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Publicerad 2012‐02‐23 

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2011 
 

• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 708 (7 032*) KSEK, varav sista 
kvartalet 67 (523) KSEK. 

 
• Årets resultat efter finansnetto uppgick till ‐5 546 (‐3 937*) KSEK, varav sista 
kvartalet ‐3 750 (‐2 290) KSEK.  Resultat efter skatt per aktie var ‐1,22 (‐2,18*) SEK före 
utspädning, varav sista kvartalet ‐0,54 (‐0,57) SEK.  

 
• Kassaflödet under året var 8 886 (2 539*) KSEK och likvida medel vid årets slut 
uppgick till 12 303 (3 417) KSEK. 
 

• Balansomslutningen vid periodens slut var 34 602 (21 335) KSEK. 
 

• Kopparberg Mineral AB har under perioden genomfört en nyemission som totalt 
tillfört Bolaget 21,0 MSEK i likvida medel före emissionskostnader.  

 
• Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 12 328 (6 639) 
KSEK. 
 

• En ansökan om bearbetningskoncession för Tvistbofyndigheten lämnades in i maj 
2011 till Bergsstaten. 
 

• Årets borrkampanj i Håkansboda avslutades och utvärdering pågår. 
 

• Avtal med Gold Ore Resources Ltd. om ett till lika delar ägt bolag, Norrliden 
Mining AB, för prospektering och gruvutveckling i Skelleftefältet har slutits.  
 

*) Jämförelsetalen avser räkenskapsåret 1 september 2009 – 31 december 2010, 16 månader. 
 
 
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska 
målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. 
Kopparberg Mineral har totalt 33 undersökningstillstånd om cirka 17 000 hektar och ägde per 31 
december 2011 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden 
Mining AB. 
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Bolagets	verksamhet	
Kopparberg Mineral AB (publ) bildades 
2006 och noterades på AktieTorget i 
februari 2007. Den 5 maj 2011 flyttade 
handeln i Bolagets aktie till NASDAQ 
OMX First North. Målet är att etablera 
Bolaget som en betydande aktör inom den 
svenska prospekteringsbranschen och på 
mineralmarknaden. 

Prospekteringsverksamhet	
Under sitt sjätte verksamhetsår har Bolaget 
erhållit ett undersökningstillstånd om 663 
hektar och frånträtt sex undersöknings-
tillstånd om 5 023 hektar samt sålt nio 
undersökningstillstånd om 9 241 hektar. 
Samtliga avyttrade undersökningstillstånd 
ligger i Skelleftefältet och de såldes 
tillsammans med Bolagets geologiska 
databas i detta område till Norrliden 
Mining AB. 

Håkansboda	
Håkansbodaprojektet, omfattande dels den 
tidigare koppargruvan i Håkansboda och 
ett flertal mindre kända kopparförekomster 
i samma stråk, dels de bly-silver-zink-
mineraliseringar som finns i området, är 
det projekt mot vilket Kopparberg Mineral 
för närvarande koncentrerar merparten av 
prospekteringsverksamheten.  
 
Under sommaren har Kopparberg Mineral 
AB genomfört ett kärnborrningsprogram 
om 2 100 meter i anslutning till 
Håkansbodagruvan.  
 
Utvärderingar av resultaten från 
borrningarna indikerar att det finns tidigare 
inte kända mineraliserade zoner relativt 
nära dagytan samt att mineralisering också 
uppträder mellan de äldre brytnings-
rummen. 
 
Baserat på resultaten från årets 
borrkampanj och tidigare utförd 

kärnborrning inledde Bolaget en 
mineraltillgångsberäkning som beräknas 
vara färdig första kvartalet 2012. Utifrån 
beräkningen kommer ytterligare borrkam-
panjer att beslutas. 
 
Under året har även geofysiska mätningar 
genomförts i Håkansbodaområdet. 
Mätningarna resulterade i kaxborrning 
inom ett av fyra identifierade intressanta 
områden. Ytterligare borrning kommer att 
genomföras under första halvåret 2012. 

