KOPY GOLDFIELDS AB (publ)
Delårsrapport januari – juni 2014
Finansiell information för första halvåret 2014
•
•
•
•
•
•

Bolaget rapporterar ännu inga intäkter
Resultat efter skatt -13,1 MSEK (-5,4)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,43 SEK (-0,22)
Periodens kassaflöde uppgick till 0 MSEK (-9,8)
Investeringar i prospektering och licenser 2,1 MSEK (12,4)
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2,5 MSEK (1,6)

MSEK
Investeringar i prospektering och licenser
Likvida medel vid periodens utgång
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter skatt
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

jan – jun
2014
2013
2,1
12,4
2,5
1,6
-5,3
-9,1
-13,1
-5,4
-0,43
-0,22

jan – dec
2013
19,4
2,5
-69,3
-66,6
-2,51

Väsentliga händelser under första halvåret 2014

I februari 2014 erhöll bolaget betalning av den resterande delen av köpeskillingen från försäljningen av de
båda bolagen LLC Kavkaz och LLC Prodolny.
• Ett kortfristigt lån om 3 miljoner kronor återbetalades och ställda säkerheter löstes.
I slutet av april tog Kopy Goldfields upp ett kortfristigt lån om 3,0 miljoner kronor.
• Lånet förfaller den 30 april 2015 och långivaren har rätt att konvertera lånet till aktier till en
teckningskurs om 1,30 SEK/aktie.
Ansökan om återlämning av de två prospekteringslicenserna Purpolskaya och Verkhnyaya Orlovka till ryska
staten beviljades i januari 2014 och licenserna har nu återlämnats.
• Återlämnandet medförde inte några negativa effekter på kassaflödet.
• Ansökan lämnades in under 2013 och de resultatmässiga effekterna redovisades i 2013 års resultat.

