KOPY GOLDFIELDS AB (publ)
Delårsrapport januari – juni 2015
Finansiell information för första halvåret 2015
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Bolaget rapporterar ännu ingen omsättning
Resultat efter skatt 0,1 MSEK (-13,1)
Resultat per aktie före och efter utspädning 0,00 SEK (-0,41)
Periodens kassaflöde uppgick till 1.6 MSEK (0)
Investeringar i prospektering och licenser 0,6 MSEK (2,1)
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2,7 MSEK (2,5)
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Väsentliga händelser under första halvåret 2015

Kopy Goldfields joint venture partner GV Gold bidrog i mars 2015 med 3 MUSD för steg 2 av det pågående
prospekteringsprogrammet på Krasny-licensen, efter det att steg 1 framgångsrikt avslutats.
• Under våren 2015 har preliminär produktionsmodellering genomförts baserat på föreliggande
information för att uppnå det mest optimala produktionsscenariot. Baserat på modelleringen
justerades prospekteringsprogrammet för steg 2 för att uppfylla detta uppdaterade scenario.
• Sedan februari 2015 görs metallurgiska processtester för att mäta guldutbytet. Två stora bulkurval om
1 000 kg vardera har sänts till ett laboratorium i Irkutsk och dessa metallurgiska tester förväntas vara
slutförda i september 2015.
• Borrningen av Steg 2 inleddes den 10 juni 2015 och planeras vara slutförd i slutet av september 2015.
• Till följd av den kraftigt försvagade rubeln under 2014-2015 är de ackumulerade
prospekteringskostnaderna för Krasny-projektet betydligt lägre än initialt budgeterat. Den prelimiära
prognosen för steg 2 uppgår till 2 MUSD till skillnad mot initialt budgeterade 3 MUSD. Det innebär att
det kommer finnas medel kvar för att fortsätta med lönsamhetsstudier efter steg 2.
• Enligt gällande redovisningsprinciper skall Krasny-projektet redovisas enligt kapitalandelsmetoden
som ett joint venture på en separat rad i balansräkningen. I balansräkningen uppgår andelar i joint
ventures vid periodens slut till 77,3 MSEK, efter en vinst från joint ventures om 3,6 MSEK för perioden
samt omräkningsdifferenser.
En företrädesemission slutfördes och registrerades av Bolagsverket tillsammans med den
aktiekapitalsänkning som beslutades av extra bolagsstämman i december 2014
• I januari 2015 avslutades företrädesemissionen och 24 586 547 aktier tecknades till ett värde av 10,9
MSEK.
• Nyemissionen och aktiekapitalminskningen registrerades av Bolagsverket i februari 2015 och samtliga
effekter redovisas således i första halvåret 2015.
I mars 2015 omförhandlade Bolaget det kortfristiga lånet om 3 MSEK
• Ny förfallodag är den 29 april 2016. De nya lånevillkoren ger långivaren rätten att konvertera
lånebeloppet samt upplupen ränta till aktier till en teckningskurs om 0,55 SEK/aktie.
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I juni 2015 erhölls domen från Stockholms Handelskammare i det skiljeförfarande som Bolaget varit part i
• Tvisten avsåg ett avtal mellan SAT Commerce Ltd och Kopy Goldfields AB som ingicks i mars 2013 och
löpte ut i juni 2014. Skiljedomstolen dömde Kopy Goldfields till att betala SAT ett belopp om 100 KUSD
samt ränta och advokatkostnader.

