
 

Publicerad 2015-11-26 

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015 

 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 (418) KSEK, varav senaste kvartalet 

0 (272) KSEK. 

 

 Periodens resultat före skatt uppgick till -8081 (-8654) KSEK varav tredje kvartalet 

-2182 (-2738). Resultat efter skatt per aktie var -0,10 (-0,24) SEK varav för senaste 

kvartalet -0,03 (-0,08) SEK. 

 

 Kassaflödet under perioden var -317 (-8857) KSEK varav tredje kvartalet -2011 (-2030) 

SEK.   

 

 Vid periodens utgång fanns 1361 (454) SEK i likvida medel. 

 

 Balansomslutningen vid periodens slut var 23955 (27088) KSEK. 

 

 Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3376 (13461) KSEK. 

Under perioden har 0 (408) KSEK aktiverats. 

 

 Bolaget har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB. 

 

 Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources ett lån på 3000 KSEK. 

 

 Bolaget har presenterat en grundläggande beskrivning av Copperstoneprojektet. 

 

 

 

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på 
Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och 
ädelmetallförekomsterna i Norden.  
 
Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två 
bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar. 
 
G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB. 



Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Den planerade kärnborrningskampanjen vid Copperstoneprojektet har inletts. 

 

 Inledande resultat från borrkampanjen på Copperstoneprojektet har presenterats. 

 

 Dom i Håkansbodamålet har erhållits. 

 

 Undersökningstillstånden Sandberget 200 och 300 förlängdes på tre år. 

 

 Erhållet lån från Norrlandsfonden utbetalades. 

 

Copperstoneprojektet – ett av Skandinaviens största oberoende 
kopparprojekt 

Copperstoneprojektet är ett av Skandinaviens största oberoende kopparprojekt. Projektet 

bedöms omfatta 60 – 100 Mton vid 1-1,25 % kopparekvivalenter och bedömningen bygger på 

en omfattande databas med bl a 245 borrhål och 33 610 meter borrkärnor. I och med den nu 

påbörjade borrkampanjen bygger vi aktieägarvärde genom att knyta ihop de erhållna 

resultaten med den omfattande historiska informationen vi har tillförfogande. Baserat på 

erhållna resultat räknar vi med att kunna söka en ny bearbetningskoncession under 2016. 

Borrkampanjen, som inleddes i mitten av oktober, har hittills genererat resultat som vid en 

okulär besiktning av borrkärnorna visar upp en tydlig och ytnära mineralisering som fortsätter 

på djupet. Resultaten stödjer således de antaganden som bedömningen av projektets 

omfattning bygger på. Prover från de första kärnorna är insända för kemiska analys och 

resultat väntas i slutet av november. 

 

Låt oss sätta Copperstoneprojektet i perspektiv. Vid en jämförelse mellan olika 

kopparförekomster i Norden framstår Bolagets projekt som konkurrenskraftigt. I tonnage 

räknat är endast gruvan i Aitik större - som dock har betydlig lägre kopparhalt - och halten i 

Copperstoneprojektet ligger i linje med halten hos flera existerande gruvor och 

utvecklingsprojekt som till exempel Bolidens nyligen förvärvade gruva Kylylahti samt 

gruvprojekten Nussir och Viscaria. Förutom Aitik är de nämnda gruvorna och projekten 

existerande eller planerade att bli underjordsgruvor medan Copperstone planeras bli ett 

dagbrott. Det är med goda skäl vi med stor tillförsikt fortsätter att utveckla 

Copperstoneprojektet.  

 

Det är också glädjande att Norrlandsfonden bedömt projektet som intressant och beslutat att 

medfinansiera Copperstone Resources fortsatta utveckling.  

 

Per Storm 

Verkställande Direktör 



Bolagets verksamhet under tredje kvartalet 2015 

Väsentliga händelser under perioden.  

Copperstone Resources övertog under perioden samtliga aktier i Norrliden Mining AB. 