Viktiga händelser efter utgången av perioden

Den 12 augusti 2014 slutförde Kopy Goldfields ett avtal med den ryska guldproducenten GV Gold för att ta
Krasny till produktionsfasen under ett joint venture.
• Enligt avtalsvillkoren ska GV Gold investera upp till 9 miljoner USD, varav 1 miljon USD erlades kontant
till Kopy Goldfields vid slutförandet av affären den 12 augusti och 6 miljoner USD är öronmärkta till
fortsatta prospekteringsarbeten. Avtalet innehåller också en potentiell tilläggsköpeskilling om 2
miljoner USD vid ett framgångsrikt borrprogram. Detta ger GV Gold upp till 51% av ägandet i Krasnyprojektet.
• Borrprogrammet kommer primärt att inriktas mot den del av Krasny-fyndigheten som är närmast ytan
och begränsas till 200 meters djup och kommer att utvecklas i två steg. Budgeten för steg 1 är 3
miljoner USD vilket erlades av GV Gold vid slutförandet av affären. I samband med detta återupptogs
också borrningen på Krasny licensen.
• Hela prospekteringsprogrammet förväntas ta 18 månader inklusive rapportering av mineralreserver
enligt både rysk GKZ-klassificering och den internationellt vedertagna JORC-standarden. Kopy
Goldfields tillhandahåller prospekteringstjänster för projektet såsom loggning av borrkärnor,
databashantering, modellering av fyndigheten samt allmän planering av prospekteringsprocessen.
• I samband med affären har Kopy Goldfields etablerat två nya dotterbolag – AB Krasny Gold Fields,
registrerat i Sverige, och Bodaibo Holding Ltd, registrerat på Cypern.
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VD:s kommentar
Kära aktieägare,
När vi nu blickar tillbaka på de första sex månaderna av år 2014, kan man konstatera att det var en intensiv
period för Kopy Goldfields. Trots en negativ finansiell marknad och fortsatta spänningar mellan Ryssland och
Västvärlden avseende Ukraina och Krimhalvön, lyckades vi att fortsätta i enlighet med de mål vi satt upp för
detta år: fokus, kostnadsreduceringar, minimering av prospekteringsaktiviteter på kort sikt och utveckling mot
produktion.
För det första så fortsatte vi vår reducering av administrationskostnader och andra utgifter. Vi sålde delar av
vår prospekteringsutrustning och maskinparken, samt byggnader i Bodaibo och vi reducerade även personalen
i Bodaibo för att behålla endast nyckelpersoner. Dessutom återlämnade vi två prospekteringslicenser
(Purpolskaya and Verkhnyaya Orlovka) som var i ett tidigt utvecklingsskede till ryska staten, alltsammans som
ett resultat av vårt fokus på de mest lovande projekten samt kraftigt reducerade prospekteringsaktiviteter.
För det andra så slutförde vi framgångsrikt försäljningen av de båda licenserna Kavkaz och Prodolny, vilket
initierades under slutet av 2013. Den totala försäljningslikviden uppgick till 1.5 miljoner USD. Köparen var det
ryska bolaget ”Siberian Gold Mining Company” som har intentionen att utveckla båda projekten till
guldproduktion. Förutom att stärka vår kassabehållning för 2014 så visade affären också att vi har
kvalitetsprojekt som attraherar professionella investerare samt förmågan att kommersialisera licenserna i
området och erhålla betalningslikvider från Ryssland.
För det tredje, efter åtta månaders intensiva förhandlingar, signerade vi den 10 juli ett bindande joint ventureavtal med GV Gold om att utveckla Krasny projektet till produktion. GV Gold är ett snabbväxande privat ryskt
guldproduktionsbolag med en årlig produktion av 175,5 koz guld och en total resurstillgång om 20,32 Moz.
Deras huvudprojekt ligger i Irkutsk Regionen och i Sakha (Yakutia) republiken i Ryssland. Den 12 augusti
slutförde vi transaktionen och GV Gold överförde initialt 4 miljoner USD till projektet.
Denna affär är väldigt viktig för Kopy Goldfields. Som en del av transaktionen erhåller Kopy Goldfields en
kontantlikvid för att täcka bolagets kostnader och 1 miljon USD har redan erhållits. Beroende på utfallet av
mineralreservsrapporten kan en tilläggsköpeskilling om 2 miljoner USD utfalla, vilket vi bedömer realistiskt.
Vidare kan vi som ett resultat av detta avtal nu potentiellt röra oss mot produktion relativt snart och detta i
samarbete med en stark produktionspartner med stor erfarenhet av området. Det har länge varit vår
målsättning.
Prospekteringsaktiviteterna under joint venture-avtalet med GV Gold påbörjades i juli 2014 och i enlighet med
avtalet kommer GV Gold att finansiera det överenskomna borrprogrammet till fullo. Kopy Goldfields kommer
att vara operatör för programmet och tillhandahålla tjänster såsom loggning av borrkärnor, databashantering,
modellering av fyndigheten samt allmän planering av prospekteringsprocessen. Borrningen utförs av en rysk
tredjepartsleverantör som har arbetat med Krasny-projektet sedan 2011. År 2013 publicerade vi en JORCbaserad mineraltillgångsrapport för Krasny-projektet som visade totala guldresurser om 1,3 Moz (40,7 ton)
med en genomsnittlig guldhalt av 1,53 g/t. Det nya borrprogrammet kommer primärt att inriktas mot den del
av Krasny-fyndigheten som är närmast ytan och begränsas till 200 meters djup. Tillsammans med GV Gold
siktar vi på att slutföra prospekteringen och påvisa reserver under andra delen av 2015. Om det är lyckosamt
förväntas produktionen att starta år 2017.
Efter ett antal år av prospektering så approcherade vi den rådande finansiella tillbakagången med en portfölj av
tillgångar som nu har visat sig ha ett tydligt värde. Även om dagens värderingar av prospekteringsprojekt är
långt under vad de var för några år sedan, så har vi solida projekt med tydlig potential. När marknaden vänder
är vi redo att hoppa på tåget.
Bästa hälsningar,
Mikhail Damrin, VD
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Kopy Goldfields skapar värde genom prospektering inom Lena Goldfields