Viktiga händelser efter utgången av perioden

I juli 2015 tillkännagavs det att LLC Krasny hade förvärvat en alluvial produktionslicens.
• LLC Krasny, som är det ryska joint venture bolaget mellan Kopy Goldfields och GV Gold, förvärvade en
alluvial guldlicens, ”Krasny Ruchey” (”ruchey” är det ryska ordet för ”vattendrag”), vilken återfinns
inom gränserna för den redan ägda berggrundslicensen Krasny. Krasny Ruchey-licensen medger rätten
att prospektera och producera alluvialt guld under 15 år och den totala mängden guldresurser enligt
P2-kategorin inom den ryska GKZ-klassificeringen förutspås till 30 kg.
• Förutom LLC Krasny deltog ytterligare tre företag i auktionen och det slutliga förvärvspriset uppgick till
280 000 ryska rubel (cirka 5 000 USD).
I juli 2015 publicerades en uppdatering samt mellanliggande resultat avseende prospekteringssteg 2.
• Borrningen fortgår i enlighet med plan och den 26 juli 2015 hade 3 151 meter borrats.
• Resultaten hittills från prospekteringssteg 2 bekräftar den föreliggande geologiska modell av Krasnyfyndigheten som anger 300 koz guld ner till djupet av 200 meter.
• Nyupptäckta mineraliserade intervall ökar potentialen i fyndigheten.
• I juli 2015 påbörjades arbetet med att upprätta en rysk mineralreservsrapport som förväntas vara klar
i slutet av 2015 och i januari 2016 har den Ryska myndigheten för mineralreserver planerat in en
granskning av mineralreservsrapporten.
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VD:s kommentar
Kära aktieägare,
Det huvudsakliga målet för Kopy Goldfields under 2015 kommer att vara att föra fram Krasny-projektet mot
reserver och produktion medan övriga prospekteringsprojekt hålls levande men med begränsade
prospekteringsutgifter.
Baserat på de positiva prospekteringsresultaten från Steg 1 av prospekteringsprogrammet på Krasny-licensen,
använde vi tillsammans med GV Gold det första kvartalet av 2015 till att uppdatera Steg 2 genom att göra
detaljerad modellering av mineraliseringen och utveckla olika scenarion för framtida produktion. Baserat på
prospekteringsresultaten från Steg 1 är både Kopy Goldfields och GV Gold trygga med att Krasny-projektets
guldresurser är i linje med förväntan och att vi har åtminstone 10 ton guld ner till djupet av 200 meter. Vi ser
också en stark potential för en ökning av resurserna inom gränsen av 200 meters djup eftersom
mineraliseringen är öppen i strykningsriktningen. Det betyder att det finns en generell kontinuitet i strykningen
från öst till väst och våra mest östliga och västliga borrprofiler och dikningar påvisar fortfarande mineralisering.
Att fortsätta borra i strykningsriktningen kommer att bli ett självklart framtida prospekteringsmål. Vi kom
överens med våra partners om att utveckla Krasny-projektet i etapper och för tillfället avvaktar vi med den
nedre mineraliseringen som återfinns under 200 meters djup. Detta kommer dock att vara ett naturligt steg
senare när guldpriset återhämtar sig. På detta djup, under 200 meter, har vi redan påvisat indikerade och
antagna guldresurser och mineraliseringen är öppen mot djupet. Med detta i beaktande, tillsammans med
potentialen av en annan likartad guldmineralisering kallad ”Krasny Norra” som ännu ej har prospekterats men
som är belägen norr om de befintliga borrningarna och fortfarande inom gränserna för vår licens, tror vi starkt
att produktionen på Krasny inte kommer att begränsas till 10 ton guld som är det omedelbara målet för
tillfället, utan kommer att ha en lång livslängd med nya guldupptäckter och reservökningar framöver.
I mars 2015 bekräftade GV Gold officiellt sin intentention om att fortsätta till Steg 2 och erlade 3 MUSD till joint
venture projektet. Liksom för Steg 1, fortsätter Kopy Goldfields att vara operatör för
prospekteringsaktiviteterna. Det huvudsakliga syftet för Steg 2 är att insamla information och planera
guldproduktion på Krasny-licensen vilket i stora drag motsvarar för-lönsamhetsstudier (eng: Pre-Feasibility
Studies (PFS)), vilket också inkluderar framtagandet av en rysk GKZ-mineralreservsrapport och en JORC-rapport.
Borrningen av Steg 2 inleddes den 10 juni 2015. För närvarande utförs borrningen med två borriggar och
borrningen av prospekteringssteg 2 planeras vara slutförd i slutet av september 2015. Vi genomför också
metallurgiska processtester för guldutbyte och även dessa tester förväntas vara klara i september. Baserat på
de provresultat som erhållits från borrningen hittills, går det att se att de nya resultaten fortsatt bekräftar den