Norrliden Mining har därvid bytt namn till Copperstone Skellefteå AB och kommer under året 

att bli ett 100 % ägt dotterbolag till Copperstone Resources. Den formella processen med 

övertagandet och utskiftandet av Norra Norrlidenförekomsten kommer att avslutas under 

kvartal 4 varför Copperstone Skellefteå AB redovisas som ett intressebolag i kvartal 3. 

 

Under perioden har Bolaget sammanställt en grundläggande beskrivning av 

Copperstoneprojektet vilken ligger till grund för kommande uppdateringar i samband med 

fortsatt arbete. Under perioden påbörjade Bolaget en detaljerad geologisk genomgång av 

existerande borrkärnor samt omfattande fältarbeten och modellering som redovisades efter 

periodens slut (se Väsentliga händelser efter periodens utgång).  

 

Norrlandsfonden har medfinansierat Copperstone Resources fortsatta utveckling genom att 

bevilja Bolaget ett lån om 3000 KSEK. Lånet har en löptid till den 31 januari 2024 en rörlig 

ränta baserat på Stibor 90 plus fem procentenheter. Ränta erläggs kvartalsvis. Med lånet följer 

en rätt att från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2023 konvertera 

hela eller delar av fordran till B-aktier i Bolaget med en konverteringskurs om 0,24 kr per 

aktie. Medlen skall användas till att genomföra prospekteringsarbeten på 

Copperstoneprojektet. 

Copperstoneprojektet – en kort beskrivning 

Copperstoneprojektet bedöms omfatta 60 – 100 Mton vid 1-1,25 % kopparekvivalenter1, 

bedömningen bygger på en omfattande databas med bl a 245 borrhål och 33 610 meter 

borrkärnor samt 3188 analysprov omfattande 4436 m (genomsnittlig provlängd 1,4 m) 

Projektet omfattar vidare två bearbetningskoncessioner, Svartliden K nr 1 och Eva K nr 1 

(under handläggning) om 70 ha samt undersökningstillstånd om 8555 ha i Arvidsjaurs 

kommun, Norrbottens län.  

Tillstånd 

Under perioden har Bolaget ansökt om förlängning av undersökningstillstånden Tvistbo 100, 

Sandberget 200 och Sandberget 300. De senare två förlängdes efter periodens utgång. Totalt 

omfattade Bolagets undersökningstillstånd c:a 11 300 ha den 30 september 2015. 

Finansiering 

Bolaget för löpande förhandlingar om kompletterande finansiering för utvecklingen av 

Copperstoneprojektet.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Bolaget har presenterat en uppdatering av arbeten på Copperstoneprojektet som redovisar det 

under sommaren och den tidiga hösten intensifierade arbetet på projektet. En stor mängd äldre 

borrkärnor har karterats om och geologisk modellering baserat på erhållen information pågår. 

                                                 
1 Tonnage och halt är uppskattade som en Exploration Target, de utgör således inte mineralresurser. 

Bedömningen är redovisad i pressrelease 2014-09-03. 



Vidare har Bolaget, i syfte att kvalitetssäkra existerande information, genomfört en inmätning 

av existerande borrhål inom ramen för projektet. Resultaten av både kartering och 

inmätningen har legat till grund för den påbörjande borrkampanjen.  

 

Bolaget har anlitat Styrud Arctic AB att genomföra den pågående borrkampanjen. Resultaten 

från borrningarna skall, tillsammans med den omfattande historiska informationen, ligga till 

grund för en mineraltillgångsbedömning enligt JORC-koden.  

 

Bolaget har presenterat inledande resultat från borrkampanjen på Copperstoneprojektet. En 

inledande okulär besiktning av erhållna borrkärnor visar på tydlig och ytnära mineralisering. 

Resultaten stödjer hypotesen om en förväntad mineraliserad horisont och styrker antagandet 

att Copperstoneprojektet är en storskalig kopparmineralisering.  