Kopy Goldfields historia
Kopy Goldfields AB (publ) (ticker: KOPY) är ett svenskt guldprospekteringsbolag listat på Nasdaq OMX First
North i Stockholm. Bolaget grundades 2007 efter att ha förvärvat fyndigheten Kopylovskoye. Under de sju
senaste åren har bolaget förvärvat ytterligare 14 licenser, varav två har sålts, två har återlämnats till ryska
staten och en utvecklas under ett joint venture.
Kopy Goldfields AB är det svenska moderbolaget och äger 100% av de ryska dotterbolagen LLC Kopylovskoye,
LLC Vostochny, LLC Patom Gold och LLC Taiga, de svenska dotterbolagen AB Krasny Gold Fields och Kopy
Development AB, samt 49% av det cypriotiska dotterbolaget Bodaibo Holding Ltd och det ryska dotterbolaget
LLC Krasny.
LLC Kopylovskoye Management likviderades under 2012 och samma år öppnades ett representationskontor i
Moskva. I december 2013 såldes de helägda dotterbolagen LLC Kavkaz Gold och LLC Prodolny. Under första
kvartalet 2014 har två nya dotterbolag etablerats, AB Krasny Gold Fields, med säte i Sverige, och Bodaibo
Holding Ltd, med säte på Cypern.
Affärsidé och mål
Kopy Goldfields vision är att bli ett prospekteringsbolag i världsklass. Bolagets affärsidé är att skapa värde
genom att identifiera och förvärva högpotentiella guldfyndigheter som befinner sig inom de befintliga alluviala
guldgruvorna i Lena Goldfields i Ryssland och därefter utföra tidig prospektering tills dess att fyndigheten
antingen kan säljas eller utvecklas i samarbete med en annan partner under ett joint venture samarbete.
Välutvecklad infrastruktur och förtroende hos lokala myndigheterna
Bolaget har utvecklat en diversifierad portfölj med prospekteringsprojekt. Fem av bolagets licenser är
geografiskt koncentrerade till ett 40 x 20 km stort område på 40 till 75 km avstånd från områdets huvudort
Bodaibo, som ligger i Irkutskregionen i Ryssland. Avståndet från fyndigheterna till huvudvägen är mellan en och
tio km. Infrastrukturen är välutvecklad med statligt underhållna vägar samt vatten och el framdraget till
fyndigheterna. Sex licenser, samtliga förvärvade under 2012, är geografiskt placerade 200 – 300 km från
Bodaibo och har samtliga anslutning till statligt underhållna vägar samt en historia av alluvial produktion.
Samtliga fyndigheter är belägna upp till 150 km ifrån Sukhoy Log (60 Moz), vilken är den största outvecklade
guldfyndigheten i Ryssland. Bolaget fokuserar på Artemovsky-distriktet (Lena Goldfields) med 20 Moz historisk
alluvial guldproduktion. Bolaget uppfyller myndigheternas krav på miljö och säkerhetskrav och har ett gott
förtroende hos lokala myndigheter.
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Utveckling under de första sex månaderna 2014
Kopy Goldfields har som en följd av det rådande besvärliga läget på guldmarknaden och i gruvbranschen i stort
gjort en genomgång och reducerat administrations- och prospekteringsutgifterna. Under de första sex
månaderna 2014 begränsade bolaget sina prospekteringsaktiviteter och –utgifter till att fokusera på att slutföra
avtalet rörande Krasny-fyndigheten. Den tekniska personalen reducerades även. Aktiviteterna begränsades till
lagstadgade rapporteringskrav och upprätthållande av licensvillkoren.
Under juli – augusti 2014 ingick Kopy Goldfields ett joint venture kontrakt med den ryska guldproducenten GV
Gold rörande Krasny-fyndigheten. Enligt avtalsvillkoren kan GV Gold erhålla upp till 51% av Krasny-projektet
genom att finansiera ett borrprogram följt av en rapport av mineralreserver enligt både rysk GKZ-klassificering
och den internationellt vedertagna JORC-standarden. Budgeten för borrprogrammet uppgår till 6 miljoner USD
och kommer att finansieras av GV Gold till fullo. Borrprogrammet kommer primärt att inriktas mot den del av
Krasny-fyndigheten som är närmast ytan och begränsas till 200 meters djup och kommer att utvecklas i två
steg. Inom steg 1 inriktas borraktiviteterna på att bekräfta den existerande modellen av Krasnymineraliseringen under 840 meter i strykningsriktningen och innebär 7 415 meters kärnborrning och 1 733
meters dikningsprovtagning. Budgeten för steg 1 är 3 miljoner USD vilket erlades av GV Gold vid slutförandet av
affären. I samband med detta återupptogs borrningen på Krasny-licensen och Kopy Goldfields kommer att vara
operatör av prospekteringen.
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Januari – juni 2014