Tvistbo	
Den av Bolaget inlämnade ansökan till 
Bergsstaten om bearbetningskoncession 
behandlades under året och koncessionen 
har tillstyrkts av Länsstyrelsen i Dalarna 
och Smedjebackens kommun. Den enligt 
NI 43-101 beräknade indikerade 
mineraltillgången1 i Tvistboförekomsten 
ner till 230 meters djup uppgår till 575 Kt 
med 3,3 % zink, 2,6 % bly och 22 g/ton 
silver. Till detta kommer ett antaget 
tonnage på 280 Kt med likartade halter. 
Mineraliseringen är öppen mot norr och 
mot djupet. Kopparberg Mineral bedömer 
att Bergmästarens beslut om koncessionen 
förväntas under första halvåret 2012. 

Argo	AB	
Bolagets resurser har under året använts 
internt och för uppdrag åt Nordic Iron Ore 
AB.  

Regionalt	prospekteringsbolag	i	
Skelleftefältet:	Norrliden	Mining	
AB	
Avtal mellan Gold Ore Resources Ltd. och 
Bolaget angående bildandet av ett regionalt 
prospekteringsbolag, Norrliden Mining 
AB, signerades i september. Verksamheten 
kommer att fokuseras på prospektering och 

                                                 
1  Beräkningarna har utförts av Hans 
Torshag som är godkänd QP enligt SveMin. 
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fortsatta utvecklingsarbeten för att 
undersöka förutsättningarna för att inleda 
produktion i bolagets basmetallförekomster 
inom Skelleftefältet. Kopparberg Mineral 
tillförde Norrliden Mining AB 
bearbetningskoncessionen för Svartliden-
förekomsten,  undersökningstillstånden för 
Evaförekomsten samt övriga 
undersökningstillstånd avseende Skellefte-
fältet. Gold Ore Resources Ltd. tillförde 
bearbetningskoncessionen för Norra 
Norrlidenförekomsten. Verksamheten är 
för närvarande under uppstart. 
 
Under året lämnade Länsstyrelsen i 
Norrbotten ett yttrande till Bergsstaten som 
avstyrker utfärdandet av en 
bearbetningskoncession för Evaföre-
komsten. Ställningstagandet grundar sig på 
att Länsstyrelsen anser att en framtida 
gruvverksamhet skulle verka menligt på 
rennäringen i området. Med anledning av 
Länsstyrelsens ställningstagande har 
Bolaget inlett diskussioner med den 
aktuella samebyn. Dessa väntas fortsätta 
under inledningen av 2012. På grund av de 
pågående diskussionerna har Bolaget 
erhållit anstånd från Bergsstaten med att 
bemöta Länsstyrelsens yttrande. 
 
Kopparberg Mineral AB:s ägarandel i 
Norrliden Mining AB uppgick vid årets 
slut till 50 %. 

Nordic	Iron	Ore	AB	(NIO)	
I samband med emissionen om 22 MSEK i 
januari 2011 avslutades Kopparberg 
Minerals uppdrag som operatör och NIO 
etablerade under året en egen ledning och 
organisation. En projektstudie (PEA) har 
genomförts under året. De indikerade 
respektive antagna mineraltillgångarna i 
Blötberget och Håksberg beräknas uppgå 
till 39 respektive 22 Mt med en snitthalt på 
39 % järn. Magnetiska mätningar har 
utförts över Väsmanfältet och på basis av 
dessa har en preliminär uppskattning av 
möjligt tonnage gjorts och redovisats. 
Preliminärt uppskattas de magnetitförande 
mineraliseringarna ha ett tonnage på 600-

650 Mt med i genomsnitt 28-30 % järn. 
Mineraliseringarna klassificeras för 
närvarande som ”exploration target” enligt 
den kanadensiska standarden NI 43-101. 
Beräkningarna, som är gjorda enbart på 
basis av magnetiska data, är till sin natur 
osäkra. Det är därför osäkert om det 
uppskattade tonnaget, eller ens delar av 
detta, genom fortsatta undersökningar kan 
uppgraderas till mineraltillgångar enligt 
den kanadensiska standarden NI 43-101. 
 