 

Bolaget har erhållit dom i Håkansbodamålet i och med att Högsta förvaltningsdomstolen har 

meddelat avslag i Copperstone Resources ABs dotterbolags ansökan om rättsprövning av 

Regeringens beslut att inte ändra Bergsstatens beslut att inte meddela bearbetningskoncession 

för Håkansbodaförekomsten i Bergslagen. Nedlagda kostnader för projektet är sedan tidigare 

nedskrivna, varför domen från ett finansiellt perspektiv inte innebär någon resultateffekt. 

Bolaget överväger att driva frågan till Europadomstolen. 

 

Erhållet lån från Norrlandsfonden utbetalades. 

Framtidsutsikter 

Bolaget intensifierar utvecklingen av Copperstoneprojektet för att uppnå en lönsam 

gruvproduktion i en eller flera gruvor. Kortsiktigt väntas pågående borrkampanj leda till en 

mineraltillgångsuppskattning enligt JORC. Bolaget kommer också att ansöka om ytterligare 

bearbetningskoncessioner.  

Ekonomiskt utfall 

Koncernen 

Rörelseresultat 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 5 (418) KSEK med ett resultat på -8081 (-8654) 

KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i NIO med -1009 (-3188) KSEK och 

Norrliden Mining med -15 (-5). Aktiverade utgifter för prospektering var vid periodens slut 

3376 (13461) KSEK.  

Kassaflöde 

Kassaflödet under perioden var -317 (-8857) KSEK. Vid periodens utgång hade Koncernen 

1361 (454) KSEK i likvida medel. 

Moderbolaget 

Resultat 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 116 (1855) KSEK med ett resultat på -5330 (-3351) 

KSEK.  



 

Investeringar 

Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett under perioden. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

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.  

 

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. Under 

andra kvartalet anpassades verksamheten till den under kvartalet erhållna emissionslikviden. 

Det kan uppstå situationer när nämnda emissionslikvid inte är tillfyllest för den kommande 12-

månadersperioden. 

 

En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2014. 

 

Kommande rapportdatum 

 

Bokslutskommuniké 2015 och kvartalsrapport 1 oktober – 31 december 2015 kommer att avges 

11 februari 2016. 

 

 

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

 

Rapporten har granskats av Bolagets kvalificerade person (QP) 

 

Stockholm 25 november 2015 

 

Styrelsen 

 

Frågor besvaras av:  

Per Storm, Verkställande direktör 

Copperstone Resources AB,  

Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd 

Tel: 070 – 594 90 24 

Email: per.storm@copperstone.se



 

Copperstone Resources AB (publ) 
 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET (KSEK) 

  Juli – Sept 

2015 

Juli – Sept 

2014 

Jan – Sept 

 2015 

 

Jan – Sept  

2014 

Jan –  dec 2014 

 Not 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning  0 272 5                   418 671 

Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och 

utvärderingstillgångar 

  393 0 1734 1797 

Summa rörelseintäkter  0 665 5   2152 2468 

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader  -1280 -1090 -3433 -3785 -4792 

Personalkostnader  -741 -994 -3078 -3187 -4749 

Av- och nedskrivningar av immateriella och 

materiella anläggningstillgångar  

Nedskrivningar av mineralintressen 

 -98 -108 -301                   -330 

                  -280      

-8626 

Övriga rörelsekostnader   -116 0 -116 -116 

Summa rörelsens kostnader  -2119 -2308 -6812 -7698 

 

-18283 

Rörelseresultat  -2119 -1643 -6807                 -5546 -15815 

Resultatandel i intresseföretag 

Finansiella intäkter 

                        -11 

                         0 

                 -1133 

                     50 

                 -1024 

                          0 

                -3193 

124 

5788 

139 

Finansiella kostnader  -52 -12 -250 -39 -86 

Summa finansiella poster   -63 -1095 -1274 -3108 53 

Resultat före skatt  -2182 -2738 -8081 -8654 -15762 

       

       

Inkomstskatt   0 0 0 0 36 

PERIODENS RESULTAT  -2182 -2738 -8081 -8654 

 

-9938 

ÖVRIGT TOTALRESULTAT   - - - - - 

Summa totalresultat för perioden  -2182 -2738 -8081 -8654 -9938 

Hänförligt till:       