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)
Bolaget har ännu inte inlett produktion varför någon nettoomsättning inte redovisas.
Investeringar i prospekteringsarbeten uppgick under de första sex månaderna till 2,1 MSEK (12,4). Inga
licensförvärv genomfördes under perioden eller motsvarande period föregående år. Av prospekteringsarbeten
utgjorde 1,8 MSEK (6,0) aktiverat arbete för egen räkning. Den 19 december 2013 tillkännagavs försäljningen
av två licenser vilken redovisas till fullo i rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2013. Vid avtalssigneringen
erhölls 10% av försäljningslikviden och den resterande delen erhölls i februari 2014, varför det i kassaflödet per
den 30 juni 2014 ingår 8,3 MSEK från försäljning av dotterbolag. Till följd av en försvagad rubel vid
betalningstillfället redovisar bolaget en kursförlust om 0,7 MSEK. Totalt uppgår det bokförda värdet på
prospekteringsarbeten och licenser till 82,5 MSEK (140,5) i balansräkningen och skillnaden mot föregående år
förklaras främst av de sålda licenserna.
Rörelsekostnaderna uppgick till 7,4 MSEK (15,0), där föregående års kostnader inkluderar en nedskrivning om
4,9 MSEK av två licenser vilka har återlämnats till ryska staten. Rörelsekostnaderna inkluderar även
personalkostnader om 4,0 MSEK (7,6) där förändringen avspeglar det kostnadsreduceringsprogram som
bolaget genomför.
Periodens skatt uppgick till -7,8 MSEK (3,7) och hänför sig till förändring i uppskjuten skatteskuld som en följd
av omstruktureringar och förändring av slutlig skatt i de ryska dotterbolagen. Bolaget aktiverar inga uppskjutna
skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskott.
Periodens resultat uppgick till -13,1 MSEK (-5,4) vilket motsvarar -0,43 SEK (-0,24) per aktie.
Under perioden januari – juni stärktes den ryska rubeln mot svenska kronan med ca 0,5 % jämfört med en
försvagning om 4,7 % under motvarande period föregående år. Då koncernens tillgångar till största delen
utgörs av tillgångar denominerade i rubel redovisas i rapporten över totalresultat omräkningsdifferenser
uppgående till 3,9 MSEK (-7,1) för kvartalet.
Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 2,5 MSEK (1,6).
Teckningstiden för teckningsoptionerna som utgavs i samband med nyemissionen i december 2012 löpte ut i
december 2013. Totalt tecknades 963 aktier till ett värde av 3 852 kronor. Eftersom transaktionen registrerades
i januari 2014 redovisades den därför som ej registrerad nyemission per 31 december 2013. Efter
registreringen år 2014 uppgår antalet aktier i Kopy Goldfields till 30 247 220 stycken och aktiekapitalet uppgår
till 20 000 636,77 kronor.
Eget kapital uppgick vid utgången av perioden till 78,5 MSEK (141,8) vilket motsvarar 2,6 SEK per aktie (5,83).
Soliditeten uppgick till 84,9 % (92,4 %) i slutet av perioden.
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 16 (52). Av de anställda utgjorde 11 (20) personer
fast anställda och 5 (32) personer temporärt anställda som främst arbetar med prospektering. Antalet anställda
vid periodens slut uppgick till 13 (44).