Under hösten tillkännagav bolaget att man 
avser att genomföra ett omfattande 
kärnborrningsprogram för att undersöka 
och utvärdera järnmineraliseringarna i 
Väsmanfältet.  
 
Under hösten har Kopparberg Mineral AB 
tillsammans med Bengtssons Tidnings AB, 
tecknat ett avtal med Nordic Iron Ore AB 
beträffande ett kortfristigt lån om totalt 8 
MSEK (se ”Väsentliga händelser efter 
periodens utgång”). 
 
Kopparberg Mineral AB:s ägarandel av 
Nordic Iron Ore AB uppgick vid årets slut 
till 23,6 %. 

Väsentliga	händelser	efter	
periodens	utgång	
Den 2 februari 2012 beslutade styrelsen för 
Kopparberg Mineral AB:s intressebolag 
Nordic Iron Ore AB att ansöka om 
notering av bolagets aktier på NASDAQ 
OMX First North. I samband med detta 
beslutade bolaget också att genomföra en 
nyemission av aktier i bolaget om 140 
MSEK. Styrelsen beslutade 16 februari 
2012 att inte fullfölja erbjudandet och 
noteringen då förutsättningarna för en 
ändamålsenlig handel och en positiv 
eftermarknad har bedömts som 
otillfredsställande. Nordic Iron Ore AB 
kommer nu finansiera sitt projekt på annat 
sätt och intressebolagets framtidsplaner 
kommer att hållas intakta. 
 
Under 2012 har Kopparberg Mineral AB 
utbetalat 2 MSEK till intressebolaget 
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Nordic Iron Ore AB enligt gällande 
låneavtal. Dessutom har ett 
aktieägartillskott om 1 MSEK tillförts 
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Framtidsutsikter	
Bolaget bedömer att efterfrågan på 
metaller i världen under de kommande 
åren kommer att vara stor på grund av den 
förväntade fortsatta expansionen i de 
asiatiska tillväxtmarknaderna. Ökningen av 
utbudet av metaller förväntas inte följa 
ökningen av efterfrågan vilket borgar för 
fortsatt höga priser på de metaller som 
finns i Bolagets förekomster, främst 
koppar, zink, bly och guld.  
 
Kopparberg Mineral AB:s affärsidé är att 
genom egen prospektering såväl som 
förvärv skapa malmtillgångar som kan 
utgöra basen för lönsam gruvproduktion i 
Bolagets regi. Målet för Bolagets 
långsiktiga verksamhet är att bli en 
betydande aktör på mineralmarknaden med 
malmtillgångar som bryts i egna gruvor 
och förädlas i egna verk med god 
lönsamhet. För att uppnå detta avser 
Bolaget att genom egen prospektering, köp 
eller joint ventures successivt utöka 
projektportföljen och att genom fortsatta 
undersökningar vidareförädla förekomster, 
såväl nu kontrollerade som tillkommande, 
till brytvärda malmer. Denna strategi ligger 
fast.  
 
Verksamhetens tyngdpunkt under året 
ligger på Bergslagen, främst Tvistbo och 
Håkansbodaprojekten. En mineraltillgångs-
beräkning för Håkansboda väntas under 
inledningen av året. Baserad på denna 
planeras ett omfattande borrprogram samt 
genomförande av relevanta studier (främst 
miljökonsekvensbeskrivning) för att 
snarast möjligt lämna in en ansökan om 
bearbetningskoncession för området.  
 
Kopparberg Mineral, som operatör av 
Norrliden Mining AB, avser att under året 
utveckla intressebolaget och genomföra en 
större extern kapitalisering. 
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Ekonomiskt utfall 
 
Koncernen 
*) Innevarande räkenskapsår avser 
kalenderår. Jämförelsetalen avser 1 
september 2009 – 31 december 2010, 16 
månader.  
 