föreliggande geologiska modellen av Krasny-fyndigheten och nyupptäckta mineraliserade intervall ökar
potentialen i fyndigheten. I juli 2015 påbörjade vi arbetet med att upprätta den ryska mineralreservsrapporten
vilket löper parallellt med prospekteringen och reservrapporten förväntas vara klar i slutet av 2015. I januari
2016 har den Ryska myndigheten för mineralreserver planerat in en granskning av mineralreservsrapporten för
Krasny-licensen.
Efter prospekteringssteg 2 kommer Krasny-projektet att gå in i fasen för lönsamhetsstudier (eng: Feasibility
Studies (FS)) och konstruktion. Den första produktionen beräknas preliminärt starta under början av 2017.
Vi fortsätter vårt sökande efter en partner både för Kopylovskoye-projektet och för vårt område som vi
benämner ”Norra Territoriet” för därigenom kunna påbörja prospektering av bergrundsguld i den norra delen
av Bodaibo-området. Vi noterar att intresset för våra projekt från externa investerare har ökat till följd av de
ekonomiskt väldigt förmånliga villkor som råder i Ryssland för närvarande avseende guldbrytning.
Å Kopy Goldfields vägnar vill jag tacka aktieägare och övriga intressenter för visat stöd och intresse. Krasnyprojektet går nu mot en väldigt spännande utveckling och vi hoppas att ni även fortsättningsvis vill följa med
oss på denna spännande resa.
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 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.
Affärsidé och mål
Kopy Goldfields vision är att bli ett prospekterings- och produktionsbolag 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. Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att inom närtid starta guldproduktion i
samarbete med en produktionspartner under ett joint venture.
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, som tillsammans utgör ”Norra Territoriet”, 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 det första halvåret 2015
Under det första halvåret 2015 fokuserade bolaget sina arbetsinsatser på Krasny-projektet och för övriga
projekt begränsades prospekteringsaktiviteterna och –utgifterna till att endast täcka lagstadgade
rapporteringskrav och upprätthållande av licensvillkoren.
Krasny-projektet
Under sommaren 2014 ingick Kopy Goldfields ett joint venture kontrakt med den ryska guldproducenten GV
Gold rörande Krasny-fyndigheten. Enligt avtalsvillkoren erhåller GV Gold 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 totalt 6 MUSD 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 inriktades borraktiviteterna på att bekräfta den existerande modellen av Krasny-mineraliseringen
och budgeten för detta steg var initialt 3 MUSD vilket erlades av GV Gold vid slutförandet av affären.
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Prospekteringsaktiviteterna inleddes i mitten av juli 2014 och avslutades framgångsrikt enligt plan i slutet av
november 2014. Totalt sett slutfördes 51 borrhål, vilka summerar till 7 916 meters borrning, och 1 712 meters
dikesprovtagning genomfördes. Därtill har tre borrhål om totalt 582 meter borrats för att erhålla malm för
metallurgiska processtester. Sedan februari 2015 görs dessa metallurgiska processtester för att mäta
guldutbytet. Två stora bulkurval om 1 000 kg vardera har sänts till ett laboratorium i Irkutsk och dessa tester
förväntas vara slutförda i september 2015.
En prospekteringsrapport avseende resultaten från prospekteringssteg 1 har tagits fram, diskuterats och
överenskommits med GV Gold. Baserat på de provresultat som erhållits och som täcker alla prover från
borrningen och dikesprovtagningarna går det att se att de nya resultaten starkt bekräftar och förbättrar den
föreliggande geologiska modellen av Krasny-fyndigheten, vilken anger guldreserver om 300 koz till djupet av
200 meter.
En intern mineraltillgångsberäkning har genomförts vilken bekräftar att:
Den genomsnittliga guldhalten har ökat i jämförelse med den tidigare mineraltillgångsberäkningen vid
samtliga cut-off halter.
Den totala mängden guld har ökat vid samtliga cut-off halter.
En uppgradering av mineraltillgångskategorin ”antagna resurser” kan göras till tillgångskategorierna
”kända” och ”indikerade” utan någon väsentlig förlust i volym.
Under prospekteringen upptäcktes nya mineraliserade intervall vilka ökar potentialen i fyndigheten och
mineraliseringen är också öppen i strykningsriktningen åt båda hållen.
Efter det att steg 1 hade avslutats framgångsrikt bidrog GV Gold i mars 2015 med 3 MUSD för steg 2. Under
våren 2015 har preliminär produktionsmodellering genomförts baserat på föreliggande information för att
