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Halvårsrapport januari – juni 2011 
 

”Kopy Goldfields rapporterade den första mineraltillgångsrapport i enlighet 
med den internationella JORC koden, signerad av SRK Consulting, vilket är den 

första utav förhoppningsvis många mineraltillgångsrapporter framöver. 
Bolaget har vidare lyckats attrahera en internationell industriell potentiell 

aktieägare på PDAC i Toronto där bolaget visade upp ett starkt 
prospekteringsteam och en attraktiv prospekteringsportfölj från ett av världens 

främsta guldområden.” 
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Viktiga händelser under andra kvartalet 2011 
Utveckling av prospekteringsarbetet 

 Bolaget rapporterar den första mineraltillgången i enlighet med JORC koden som beräknats på 
Kopylovskoye-fyndigheten till 37 000 Oz indikerade tillgångar med en genomsnittlig guldhalt på 
1,31g/t samt 80 000 Oz antagna tillgångar med en genomsnittlig guldhalt på 1,07g/t estimerat av SRK 
Consulting. Mineraliseringen är öppen på djupet och längs med ytan. Detta är den första utav flera 
estimat av mineraltillgångar i enlighet med JORC koden som bolaget planerar att utföra. 

 Vidareutveckling av Kopylovskoye-fyndigheten sker ej innan prospekteringsresultat från närliggande 
fyndigheter erhållits. 

 På Kavkaz-fyndigheten har 634 meter av RC- och 1 370 meter av diamantborrning genomförts för att 
bevisa Miliony-strukturen. Borrproverna har skickats för fire-assay analys och resultaten förväntas 
under kvartal tre 2011. 

 På Zolotoy-fyndigheten inom Prodolny-licensen har fem prospekteringsdiken på totalt 1 700 meter 
genomförts. Dikningsprover analyseras genom fire-assay metoden. Mineraliserade områden syns 
tydligt med en utbredning av mineraliserat berg från väst till öst upp till 100 meter längs ytan. 
Diamantborrning genomförs för att analysera mineraliseringen på djupet. Analysresultat förväntas 
under kvartal tre 2011. 

 På västra Uspenskoye-fyndigheten inom Prodolny-licensen har 800 meter av dikning genomförts och 
chipsprover har samlats in. Express guld- och multielementanalys genomförs och analysresultat 
förväntas under kvartal tre 2011.  
 

Bolagsutveckling 

 Kopylovskoye AB har ändrat bolagsnamn till Kopy Goldfields AB (publ). Det nya namnet reflekterar 
bättre de 17 prospekteringsprojekten bolaget innehar. 

 Bolaget genomför ett kostnadsbesparingsprogram i både Sverige och Ryssland.  
 

Finansiell information 

 
Andra kvartalet Första Halvåret Helår 

  2011 2010 2011 2010 2010 

Prospektering och licenser, MSEK 7,1 11,2 15,8 17,1 41,1 

Likvida medel vid periodens utgång, MSEK 5,6 5,5 5,6 5,5 0,9 

Resultat efter finansiella poster, MSEK -83,3 -3,8 -86,8 -5,5 -13,2 

Resultat efter skatt, MSEK -78,8 -4,1 -82,7 -6,2 -8,6 

Resultat efter skatt per aktie, SEK -11,90 -1,70 -12,48 -2,55 -2,85 
 

Andra kvartalet 2011 
 Nedskrivningarna av ackumulerade prospekteringskostnader på Kopylovskoye-projektet uppgick till     

-74,7 MSEK (0). 

 Investeringar i utvecklingsarbeten uppgick till 7,1 MSEK (6,5). 

 Investeringar i licenser var noll (4,7 MSEK). 

 
Första halvåret 2011 

 Nedskrivningarna av ackumulerade prospekteringskostnader på Kopylovskoye-projektet uppgick till      
-74,7 MSEK (0).  

 Investeringar i prospekteringsarbeten uppgick till 15,4 MSEK (12,4). 

 Investeringar i licenser uppgick till 0,4 MSEK (4,7). 

 

Viktiga händelser efter utgången av andra kvartalet 2011 
 Tre nya styrelsemedlemmar valdes in vid extra bolagsstämman den 27 juli. Johan Österling, Patric 

Perenius och Andreas Forssell. 

 Ett optionsprogram till de anställda antogs på extra bolagsstämman. 

 Långsiktiga lån har överenskommits på 12,7 MSEK med tre huvudägare på 7 % ränta och två års löptid. 