Rörelseresultat 
Nettoomsättningen för perioden uppgick 
till 5 708 (7 032*) KSEK. För sista 
kvartalet uppgick nettoomsättningen till 67 
(523) KSEK. Rörelseresultatet för perioden 
uppgick till -4 180 (-3 258*) KSEK varav -
3 229 (-1 997) KSEK under sista kvartalet. 
Resultat efter finansnetto var -5 546 (-
3 937*) KSEK varav sista kvartalet -3 750 
(-2 290) KSEK. Koncernens resultat efter 
skatt för perioden var -7 126 (-5 633*) 
KSEK, varav för sista kvartalet -3 464 (-
2 230) KSEK. Resultat efter skatt per aktie 
var -1,22 (-2,18*) SEK före utspädning, 
varav sista kvartalet -0,54 (-0,57) SEK. 
Skatten är en effekt av den vinst 
Kopparberg Mining Exploration AB 
redovisar efter försäljningen av 
undersökningstillstånd och övrig data i 
Skelleftefältet till Norrliden Mining AB. 
 
Investeringar 
Under året investerades i materiella 
anläggningstillgångar med 33 (188*) 
KSEK. Aktiverade kostnader för 
prospektering var vid periodens slut 12 328 
(6 639) KSEK. Investeringar i finansiella 
anläggningstillgångar uppgår till - (2 456*) 
KSEK. Via apportemission har 
Kopparberg Mineral förvärvat 50 % av 
aktierna i det med Gold Ore Resources 
Ltd. gemensamt ägda intressebolaget 
Norrliden Mining AB. 
 
Kassaflöde 
Kassaflödet under perioden var 8 886 
(2 539*) KSEK. Kassaflödet för sista 
kvartalet var -1 333 (745) KSEK. 
 
Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick till 12 303 (3 417) 
KSEK vid periodens slut. Soliditeten 

uppgick till 89 (84) %. Balansomslut-
ningen var vid periodens slut 34 602 
(21 335) KSEK. 
 
Moderbolaget 
Resultat 
Nettoomsättningen för perioden uppgick 
till 3 255 (4 078*) KSEK med ett 
rörelseresultat på -4 656 (-5 076*) KSEK 
varav -2 031 (454) KSEK under sista 
kvartalet. En nedskrivning av dotterföretag 
har skett med -1 417 (-*) KSEK under 
aktuellt räkenskapsår. Resultat efter 
finansnetto var -5 798 (-5 154*)KSEK 
varav -3 288 (451) KSEK under sista 
kvartalet. 
 
Investeringar 
Under året investerade moderbolaget i 
materiella anläggningstillgångar med 33 
(188*) KSEK. Aktivering av 
prospekteringskostnader sker inte i 
moderbolaget utan i dotterbolaget 
Kopparberg Mining Exploration AB. Detta 
eftersom prospekteringsaktiviteterna sker i 
dotterbolaget.  
 
Kassaflöde 
Kassaflödet under perioden var 8 886 
(2 539*) KSEK. Bolaget har under 
perioden genomfört en nyemission som 
tillfört Bolaget 20 181 KSEK i likvida 
medel efter emissionskostnader.  
 
Finansiell ställning 
Bolaget hade vid periodens slut 12 303 
(3 417) KSEK i likvida medel. Soliditeten 
uppgick till 89 (88*) %. 
Balansomslutningen var vid periodens slut 
36 353 (21 932) KSEK. 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Prospektering är en högriskverksamhet där 
endast ett fåtal av de undersökta projekten 
leder till utbyggnad av producerande 
gruvor. Trots att framtida prospek-
teringsresultat fortlöpande kommer att 
utvärderas kan det inte garanteras att 
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undersökningarna av förekomsterna leder 
till kommersiell produktion.  
 
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 årsredo-
visningen för 2009/10. 
 
Redovisningsprinciper 
Styrelsen för Kopparberg Mineral AB 
(publ) har i enlighet med de minimikrav på 
redovisningsprinciper, som krävs av bolag 
vars aktier är noterade på NASDAQ OMX 
First North, valt för räkenskapsåret att 
redovisa i enlighet med Årsredovisnings-
lagen och Redovisningsrådets Rekommen-
dationer (RR). För redovisning av 
prospekteringstillgångar hämtas vägled-
ning i International Financial Reporting 
Standard, IFRS 6. Redovisningsprinciperna 
är oförändrade från föregående räken-
skapsår. 
 

