer kring denna post
lämnas i not 3 samt under redogörelse
för avskrivningsprinciper.

kat i värde görs en bedömning av tillgångens redovisade värde. I de fall en tillgångs
redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången
omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.

Intäktsredovisning
Intäkter vid försäljning redovisas i den
period varan/tjänsten levereras/utföres.
Bolaget har ännu inte haft några intäkter.

Avskrivningar görs med följande
procentsats:
2006
Inga avskrivningar har gjorts under året.

Rapportering av segment
Styrelsen bedömer att bolaget endast har
ett segment, “Undersökning och prospektering av mineraltillgångar i Sverige” varför
någon segmentrapportering ej ges.

Immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Immateriells och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Bolaget har ännu ej anskaffat några materiella anläggningstillgångar.
De aktiverade kostnaderna för undersökningtillstånd (inmutningar) redovisas i enlighet med IFRS 6. De aktiverade kostnaderna värderas till anskaffningsvärde och
avser alla kostnader direkt hänförliga till
tillstånden. Avskrivning av aktiverade kostnader inleds vid den tidpunkt då investeringen börjar generera intäkter. När det
finns en indikation på att en tillgång mins-

Inkomstskatter
Aktuell skatt avser den skatt som beräknas
på skattemässiga överskott. Uppskjuten
skatt avser skatt som beräknas dels på
obeskattade reserver, dels på skattemässiga underskott. Uppskjuten skattefordran
beräknas på skattemässiga underskott
och redovisas under långfristiga fordringar
i balansräkningen. Någon uppskjuten skattefordran redovisas ej. Uppskjuten skatteskuld beräknas på obeskattade reserver
samt temporära skillnader och redovisas
under avsättningar i balansräkningen.

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar och övriga kortfristiga
fordringar värderas till det belopp varmed
de beräknas inflyta.

Kassa- och
banktillgodohavanden
Kassa- och banktillgodohavanden värderas till nominella belopp.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella instrument som redovisas i
balansräkningarna inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, och
övriga fordringar (finansiella tillgångar). På
skuldsidan återfinns leverantörsskulder
och låneskulder (finansiella skulder).
En finansiell tillgång eller en finansiell skuld
tas upp i balansräkningarna när bolaget
blir part till instrumentets avtalsmässiga
villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld
tas upp när motparten har presterat och
avtalsenlig skyldighet föreligger att betala,
även om faktura ännu inte mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet
realiseras, förfaller eller bolaget förlorar
kontrollen över dem. Detsamma gäller
för del av finansiell tillgång. En finansiell
skuld tas bort från balansräkningen när
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del
av finansiell skuld.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som
utgör den dag då bolaget förbinder sig att
förvärva eller avyttra tillgången.
Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier:
Finansiell tillgång eller skuld värderad
till verkligt värde över resultaträkningen. Kundfordringar och lånefordringar,
Finansiella tillgångar som kan säljas samt
Andra finansiella skulder.

Andra finansiella skulder
Skulder i denna kategori värderas till
upplupet anskaffningsvärde. Bolagets
låneskulder och leverantörsskulder tillhör
denna kategori. Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde.

Finansiella tillgångar eller skulder värderade
till verkligt värde över resultaträkningen
Tillgångar och skulder i denna kategori
värderas löpande till verkligt värde med
värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Likvida medel tillhör denna
kategori. Bolaget har inga likvida medel
i utländsk valuta.
Kundfordringar och lånefordringar
Tillgångar i denna kategori värderas till
upplupet anskaffningsvärde. Redovisat
värde överensstämmer med verkligt
värde.
Finansiella tillgångar som kan säljas
Tillgångar i denna kategori värderas till
verkligt värde varvid nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Bolaget har
inte haft några tillgångar i denna kategori
under året.

KOPPARBERG MINERAL
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Not 1
Övriga externa kostnader

2006

Arvoden till revisor
Lindebergs Grant Thornton AB
Revisionsuppdrag

15 000

Övriga uppdrag

10 000
25 000

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat
är andra uppdrag.

Not 2
Personal

2006

Medelantalet anställda
Kvinnor

1

Män

0

Totalt för bolaget

1

Löner och ersättningar
Övriga anställda

43 996
43 996

Sociala kostnader
Övriga sociala kostnader

12 002
12 002

Styrelsen
Kvinnor

1

Män

2

Företagsledning och VD
Kvinnor

1

Sjukfrånvaro
Bolaget har vid utgången av 2006-08-31 endast 1 anställd varför dessa uppgifter inte
lämnas.

Not 3
Balanserade kostnader för undersökning & prospektering
Ingående anskaffningsvärde

12
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06-08-31
0

Inköp

82 960

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

82 960

Utgående planenligt restvärde

82 960

Not 4
Närstående transaktioner
Följande närståenderelationer finns: Kopparberg Invest AB som ägs till 89% av Anna-May
Wester, VD, Åke Zetterberg Konsult i Västervik AB som ägs av Åke Zetterberg, styrelseledamot samt Ulrich & Co AB som ägs av Ulrich Andersson, styrelseleordförande.
Kundfordringar

2006

Inga fordringar på närstående
Leverantörsskulder
Inga leverantörsskulder på närstående

Sålda tjänster till
Inga sålda tjänster till närstående
Köpta tjänster av
Kopparberg Invest AB
Ulrich & Co AB
Åke Zetterberg i Konsult i Västervik AB

-123 580
-27 875
0

Inköp från närstående bolag har skett till marknadsmässiga villkor. Av inköpta tjänster
2006 från Kopparberg Invest AB och Ulrich & Co AB avser 135 745 kronor kostnader för
emissioner som redovisats över eget kapital.

Not 5
Policy för riskhantering
Det övergripande målet för den finansiella riskhanteringen är att minimera riskerna för
negativ påverkan på bolagets resultat. Härav följer att bolagets finansiella investeringar
skall ske med en låg riskprofil. Nedan beskrivs bolagets bedömda riskexponering med
åtföljande riskhantering.
Valutarisk
Bolaget har hittills haft en obetydlig riskexponering avseende köp från utlandet.
Valutahandel utan underliggande affärshändelse, valutalån, valutaterminer eller andra
typer av finansiella affärer är inte förenlig med bolagets finanspolicy.
Ränterisker
Bolagets ränterisker avser finansiering hos kreditinstitut. Bolagets har för närvarande
inga sådana krediter.
Kreditrisker
Bolagets kreditrisker är främst knutna till kundfordringar. Enligt bolagets kreditpolicy skall
kreditprövning via externt kreditupplysningsföretag alltid ske för nya och okända kunder
vid försäljning över visst belopp.
Likviditetsrisker
Bolaget befinner sig i en uppbyggnadsfas. Eventuell överlikviditet placeras normalt på
bankkonto. Bolagets behov av ökad likviditet har hittills hanterats genom tillförsel av
ägarkapital. Tillfälliga behov av ökad likviditet hanteras normalt via checkräkningskredit
i bank.				
				
Kassaflödesrisker				
Några specifika kassaflödesrisker vilka inte sammanhänger med övriga risker enligt ovan
bedöms inte finnas i bolaget.				
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Vimmerby
•

Tel: 0580 - 423 50
Fax: 0580 - 423 59
Web: www.kopparbergmineral.se
E-post: info@kopparbergmineral.se
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Kopparberg Mineral AB
Box 34
714 21 Kopparberg