Fortsatt drift (Going concern)

Guldprospektering är en kapitalintensiv verksamhet och som framgår ovan har bolaget ännu inga intäkter. Som
beskrivits i årsredovisningen avseende 2013 kommer bolaget att behöva ytterligare finansiering för att kunna
fortsätta verksamheten den närmsta 12-månadersperioden. Styrelsen bedömer att denna finansiering främst
ska ske antingen genom försäljning av tillgångar eller via nyemissioner eventuellt kompletterat med
bryggfinansiering. Prioritet har givits till att uppnå intäkter från en avyttring eller joint venturesamarbete för
Kopylovskoye- och Krasny-projekten. Med beaktande av de bedömda värdena på bolagets licenser och
sannolikt tillkommande finansiering är styrelsens bedömning att bolaget har förmåga till fortsatt drift.
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Moderbolaget

Totala tillgångar uppgick till 124,9 MSEK (261,6). Likvida medel uppgick till 1,9 MSEK (1,6). Resultat efter skatt
för halvåret uppgick till -3,2 MSEK (-8,2). Resultat efter skatt för år 2013 inkluderar en nedskrivning av aktier i
dotterbolag om 4,9 MSEK beroende på beslutet att återlämna två licenser till ryska staten vilket har gjorts.

Risk och osäkerhet

En detaljerad beskrivning av bolagets risker ingår i Kopy Goldfields årsredovisning för 2013. Riskerna är bland
annat geologiska risker, risker relaterade till fyndigheterna, leverantörsrisker, risker relaterat till värderingen på
tillgångarna, likviditetsrisk, guldpriset, valutakursrisker och politiska risker.
Denna rapport har ej blivit granskad av bolagets revisor.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande bild över utvecklingen
av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 21 augusti 2014
Kopy Goldfields AB (publ)
Kjell Carlsson
Ordförande

Mikhail Damrin
Verkställande Direktör
Andreas Forssell
Styrelseledamot

Johan Österling
Styrelseledamot

Markus Elsasser
Styrelseledamot

Kommande finansiell rapportering

Styrelsen har beslutat att ändra från kvartalsrapportering till halvårsrapportering från och med 2014. Nästa
finansiella rapportering kommer att vara bokslutsrapporten januari – december 2014.

För mer information:

Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 1217
Tim Carlsson, CFO, +46 70 231 87 01

Adress:

Kopy Goldfields AB (publ) (556723-6335)
Skeppargatan 27, 4tr, 114 52 Stockholm, Sverige
Tel: +46 702 31 87 01
www.kopygoldfields.com
Ticker: KOPY (Nasdaq OMX First North)
Antal aktier utestående: 30 247 220

Offentliggörande enligt svensk lag

Kopy Goldfields AB (publ) publicerar denna information i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden
och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21
augusti 2014 kl 08.00.
Kopy Goldfields påbörjade från och med 3 juni 2011 sin rapportering av mineraltillgångar och malmreserver
enligt JORC-koden. SRK Consulting och OOO Miramine, verkar som konsulter och beräknar samt godkänner
mineraltillgångarna enligt JORC-koden som oberoende part. Kopy Goldfields tillämpar International Financial
Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: 08684 05 800.
Denna delårsrapport och ytterligare information finns på www.kopygoldfields.com
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
jan – jun
KSEK

2014

Nettoomsättning

jan – dec

2013

2013

0

0

0

Övriga intäkter

1 109

325

2 728

Summa intäkter

1 109

325

2 728

Aktiverat arbete för egen räkning

2 104

5 956

9 160

Övriga externa kostnader

-3 411

-2 420

-5 316

Personalkostnader

-3 977

-7 621

-12 872

-29

-4 983

-491

0

0

-61 961

Summa rörelsekostnader

-7 417

-15 024

-80 640

Rörelseresultat

-4 204

-8 743

-68 752

Finansiella poster

-1 084

-322

-509

Resultat efter finansiella poster

-5 288

-9 065

-69 261

Skatt

-7 822

3 686

2 679

-13 110

-5 379

-66 582

-0,43

-0,22

-2,51

Resultat från avyttring av dotterbolag
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella tillgångar

PERIODENS RESULTAT
Resultat per aktie före och efter utspädning*
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning*