Årsstämma och årsredovisning 
Årsstämma hålls den 10 maj 2012, klockan 
16.00 i Jernkontorets lokaler på 
Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. 
Årsredovisningen kommer att distribueras i 
mitten av april 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 vid Kopparberg Minerals 
administrativa kontor på Kungsgatan 62, 
753 18 Uppsala. 
 
Aktieutdelning 
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning 
utbetalas för verksamhetsåret 1 januari - 31 
december 2011.   
Kommande rapportdatum 
• Kvartalsrapport för Q1, 1 januari 2012 – 

31 mars 2012 kommer att avges 10 maj 
2012. 

 
• Delårsrapport Q2 1 januari 2012 – 30 

juni 2012 kommer att avges 16 augusti 
2012. 

 
• Kvartalsrapport Q3 1 januari 2012 – 30 

september 2012 kommer att avges 29 
november 2012. 

 
Denna rapport har ej varit föremål för 
granskning av Bolagets revisor.



Kopparberg Mineral AB (publ) 

Kopparberg Mineral AB (publ) org.nr: 556704‐4168, Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2011  7 

Uppsala den 23 februari 2012 
 
Per Storm 
VD 
 
Frågor besvaras av  
VD Per Storm,  
Kopparberg Mineral AB,  
Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala 
Tel: 070 – 594 90 24 
Email: per.storm@kopparbergmineral.se 
 
TIO STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 2011-12-31 AK  A AK  B Innehav Innehav % Röster Röster %
Christer Lindqvist (privat och via bolag) 12 050 789 886 801 936 12,47 % 910 386 13,57 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 399 811 399 811 6,21 % 399 811 5,96 %
Handelsbanken Life & Pension Ltd 0 388 300 388 300 6,04 % 388 300 5,79 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 175 742 175 742 2,73 % 175 742 2,62 %
Trustor AB 0 168 667 168 667 2,62 % 168 667 2,51 %
Leif Bengtsson 0 163 305 163 305 2,54 % 163 305 2,43 %
Robur Försäkring AB 0 122 714 122 714 1,91 % 122 714 1,83 %
Ulrich Andersson (privat, via bolag och närstående) 8 050 86 870 94 920 1,48 % 167 370 2,50 %
Carl Peter Hjelm 0 80 822 80 822 1,26 % 80 822 1,20 %
Ingemar Johansson 0 60 000 60 000 0,93 % 60 000 0,89 %
Övriga aktieägare 10 400 3 966 423 3 976 823 61,81 % 4 070 423 60,70 %
  30 500 6 402 540 6 433 040 100,00 % 6 707 540 100,00 %
 
 
INSYNSPERSONER I KOPPARBERG MINERAL AB 2011-12-31 

Namn Befattning 
Innehav  
A-aktier 

Innehav  
B-aktier 

Per Storm VD 0 0 
Ulrich Andersson 
Privat, via bolag och 
närstående 

Styrelseledamot 

8 050 86 870 
Alain Chevalier Vice VD 0 0 
Christer Lindqvist 
Privat och via bolag Styrelseordförande 12 050 789 886 
Nils-Erik Marinder Styrelseledamot 0 11 000 
Harald Meinhardt Styrelseledamot 0 13 000 
Lars-Göran Olsson Styrelseledamot 0 0 
Marie Hannuksela Annan befattning 0 0 
Linda Olsson Annan befattning 0 1 000 
Erika Ohlsson Annan befattning 0 1 500 
 Totalt: 20 100 903 256 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (KSEK) 

 Okt - dec 
2011 

Okt – dec 
2010 

Jan – dec 
2011 

Sept 2009 – 
dec 2010 2) 

 3 mån 3 mån 12 mån 16 mån 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 67 523 5708 7032 