Moderbolagets aktieägare  -2182 -2738 -8081 -8654 -9938 

SUMMA  -2182 -2738 -8081 -8654 -9938 
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Antal aktier 

Antal aktier vid periodens utgång, st  100929638 36442678 100929638 36442589 38747466 

Genomsnittligt antal aktier, st  100929638 36442678 76747681 36442633 37595028 

Resultat per aktie       

Resultat per aktie, SEK  -0,03 -0,08 -0,19 -0,24 -0,26 

       

 

 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (KSEK) 

 

 Not 30 sept 2015  30 sept 2014 31 dec 2014 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar  3376 13461 3376 

Summa immateriella anläggningstillgångar  3376 13461 3376 

Materiella anläggningstillgångar  

Byggnader och mark  0 0 - 

Maskiner och andra tekniska anläggningar  894 1294 1194 

Inventarier, verktyg och installationer  4 16 11 

Summa materiella anläggningstillgångar  898 1310 1205 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i intresseföretag  7252 7264 17745 

Övriga långfristiga värdepappersinnehav  5116   

Andra långfristiga fordringar  53 53 53 

Summa finansiella anläggningstillgångar  12421 7317 17798 

Summa anläggningstillgångar  16695 22088 22379 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  2786 25 2 

Fordringar hos intresseföretag  2095 3047 3707 

Aktuella skattefordringar  729 900 486 

Övriga kortfristiga fordringar  67 242 156 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  222 332 241 

Summa kortfristiga fordringar  5899 4546 4592 
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Likvida medel  1361 454 6174 

Summa omsättningstillgångar  7260 5000 6270 

SUMMA TILLGÅNGAR  23955 27088 

 

28649 

 

Forts. koncernens rapport över finansiell ställning (KSEK) 

 Not 30 sept 2015 30 sept 2014 31 dec 2014 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Aktie kapital  10093 14577 15499 

Övrigt tillskjutet kapital  74694 60793 61043 

Balanserat resultat inklusive årets totalresultat  -65603 -51884 -53168 

Summa eget kapital  19184                  23486 23374 

Långfristiga skulder  797 1325 1289 

Kortfristiga skulder 

Upplåning  1971 165 1621 

Leverantörsskulder  997 646 457 

Övriga kortfristiga skulder  126 172 144 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  880 1294 1764 

Summa kortfristiga skulder  3974 2277 3986 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  23955 27088 28649 

 

Ställda säkerheter  1066 1202 1123 

Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (KSEK) 

 Aktiekapital Övrigt tillskjutet/ 

utdelat kapital 

Annat eget kapital inkl. 

årets resultat 

Summa eget kapital 

Ingående eget kapital 2015-01-01 15499 61043 -53168 23374 

Nedsättning av aktiekapital -11624    

Transaktioner med aktieägare - 11624   

Nyemission 6218 4975  11193 

Emissionskostnader  -2948  -2948 

Utdelning   -4354 -4354 

Periodens totalresultat   -8081 -8081 

UTGÅENDE EGET KAPITAL 

2015-09-30 

10093 74694 -65603 19184 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDET (KSEK) 

 Juli – Sept 

2015 

Juli – Sept 

2014 

Jan - Sept 

2015 

Jan – Sept 

2014 

Jan – dec 

2014 

 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 

Den löpande verksamheten 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -2073 -1382 -6756 -4736 -7020 

Förändring av rörelsekapital 145 -549 -1304 -2636 -282 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1928 -1931 -8060 -7372 -7302 

 

Investeringsverksamheten 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -408 - -1760 -1816 

Överlåtna immateriella anläggningstillgångar  500 - 500 500 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   -  -1500 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   - - - 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    -  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 92 0 -1260 -2816 

 

Nyemission  -53 8004 -62  

Upptagande av lån   -  1538 

Amortering av lån -83 -138 -261 -163 -163 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -191 7743 -225 2485 