 Eldorado Gold Corp och Kopy har nått en icke-bindande avsiktsförklaring om att Eldorado ska förvärva 
2 700 000 nyemitterade aktier om totalt 29 MSEK. 
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VD:s kommentar 

I juni 2011 nådde vi det första långsiktiga målet att estimera mineraltillgångar i enlighet med JORC 
koden för Kopylovskoye-projektet. Med nuvarande guldpris är det möjligt att starta produktion vid 
denna fyndighet. Särskilt med tanke på de områden som omger Kopylovskoye-fyndigheten; 
Vostochnaya, Takhtykan och Pravovesenny. Även om rapporten i sig utgjorde ett starkt tekniskt 
delmål för bolaget, eftersom kvaliteten på vårt prospekteringsarbete godkändes av SRK Consulting, 
utlöste denna rapport ett stort fall i aktiekursen och det skedde förändringar i ledningen och 
styrelsen. Slutsatserna och lärdomarna vi hittills kan dra från vårt arbete är att: 
 
Kopy Goldfields är ett prospekteringsbolag med en stark portfölj av prospekteringsprojekt i ett 
guldområde i världsklass. Vi har högutbildade medarbetare och vi kan göra ett kvalitativt 
prospekteringsarbete. Men vi har ännu enbart rena prospekteringsprojekt vilket medför vissa 
risker. 
 
Vår prospekteringsstrategi utvärderas för närvarande och kommer sannolikt att revideras senare i år 
Vår strategi att bygga en portfölj av prospekteringsprojekt och att expandera i området har dock, 
enligt min uppfattning, så långt fallit väl ut och står fast. Det är på grund av vår breda portfölj som 
bolaget har möjlighet att fortsätta utvecklas. 
 
Det är mycket ovanligt att påträffa en guldfyndighet i världsklass på första försöket. Vi lyckades inte 
hitta en världsklassfyndighet, men vi kunde bevisa förekomsten av berggrundsguld på första 
försöket. Baserat på hittillsvarande analysresultat har vi reviderat prospekteringsprogrammet för 
andra halvåret 2011. Huvudsyftet med programmet är nu att utvärdera mineraltillgångspotentialen 
för de mest intressanta av våra övriga mineraliseringarna: Krasniy, Zolotoy, Kavkaz, Uspenskoye och 
Obrucheva. Vi planerar att utveckla projekten i delfaser för att bättre kunna kontrollera 
prospekteringsriskerna längs vägen – ytlig prospektering, test borrning, begränsad borrning samt 
slutligen mineraltillgångsborrning och estimera mineraltillgångar över ett större område om 
potentialen finns.  
 
Vi har en diamant- och en RC-borrig på plats i prospekteringsområdet.  Vi leasar nu ytterligare en 
kärnborrningsrigg för att säkerställa att borrprogrammet avslutas i tid. Vi har lärt oss att det uppstår 
utmaningar med alla entreprenörer av olika slag vid borrning i vårt område och det är inte lätt att 
byta leverantör under säsongen. 
 
Vi har reducerat support- och bolagsstyrningsrelaterade kostnader avsevärt. Totala besparingar för 
andra halvåret beräknas till 1,9 MSEK (17% mot initial budget). Vårt mål är att frigöra så mycket 
kapital som möjligt för prospekteringsaktiviteter. 
 
Guldprospektering kräver långsiktighet och kunskap om branschen. Jag välkomnar intresset från 
Eldorado Gold Corp, en stor internationell industriell investerare, som vill bli vår nya storägare. Ett 
samarbete med Eldorado kommer tveklöst att förlänga vår utvecklingshorisont och fördjupa vår 
branschkunskap.  
 
Trots den besvikelse många aktieägare kände efter JORC rapporten tidigare i somras, känner vi ett 
starkt stöd från flertalet av de större aktieägarna.  Guldpriset är fortsatt rekordhögt och fundamenta 
i guldindustrin är starkare än någonsin. Vi har i Kopy lyckats bygga upp en attraktiv portfölj av 
guldfyndigheter. Vår avsikt är att gå framåt och utveckla först ett guldprospekteringsbolag i 
världsklass och därefter ett framstående produktionsbolag. 
 
Bästa hälsningar, Mikhail Damrin 
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Kopy Goldfields AB - ett prospekteringsbolag med tydliga mål 

 
Kopy Goldfields AB:s historia 
Kopy Goldfields AB (ticker: KOPY) är ett svenskt listat guldprospekteringsbolag, listat på Nasdaq OMX 
First North i Stockholm. Bolaget grundades 2007 efter att ha förvärvat fyndigheten Kopylovskoye.  
Under de tre senaste åren har bolaget förvärvat ytterligare sex licenser och utvecklat en portfölj med 
17 prospekteringsprojekt, därmed namnbytet till Kopy Goldfields AB (publ). Kopy Goldfields AB är det 
svenska moderbolaget med sex helägda ryska dotterbolag: OOO Kavkaz Gold, OOO Kopylovskoye, 
OOO Krasny, OOO Prodolny, OOO Resurs och OOO Kopylovskoye Management samt det svenska 
dotterbolaget Kopy Development AB. 
 