uppnå det mest optimala produktionsscenariot. Baserat på modelleringen justerades
prospekteringsprogrammet för steg 2 för att uppfylla detta uppdaterade scenario.
Steg 1 av prospekteringsprogrammet syftade primärt till att verifiera såväl den tidigare
mineraltillgångsberäkningen som den geologiska modellen, syften som båda uppfylldes. Inom steg 2 är
huvudsyftet att insamla data och planera för själva guldproduktionen på Krasny-licensen, vilket motsvaras av
”för-lönsamhetsstudier” (eng: Pre-Feasibility Studies (PFS)).
Prospekteringsaktiviteterna i steg 2 kommer att innehålla:
Upprätta och rapportera mineralreservsrapporter under såväl den ryska GKZ-standarden som under
JORC. Målsättningen är att bevisa resever under den ryska GKZ-standarden om minst 9 ton guld (cirka
300 koz).
6 841 meters kärnborrning i 43 hål inom den mest centrala delen av Krasny-fyndigheten för att
konvertera indikerade resurser till kända, och antagna resurser till indikerade (samtliga borrhål är
belägna inom gränserna för en optimerad ovanjordsgruva).
Slutföra de metallurgiska processtester för att mäta guldutbytet som är pågående sedan februari
2015.
760 meters kärnborrning av hydrologiska hål för att utvärdera det naturliga vattenflödet och
karaktäristika i berget för att på så sätt kunna sätta upp parametrar för en ovanjordsgruva.
Topografistudie i skala 1:2000 och,
Miljömässiga studier.
Borrningen av Steg 2 inleddes den 10 juni 2015. Den 26 juli 2015 hade 16 borrhål slutförts, vilka summerar till 2
596 meters kärnborrning. För närvarande utförs borrningen med två borriggar och borrningen av
prospekteringssteg 2 planeras vara slutförd i slutet av september 2015. Baserat på de provresultat som erhållits
från borrningen till och med den 26 juli 2015, går det att se att de nya resultaten fortsatt bekräftar den
föreliggande geologiska modellen av Krasny-fyndigheten och nyupptäckta mineraliserade intervall ökar
potentialen i fyndigheten.
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Utöver de borrhål som omnämnts ovan, genomförs kärnborrning för olika tekniska tester och för att utvärdera
det naturliga vattenflödet och per den 26 juli 2015 hade fyra hål borrats och ytterligare ett var pågående, vilka
summerar till 555 meter.
I juli 2015 påbörjades arbetet med att upprätta en rysk mineralreservsrapport samt en ”cut-off grade
estimation report” (den senare är en essentiell bilaga till den ryska mineralreservsrapporten) som förväntas
vara klar i slutet av 2015 och i januari 2016 har den Ryska myndigheten för mineralreserver planerat in en
granskning av mineralreservsrapporten för Krasny-licensen.
Efter prospekteringssteg 2 kommer Krasny-projektet att gå in i fasen för lönsamhetsstudier (eng: Feasibility
Studies (FS)) och konstruktion. Till följd av den kraftigt försvagade rubeln under 2014-2015 är de ackumulerade
prospekteringskostnaderna för Krasny-projektet betydligt lägre än budgeterat. Det innebär att det kommer
finnas medel kvar i Joint Venture-bolaget för att fortsätta med lönsamhetsstudier. Den första produktionen
beräknas preliminärt starta under början av 2017. Den framtida produktionskapaciteten uppskattas för
närvarande till 30 koz, men detta kommer att bli föremål för justering under lönsamhetsstudierna.
I juli 2015 förvärvade LLC Krasny, det ryska joint venture bolaget, en alluvial guldlicens. Det totala
licensområdet för den alluviala licensen inkluderar två separata block, ”Ruchey Krasny 1” och ”Ruchey Krasny
2”, och ligger inom gränserna för själva berggrundslicensen Krasny, vilken redan ägs av LLC Krasny och där
prospektering redan pågår av bolaget. Krasny Ruchey-licensen medger rätten att prospektera och producera
alluvialt guld under 15 åroch den totala mängden guldresurser enligt P2-kategorin inom den ryska GKZklassificeringen förutspås till 30 kg. Förutom LLC Krasny deltog ytterligare tre företag i auktionen och det
slutliga förvärvspriset uppgick till 280 000 ryska rubel (cirka 5 000 USD) vilket erlades av LLC Krasny.
Det alluviala projektet kommer att utvecklas baserat på dess kvaliteter och om alluvial produktion från Krasny
Ruchey-licensen visar sig kunna vara lönsam, så kommer produktion av alluvialt guld att kunna ske parallellt
med utvecklandet av berggrundslicensen för att på så sätt uppnå synergier i avtäckandet av berggrunden. LLC
Krasny behöver inte hantera denna produktion på egen hand eftersom det finns ett antal alluviala
guldproducenter i området som kan tjäna som operatörer och dessutom har GV Gold både utrustning och
erfarenhet av alluvial produktion i området.