Periodens kassaflöde -2011 -2030 -317 -8857 -7633 

Likvida medel vid periodens ingång 3372 2484 1678 9311 9311 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 1361 454 1361 454 1678 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KSEK) 

  Juli – Sept 

2015 

Juli – Sept 

2014 

Jan -Sept 

2015 

Jan - Sept 

2014 

Jan – dec 

2014 

 Not 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 1 80 668 116 1855 2235 

Summa rörelseintäkter  80 668 116 1855 2235 

Rörelsens kostnader 

Övriga externa kostnader 1 -1328 -958 -3417 -3190 -4167 

Personalkostnader  -407 -574 -1806 -1987 -3160 

Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella 

anläggningstillgångar 

 0 -6 -2 -26 -29 

Övriga rörelsekostnader   -116 - -116 -116 

Summa rörelsens kostnader  -1735 -1654 -5225 -5319 -7472 

Rörelseresultat  -1655 -986 -5109 -3464 -5237 

Resultat från andelar i dotterföretag    - - -12653 

Resultat från andelar i intresseföretag    - - - 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   50 - 124 136 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -41 -3 -221 -11 -48 

Summa finansiella poster  -41 47 -221 113 -12565 

Resultat efter finansiella poster  -1696 -939 -5330 -3351 -17802 

Bokslutsdispositioner    -  - 

Resultat före skatt  -1696 -939 -5330 -3351 -17802 

Skatt    - - - 

PERIODENS RESULTAT  -1696 -939 -5330 -3351 -17802 

       

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 

ÖVRIGT TOTALRESULTAT       

Summa totalresultat för perioden  -1696 -939 -5330 -3351 -17802 

Hänförligt till:       

Moderbolagets aktieägare  -1696 -939 -5330 -3351 -17802 

Summa  -1696 -939 -5330 -3351 -17802 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KSEK) 

 30 sept 2015 30 sept 2014 31 dec 2014 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark - - - 

Inventarier, verktyg och installationer - 5 2 

Summa materiella anläggningstillgångar - 5 2 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i dotterföretag 3711 5000 3711 

Andelar i intresseföretag 10000 25677 27177 

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 9280   

Summa finansiella anläggningstillgångar 22991 30677 30888 

Summa anläggningstillgångar 22991 30682 30890 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 0 25 2 

Fordringar hos dotterföretag 2431 10046 69 

Fordringar hos intresseföretag 2095 3047 1479 

Aktuella skattefordringar 193 153 75 

Övriga kortfristiga fordringar 66 87 78 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 163 270 181 

Summa kortfristiga fordringar 4948 13628 1884 

Likvida medel 1351 454 1678 

Summa omsättningstillgångar 6299 14082 3562 

SUMMA TILLGÅNGAR 29290 

 

44764 34452 
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Forts. moderbolagets balansräkning (KSEK) 

 Jan – Sept 2015 Jan - Sept 2014 31 dec 2014 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 10093 14577 15499 

Summa bundet eget kapital 10093 14577 15499 

Fritt eget kapital 

Överkursfond 63062 32060 61043 

Balanserat resultat -42862 -2466 -28787 

Periodens resultat -5330 -939 -17802 

Summa fritt eget kapital 14870 28655 14454 

Summa eget kapital 24963 43232 29953 

Långfristiga skulder - - - 

Kortfristiga skulder 

Upplåning 1627 - - 

Leverantörsskulder 910 452 366 

Skulder till dotterföretag 1007 - 1000 

Övriga kortfristiga skulder 0 109 1643 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 758 971 1490 

Summa kortfristiga skulder 4327 1532 4499 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29290 44764 34452 

 

Ställda säkerheter 1753 1150 1753 

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 

 

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och enligt Rådet för 

finansiell rapportering RFR 1 och vad gäller moderbolaget, RFR 2. Samma redovisnings-

principer och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste delårsrapporten. För en utförligare 

beskrivning av de redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget i 

denna delårsrapport, se årsredovisningen för 2014. 

 

Inga transaktioner med närstående har förekommit under kvartalet. 
 

 