Aktiverade mineralintressen 828 294 5665 1541 

Summa rörelseintäkter 895 817 11373 8573 

Rörelsens kostnader 

Övriga externa kostnader -2485 -1772 -9214 -6778 

Personalkostnader -1591 -962 -5727 -4257 

Avskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar 

-48 -80 -219 -492 

Nedskrivningar av mineralintressen - - -388 -304 

Nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

- - -5 - 

Summa rörelsens kostnader -4124 -2814 -15553 -11831 

Rörelseresultat -3229 -1997 -4180 -3258 

Resultatandel intresseföretag -685 -295 -1645 -600 

Finansiella intäkter 169 8 301 8 

Finansiella kostnader -5 -6 -22 -87 

Summa finansiella poster -521 -293 -1366 -679 

Resultat efter finansiella poster -3750 -2290 -5546 -3937 

Skatt  286 60 -1580 -1696 

Periodens resultat -3464 -2230 -7126 -5633 

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

 31 dec 2011 31 dec 2010 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Mineralintressen 12328 6639 

Summa immateriella anläggningstillgångar 12328 6639 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 671 693 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 58 159 

Inventarier, verktyg och installationer 93 157 

Summa materiella anläggningstillgångar 822 1009 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i intresseföretag 7875 6477 

Andra långfristiga fordringar 51 50 

Summa finansiella anläggningstillgångar 7926 6527 

Summa anläggningstillgångar 21076 14175 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar - 252 

Fordringar hos intresseföretag 40 588 

Uppskjuten skattefordran 80 1747 

Aktuella skattefordringar 508 447 

Övriga kortfristiga fordringar 348 422 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 247 287 

Summa kortfristiga fordringar 1223 3743 

Kassa och bank 12303 3417 

Summa omsättningstillgångar 13526 7160 
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SUMMA TILLGÅNGAR 34602 21335 

Forts. koncernens balansräkning 

 31 dec 2011 31 dec 2010 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 30979 17924 

Långfristiga skulder 413 550 

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 50 97 

Leverantörsskulder 616 530 

Övriga kortfristiga skulder 219 989 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2325 1245 

Summa kortfristiga skulder 3210 2861 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34602 21335 

 

Ställda säkerheter 1201 1231 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (KSEK) 

 Aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital 

Överkursfond Balanserat 
resultat 

Periodens 
resultat 

Summa eget 
kapital 

Eget kapital 
20080901 

1374 - 8246 -1961 -1043 6616

Nyemission 471 1223 1178  2872

Emissions-
kostnader 

 -250  -250

Balanseras i 
ny räkning 

 -1043 1043 -

Periodens 
resultat 

 -3000 -3000

Eget kapital 
20090831 

1845 1223 9174 -3004 -3000 6238

Nyemission 6345 -1223 16507  21629

Emissions-
kostnader 

 -4310  -4310

Balanseras i 
ny räkning 

 -3000 3000 -

Periodens 
resultat 

 -5633 -5633

Eget kapital 
20101231 

8190 - 21371 -6004 -5633 17924

Nyemission 4676 16364  21040

Emissions-
kostnader 

 -859  -859

Balanseras i 
ny räkning 

 -5633 5633 -

Periodens 
resultat 

 -7126 -7126

Eget kapital 
20111231 

12866 - 36876 -11637 -7126 30979
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KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) 

 Okt - dec 
2011 

Okt – dec 
2010 

Jan – dec 
2011 

Sept 2009 – 
dec 2010 

3 mån 3 mån 12 mån 16 mån 

Den löpande verksamheten     

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -3018 -1729 -7943 -10229 

Förändring av rörelsekapital 2567 -55 1152 -290 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-451 -1784 -6791 -10519 

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 

-849 -317 -6021 -1754 

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 

-33 - -33 - 

Avyttrade materiella anläggningstillgångar - - - 12 

Investeringar i finansiella 
anläggningstillgångar 

- -73 - -2456 

Avyttrade finansiella anläggningstillgångar - - 1550 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -882 -390 -4504 -4198 

Nyemission - 2932 20181 17319 

Amortering av skuld - -13 - -63 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

- 2919 20181 17256 

Periodens kassaflöde -1333 745 8886 2539 

Likvida medel vid periodens ingång 13636 2672 3417 878 

Likvida medel vid periodens slut 12303 3417 12303 3417 
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NYCKELTAL 