Kopy Goldfields AB (publ) Ticker: KOPY Delårsrapport jan - jun 2015

7

Januari - juni 2015

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)
Bolaget har ännu inte inlett produktion varför någon nettoomsättning inte redovisas.
Investeringar i prospekteringsarbeten uppgick under första halvåret till 0,6 MSEK (2,1). Inga licensförvärv
genomfördes under perioden eller motsvarande period föregående år. Av prospekteringsarbeten utgjorde 0,4
MSEK (1,8) aktiverat arbete för egen räkning.
Den 12 augusti 2014 ingick bolaget ett Joint Venture avtal med den ryske guldproducenten GV Gold. Enligt
gällande redovisningsprinciper skall Krasny-projektet redovisas enligt kapitalandelsmetoden som ett joint
venture på en separat rad i balansräkningen och resultaträkningen. I balansräkningen uppgår andelar i joint
ventures vid periodens slut till 77,3 MSEK och i resultaträkningen resultat från joint ventures till 3,6 MSEK.
Totalt uppgår det bokförda värdet på prospekteringsarbeten och licenser till 22,0 (82,5) i balansräkningen och
skillnaden mot föregående år förklaras främst av den redovisningsmässiga hanteringen av Krasny-licensen.
Rörelsekostnaderna uppgick till 2,8 MSEK (7,4) där årets rörelsekostnader inkluderar ett positivt resultat från
joint ventures om 3,6 MSEK. Rörelsekostnaderna inkluderar även personalkostnader om 2,6 MSEK (4,0) där
förändringen avspeglar det kostnadsreduceringsprogram som bolaget genomför.
Periodens skatt uppgick till 0 MSEK (-7,8) där föregående års skatt 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 0,1 MSEK (-13,1) vilket motsvarar 0,00 SEK (-0,41) per aktie.
Sedan bolaget ingick joint venture kontraktet med GV Gold i augusti 2014 har andelen tillgångar denominerade
i rubel minskat. Under perioden januari – juni 2015 förstärktes den ryska rubeln mot svenska kronan med ca
7,7 % jämfört med 0,5 % under motvarande period föregående år. I rapporten över totalresultat ingår
omräkningsdifferenser uppgående till 3,1 MSEK (3,9) för halvåret.
Extra bolagsstämman den 17 december 2014 beslöt att minska aktiekapitalet med 8,5 MSEK utan indragning av
aktier. Vidare beslutades det om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Företrädesemissionen, som försåg Bolaget med 8,0 MSEK efter emissionskostnader, slutfördes i januari 2015
och registrerades av Bolagsverket i februari 2015 tillsammans med aktiekapitalsminskningen. Efter
registreringen uppgår antalet aktier i Kopy Goldfields till 54 444 996 stycken och det nya aktiekapitalet uppgår
till 20 701 146,18 SEK.
Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 2,7 MSEK (2,5).
Eget kapital uppgick vid utgången av perioden till 110,5 MSEK (78,5) vilket motsvarar 2,0 SEK per aktie (2,4).
Soliditeten uppgick till 92,1 % (84,9 %) i slutet av perioden.
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 9 (16). Av de anställda utgjorde 7 (11) personer fast
anställda och 2 (5) personer temporärt anställda som främst arbetar med prospektering. Antalet anställda vid
periodens slut uppgick till 7 (13).