30 247 071 24 338 115 26 491 661

Antal aktier vid utgången av perioden*

30 247 220 24 338 115 30 246 257

*Resultat per aktie före och efter utspädning, samt genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, liksom antal aktier vid utgången
av perioden har räknats om med hänsyn till de nyemissioner som genomförts under 2013

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag
jan – jun

jan – dec

KSEK

2014

2013

2013

Periodens resultat

-13 110

-5 379

-66 582

3 901

-7 106

-9 463

-9 209

-12 485

-76 045

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN
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Koncernens Rapport över finansiell ställning i sammandrag
KSEK

Not

30-jun

31-dec

30-jun

2014

2013

2013

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Prospekteringslicenser och utvärderingsarbeten

82 541

79 299

140 533

4 373

4 846

6 439

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skatt
Summa anläggningstillgångar

0

0

1 119

86 914

84 145

148 091

Omsättningstillgångar
Varulager

643

847

1607

Kortfristiga fordringar

2 464

11 453

2 134

Kassa och bank

2 500

2 476

1 602

Summa omsättningstillgångar

5 607

14 776

5 343

92 521

98 921

153 434

78 536

87 703

141 809

4 879

0

0

9 106

11 218

11 625

92 521

98 921

153 434

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

6

Uppskjuten skatt
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Koncernens Rapport över kassaflöden i sammandrag
jan – jun
KSEK

Not

2014

jan – dec

2013

2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7 709

-144

-2 769

Kassaflöde från investeringsverksamheten

7 659

-11 625

-17 087

46

1 988

10 987

-4

-9 781

-8 869

2 476

11 421

11 421

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

6, 7

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

28

-38

-76

2 500

1 602

2 476

Koncernens Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag
KSEK

Not

Eget kapital vid början av perioden
Nyemission
Ej registrerad nyemission
Emissionskostnader
Premier för teckningsoptioner
Periodens resultat
Övrigt totalresultat för perioden
Eget kapital vid slutet av perioden