 Okt - dec 
2011 

Okt – dec 
2010 

Jan – dec 
2011 

Sept 2009 – 
dec 2010 

 3 mån 3 mån 12 mån 16 mån 

Nettoomsättning  KSEK 67 523 5708 7032 

Resultat efter finansiella poster KSEK -3750 -2290 -5546 -3937 

Balansomslutning KSEK 34602 21335 34602 21335 

Aktiverade mineralintressen KSEK 12328 6639 12328 6639 

Antal anställda st 8 8 8 8 

Soliditet  % 89 84 89 84 

Resultat efter skatt per aktie (före 
utspädning) 

SEK -0,54 -0,57 -1,22 -2,18 

Resultat efter skatt per aktie (efter 
utspädning) 

SEK -0,54 -0,55 -1,22 -2,06 

Eget kapital per aktie SEK 4,82 4,38 4,82 4,38 

Antal aktier vid periodens slut st 6433040 4095215 6433040 4095215 

Genomsnittligt antal aktier efter full 
utspädning 

st 6433040 4076789 5848584 2733539 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KSEK) 

 Okt - dec 
2011 

Okt – dec 
2010 

Jan – dec 
2011 

Sept 2009 – 
dec 20103 

 3 mån 3 mån 12 mån 16 mån 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 639 2213 3255 4078 

Övriga intäkter - 476 - 476 

Summa rörelseintäkter 639 2689 3255 4554 

Rörelsens kostnader 

Övriga externa kostnader -1840 -1657 -5286 -5637 

Personalkostnader -810 -556 -2549 -3696 

Avskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar 

-20 -189 -71 -297 

Nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

- 167 -5 - 

Summa rörelsens kostnader -2670 -2235 -7911 -9630 

Rörelseresultat -2031 454 -4656 -5076 

Nedskrivning av dotterföretag -1417 - -1417 - 

Resultatandel intresseföretag - - 93 - 

Finansiella intäkter 165 3 204 3 

Finansiella kostnader -5 -6 -22 -81 

Summa finansiella poster -1257 -3 -1142 -78 

Resultat efter finansiella poster -3288 451 -5798 -5154 

Periodens resultat -3288 451 -5798 -5154 

 

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

 31 dec 2011 31 dec 2010 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 671 693 

Inventarier, verktyg och installationer 62 78 

Summa materiella anläggningstillgångar 733 771 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i dotterföretag 5000 6417 

Andelar i intresseföretag 17644 10101 

Summa finansiella anläggningstillgångar 22644 16518 

Summa anläggningstillgångar 23377 17289 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar - 243 

Fordringar hos dotterföretag 160 - 

Fordringar hos intresseföretag 40 588 

Aktuella skattefordringar 97 37 

Övriga kortfristiga fordringar 129 71 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 247 287 

Summa kortfristiga fordringar 673 1226 

Kassa och bank 12303 3417 

Summa omsättningstillgångar 12976 4643 

SUMMA TILLGÅNGAR 36353 21932 
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Forts. moderbolagets balansräkning 

 31 dec 2011 31 dec 2010 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 12866 8190 

Summa bundet eget kapital 12866 8190 

Fritt eget kapital 19417 10791 

Summa eget kapital 32283 18981 

Långfristiga skulder 238 288 

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 50 97 

Leverantörsskulder 599 472 

Skulder till koncernföretag 1840 679 

Övriga kortfristiga skulder 91 760 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1252 655 

Summa kortfristiga skulder 3832 2663 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36353 21932 

 

Ställda säkerheter 1150 1181 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

 
 
 
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 som förföll 31 mars 2011. Ingen utestående teckningsoption finns per 31 
december 2011. 
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Kopparberg Mineral AB (publ) 
Verkstadsvägen 52  
714 36  KOPPARBERG 
Administrativt kontor: 
Kopparberg Mineral AB (publ) 
Kungsgatan 62 
753 18  UPPSALA 
Telefon: +46 (0)580-888 90 
Web: www.kopparbergmineral.se 
org.nr: 556704-4168 
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