Fortsatt drift (Going concern)

Guldprospektering är en kapitalintensiv verksamhet och som framgår ovan har bolaget ännu inga intäkter.
Bolaget kommer att behöva ytterligare finansiering för att kunna fortsätta verksamheten den närmsta 12månadersperioden. Styrelsen bedömer att denna finansiering främst ska ske antingen genom försäljning av
tillgångar eller via nyemissioner eventuellt kompletterat med bryggfinanisering. Med beaktande av de
bedömda värdena på bolagets licenser och den sannolikt tillkommande tilläggsköpeskillingen i Krasny-projektet
är det dock styrelsens bedömning att bolaget har förmåga till fortsatt drift.
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Moderbolaget

Totala tillgångar uppgick till 126,2 MSEK (124,9). Likvida medel uppgick till 2,5 MSEK (1,9). Resultat efter skatt
för halvåret uppgick till -1,9 MSEK (-3,2).

Risk och osäkerhet

En detaljerad beskrivning av bolagets risker ingår i Kopy Goldfields årsredovisning för 2014. Riskerna är bland
annat geologiska risker, risker relaterade till fyndigheterna, leverantörsrisker, risker relaterat till värderingen på
tillgångarna, likviditetsrisk, guldpriset, valutakursrisker och politiska risker. Under 2014 eskalerade
oroligheterna i Ukraina och EU och USA införde sanktioner mot Ryssland. Bolaget är i dagsläget inte påverkat
av dessa sanktioner och bevakar den fortsatta händelseutvecklingen.
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 20 augusti 2015
Kopy Goldfields AB (publ)
Mikhail Damrin
Verkställande Direktör

Kjell Carlsson
Ordförande
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Kommande finansiell rapportering

Nästa finansiella rapportering kommer att vara bokslutsrapporten januari – december 2015 som publiceras den
24 mars 2016.

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 First North)
Antal aktier utestående: 54 444 996

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 20
augusti 2015 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

Not

Nettoomsättning

2015

Jan – Dec

2014

2014

0

0

0

2 730

1 109

40 212

2 730

1 109

40 212

429

2 104

3 694

-3 700

-3 411

-11 203

-2 582

-3 977

-7 388

3 579

0

-5 460

0

0

0

-136

-29

-58

-2 839

-7 417

-24 109

320

-4 204

19 797

-190

-1 084

-1 460

130

-5 288

18 337

9

-7 822

-5 353

PERIODENS RESULTAT

139

-13 110

12 984

Resultat per aktie före och efter utspädning*

0,00

-0,41

0,40

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning*

48 538 357

32 171 885

32 171 965

Antal aktier vid utgången av perioden*

54 444 996

32 172 043

32 172 043

Övriga intäkter

6

Summa intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Resultat från Joint Ventures

6

Resultat från avyttring av dotterbolag
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella
tillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt

*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 den nyemission som genomförts under 2015.

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag
Jan – Jun
KSEK
Periodens resultat

2015

Jan – Dec

2014

2014

139

-13 110

12 984

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska
verksamheter

3 190

3 901

-1 575

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

3 329

-9 209

11 409
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Koncernens Rapport över finansiell ställning i sammandrag
KSEK

Not

30-jun

31-dec

30-jun

2015

2014

2014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Prospekteringslicenser och utvärderingsarbeten

6

22 026

19 838

82 541

3 156

2 864

4 373

77 300

72 141

0

102 482

94 843

86 914

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Joint Venture

6

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

357

463

643

14 485

12 729

2 464

2 708

1 111

2 500

17 550

14 303

5 607

120 032

109 146

92 521

110 501

99 153

78 536

Uppskjuten skatt

3 001

2 786

4 879

Summa kortfristiga skulder

6 530

7 207

9 106

120 032

109 146

92 521

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

6

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Koncernens Rapport över kassaflöden i sammandrag
Jan – Jun
KSEK

Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2015

Jan – Dec

2014

2014

-5 967

-7 709

-12 791

-469

7 659

11 462

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8 017

46

46

Periodens kassaflöde

1 581

-4

-1 283

Likvida medel vid periodens början

1 111

2 476

2 476

Kassaflöde från investeringsverksamheten

6

Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

16

28

-82

2 708

2 500

1 111

Koncernens Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

KSEK

Not

Jan – Jun

Jan – Dec

Jan – Jun

2015

2014

2014

Eget kapital vid början av perioden

99 153

Nyemission

10 889

4

4

0

-4

-4

-2 872

0

0

0

42

42

Ej registrerad nyemission
Emissionskostnader
Premier för teckningsoptioner
Periodens resultat
Övrigt totalresultat för perioden
Eget kapital vid slutet av perioden
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87 703