Kopy Goldfields AB (publ) Ticker: KOPY Delårsrapport jan-jun 2014

6

jan – jun

jan – dec

jan – jun

2014

2013

2013

87 703

154 307

154 307

4

11 092

0

-4

4

0

0

-1 655

-13

42

0

0

-13 110

-66 582

-5 379

3 901

-9 463

-7 106

78 536

87 703

141 809
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
jan – jun
KSEK

2014

Nettoomsättning

jan – dec
2013

2013

1 742

144

3 743

Rörelseomkostnader

-3 953

-8 041

-141 602

Rörelseresultat

-2 211

-7 897

-137 859

Finansiella poster

-1 012

-300

-12 779

Resultat efter finansiella poster

-3 223

-8 197

-150 638

0

0

0

-3 223

-8 197

-150 638

Skatt
PERIODENS RESULTAT

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
KSEK

Not

30 jun

31 dec

30 jun

2014

2013

2013

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

146

175

205

Summa finansiella anläggningstillgångar

119 421

118 465

252 091

Övriga fordringar

3 431

9 231

7 729

Kassa och bank

1 930

2 346

1 551

Summa omsättningstillgångar

5 361

11 577

9 280

124 928

130 217

261 576

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

6

119 143

122 085

255 539

Summa kortfristiga skulder

7

5 785

8 132

6 037

124 928

130 217

261 576

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter

Not 1
Information om bolaget
Kopy Goldfields AB (publ), med organisationsnummer 556723-6335, och huvudkontor i Stockholm, Sverige, är
ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North, Stockholm med kortnamn KOPY. Bolagets och
dotterbolagens verksamhet beskrivs i avsnittet “Kopy Goldfields skapar värde genom prospektering inom Lena
Goldfields” i denna rapport.
Not 2
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för perioden som avslutades den 30 juni 2014 har upprättats i enlighet med IAS 34 och
Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har, i likhet med årsbokslutet för 2013, upprättats i enlighet med
International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och den svenska
Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Rådet för finansiell rapportering, RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Under perioden har samma redovisningsprinciper tillämpats som för räkenskapsåret 2013 och såsom de har
beskrivits i årsredovisningen för 2013.
Delårsrapporten innehåller inte all den information och de upplysningar som återfinns i årsredovisningen och
delårsrapporten bör därför läsas tillsammans med årsredovisningen för 2013.
Not 3
Verkligt värde finansiella instrument
Bland finansiella tillgångar ingår låne- och kundfordringar samt likvida medel. Samtliga finansiella skulder har
klassificerats som övriga finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar
långfristiga finansiella skulder, kortfristiga räntebärande skulder, leverantörsskulder samt del av övriga
kortfristiga skulder. Det verkliga värdet av finansiella tillgångar och skulder bedöms i allt väsentligt
överensstämma med bokförda värden då löptiderna är korta eller räntesatser bedöms vara på
marknadsmässiga villkor.
Not 4
Segmentrapportering
Bolaget tillämpar IFRS 8 för sin segmentrapportering. All prospekteringsverksamhet inom Kopy Goldfields
utsätts för liknande risker och möjligheter och utförs inom Ryssland. Bolagets verksamhet utgör ett segment.
Not 5
Transaktioner med närstående
Inga väsentliga förändringar har skett för koncernen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med
närstående, jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen 2013. Se även not 6.
Not 6
Teckningsoptioner
Som en del av styrelsearvodet beslöt årsstämman 2014 att inrätta ett incitamentsprogram för styrelsen genom
emission av maximalt 650,000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna förvärvades av styrelsemedlemmarna
till marknadspris. Teckningsoptionerna löper till och med den 31 december 2016 och har ett lösenpris om 1,60
SEK. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Antalet teckningsoptioner som
har ställts ut uppgår till 520 000 stycken, vilket innebär att aktiekapitalet kan ökas med maximalt 343 844 SEK.
Not 7
Skulder
I december 2013 upptogs ett kortfristigt brygglån om 3,0 MSEK vilket återbetalades i februari 2014. I april 2014
togs ett nytt kortfristigt lån upp om 3,0 MSEK vilket förfaller till betalning i april 2015.
Not 8
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Det föreligger inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser på balansdagen.
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Ordlista

Alluvialt guld
Mineraliseringar i flodbädden i marknivå
Antagen mineraltillgång
Den del av mineraltillgången som har liten geologisk kännedom och tillförlitlighet. Antagen mineraltillgång får
ej summeras med kända och indikerade mineraltillgångar eller malmreserver samt får ej heller vara underlag
för ekonomiska bedömningar
Cut-off
Lägsta mineralhalt där fyndighet är brytvärd
Diamantborrning
Undersökningsmetod där man borrar upp kärnor av berg, även kärnborrning
Indikerad mineraltillgång
Den del av mineraltillgången som har mindre geologisk kännedom och tillförlitlighet, jämfört med känd
mineraltillgång
JORC
Erkänd standard satt av Australian Joint Ore Reserves Committe (JORC) för beräkning av mineraltillgångar
Kvarts
Mineral bestående av kiseldioxid, SiO2. Färgen är vit eller transparent
Känd mineraltillgång
Den del av mineraltillgången som har hög geologisk kännedom och tillförlitlighet
Kärnborrning
Borrmetod för att undersöka berggrundens kärna som används i samband med prospektering
Lena Goldfields
Namn på guldproducerande område sedan 150 år mellan floderna Vitim och Lena i Irkutskområdet. Geografiskt
sammanfaller detta med norra delen av Bodaibo-området
Malmreserv
Del av en mineraltillgång som kan brytas och förädlas med beaktande av företagets lönsamhetskrav
Mineral/ Mineralisering
Kombination av element i jordskorpan/Koncentration av mineraler i berggrunden
Mineraltillgång
En koncentration eller förekomst av mineral i eller på jordskorpan i sådan mängd, beskaffenhet och kvalitet att
ekonomisk utvinning är möjlig
RC-borrning
Reverse Circulation, borrmetod som används för provtagning av borrkax
GKZ
Ryska statliga kommittén för reservbedömningar
Troy ounce (oz)
31,104 gram. Viktenhet för guld
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