87 703

139

12 984

-13 110

3 190

-1 575

3 901

110 501

99 153

78 536
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Jan – Jun
KSEK

2015

Nettoomsättning

Jan – Dec

2014

2015

1 822

1 742

3 321

Rörelseomkostnader

-4 360

-3 953

-7 974

Rörelseresultat

-2 538

-2 211

-4 653

Resultat från andelar i koncernföretag

-1 477

0

-8 247

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

2 077

-1 012

5 064

-1 938

-3 223

-7 836

0

0

0

-1 938

-3 223

-7 836

Skatt
PERIODENS RESULTAT

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
KSEK

Not

30-jun

31-dec

30-jun

2015

2014

2014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

88

117

146

Finansiella anläggningstillgångar

121 591

119 237

119 421

Övriga fordringar

2 200

437

3 431

Kassa och bank

2 506

841

1 930

Summa omsättningstillgångar

4 706

1 278

5 361

126 297

120 632

124 928

120 348

114 272

119 143

5 949

6 360

5 785

126 297

120 632

124 928

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kortfristiga skulder
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 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 2015 har upprättats i enlighet med IAS 34 och
Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har, i likhet med årsbokslutet för 2014, 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 2014 såsom de har
beskrivits i årsredovisningen för 2014.
Delårsrapporten innehåller inte all den information och de upplysningar som återfinns i årsredovisningen och
delårsrapporten bör därför läsas tillsammans med årsredovisningen för 2014.
Not 3
Verkligt värde finansiella instrument
Bland finansiella tillgångar ingår låne- och kundfordringar, likvida medel samt fordran för tillägsköpeskilling för
Krasny-licensen. 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. Fordran för tilläggsköpeskilling för Krasny-licensen är
värderad till verkligt värde via resultaträkningen enligt nivå 3. Övriga 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 2014.
Not 6
Joint Venture
Den 12 augusti 2014 ingick bolaget ett Joint Venture avtal med den ryske guldproducenten GV Gold. GV Gold
investerade samtidigt 4 MUSD, varav 1 MUSD erlades kontant till Kopy Goldfields och redovisas som kassaflöde
från investeringsverksamheten under sista halvåret 2014. Enligt gällande redovisningsprinciper skall Krasnyprojektet redovisas enligt kapitalandelsmetoden som ett joint venture på en separat rad i balansräkningen,
initialt värderat till verkligt värde vid transaktionsdagen. Till följd av detta redovisar koncernen under andra
halvåret 2014 övriga intäkter om 37,0 MSEK i resultaträkningen.
I balansräkningen uppgår andelar i joint ventures vid periodens slut till 77,3 MSEK medan resultat från joint
ventures i resultaträkningen uppgår till 3,6 MSEK. Totalt uppgår det bokförda värdet på prospekteringsarbeten
och licenser till 22,0 (82,5) i balansräkningen och skillnaden mot föregående år förklaras främst av den
redovisningsmässiga hanteringen av Krasny-licensen.
Bolaget redovisar även en fordran om ca 12 MSEK avseende en tilläggsköpeskilling, vilken har diskonterats
samt sannolikhetsbedömts.
Den 19 december 2013 tillkännagav bolaget försäljningen av två licenser, vilken redovisades fullt ut i
resultaträkningen under fjärde kvartalet 2013. 10% av försäljningssumman erhölls vid kontraktsdatum, medan
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den resterande delen erhölls i februari 2014. Som en konsekvens redovisas i kassaflödet för det första halvåret
2014 en försäljning av dotterbolag om 8,3 MSEK.
Not 7
Tvister
I juni 2015 erhölls domen från Stockholms Handelskammare i det skiljeförfarande som Bolaget varit part i.
Tvisten avsåg ett avtal mellan SAT Commerce Ltd och Kopy Goldfields AB som ingicks i mars 2013 och löpte ut i
juni 2014. Skiljedomstolen dömde Kopy Goldfields till att betala SAT ett belopp om 100 KUSD samt ränta och
advokatkostnader.
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
Kopy Goldfields AB (publ) Ticker: KOPY Delårsrapport jan - jun 2015

17