Verksam i ett av världens främsta guldområden 
Kopy Goldfields utvecklar för närvarande 17 berggrundsprojekt inom sju licensområden, alla till fullo 
kontrollerade av bolaget. Samtliga projekt ligger i området Lena Goldfields, känd för sin långa historia 
av alluvial guldproduktion.  Projekten befinner sig i olika utvecklingsfaser, med Kopylovskoye-
licensen som den mest utvecklade: 
• Kopylovskoye har nyligen rapporterat mineraltillgångar i enlighet med JORC koden. Kopylovskoye 
är en del av ett kluster av liknande mineralisering som sträcker sigtvå till fem kilometer ifrån varandra 
inom Kopylovskoye, Vostochnaya, Takthykan och Pravovesenniy, vilka alla hör till Kopy Goldfields AB. 
• Kavkaz är i en avancerad prospekteringsfas tillsammans med Zolotoy-, Uspenskiy- och Obrucheva-
fyndigheterna inom Prodolny-licensen vilka innefattas i det befintliga prospekteringsprogrammet. 
• Krasnyy-mineraliseringen på Krasnyy-licensen har förberetts för testborrning under september 
2011 
• Takhtykan-licensen, Bannoye East-fyndigheterna på Vostochnaya- licensen; Gromovsky-, 
GromovskyEast-, Gromovsky North-, Obrucheva-, Vladimirovskiy- och Zolotoy-fyndigheterna på 
Prodolnyy- licensen; Krasnyy East- och Krasnyy North- fyndigheten på Krasnyy-licensen samt 
Kapustinskiy-fyndigheten på Pravovesenniy-licensen befinner sig i tidig prospekteringsfas.  
 
Licenserna är geografiskt koncentrerade till ett 15 x 20 km stort område på 40 till 75 km avstånd från 
områdets huvudort Bodaibo, Irkutskregionen i Ryssland. Avståndet från fyndigheterna till 
huvudvägen är mellan en och 10 km. Från Kavkaz i väster till Takhtykan i öster är avståndet endast 25 
km, vilket skapar goda möjligheter för att skapa avsättning från flera fyndigheter till ett centralt 
anrikningsverk. 
 
Affärsidé och mål 
Kopy Goldfields vision är att bli ett prospekterings- och produktionsbolag i världsklass. Bolagets 
affärsidé är att förädla guldfyndigheter i berggrunden som befinner sig inom de befintliga alluviala 
guldgruvorna i Lena Goldfields i Ryssland, och utveckla dessa till produktion. Bolagets långsiktiga mål 
är att kontrollera mineraltillgångar på 5 miljoner oz guld och ha en produktionskapacitet på 200 000 
oz guld per år.  
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Kopy Goldfields utvecklar 17 projekt inom sju licenser på 255 km2  

 
Projektutveckling januari till juni 2011 
Kopylovskoye-licensen 
Första halvårets prospekteringsaktiviteter 2011  
Under perioden borrades totalt 5 788 meter RC-borrhål med ett maxdjup på 180 meter. Huvudmålet 
var att undersöka den mineraliserade strukturen på djupet och längs ytan för att kunna rapportera 
mineraltillgångar i enlighet med JORC koden.  

 
Resultat från prospekteringsaktiviteterna H12011 
Kopylovskoye-licensen är den enda licens där bolaget har rapporterat mineraltillgångar enligt JORC 
koden på ännu. Bolaget har som mål att utveckla 17 projekt och rapportera mineraltillgångar i 
enlighet med JORC koden på dessa projekt. De tre mest avancerade projekten efter Kopylovskoye är 
för närvarande under utveckling till mineraltillgångar och potentiellt rapporteras i enlighet med JORC 
koden. Ett mineraltillgångsestimat i enlighet med JORC koden har signerats av SRK Consulting, se 
nedan. Resultatet från rapporten har använts till ett impairmenttest som påvisade ett 
nedskrivningsbehov på 74,7 MSEK av Kopylovskoye-licensen, vilket innehåller både aktiverat 
prospekteringsarbete och förvärvskostnader för licensen. 

  
Tabell 1. Mineraltillgångsberäkning för Kopylovskoye-fyndigheten, Irkutsk-regionen, Ryssland, SRK 

Consulting, 7 juni, 2011*  

Tillgångskategori Område Ton Guldhalt (g/t) Guld (Oz) 

Bevisad Hela fyndigheten 0 0 0 
Indikerad Hela fyndigheten 878 000 1,31 37 000 

Antagen Hela fyndigheten 2 314 000 1,07 80 000 
Jeff Volk, Msc, CPG, FA usIMM från SRKhar utfört beräkningarna på mineraltillgångarna.  

*Kommentarer: 

 Mineraltillgångar är inte malmreserver och har inte bevisade ekonomiska förutsättningar för utvinning. Det finns inga garantier för att alla eller delar 

av mineraltillgångarna kan konverteras till malmreserver. 

  Ovan nämnda tillgångar är beräknade inom ramen för ett potentiellt ekonomiskt utvinningsbart dagbrott med cut-off på 0,4 g/t guld  

 Dagbrottsoptimering baseras på guldpris på 1,500USD/oz, metallurgisk återvinningsgrad på 90 % och en process och G&A kostnad på 16,50 USD/t  

 Siffrorna för mineraltillgångs tonnage och metallinnehållet är avrundade för att återspegla säkerhetsgraden i uppskattningen, och vissa s kan variera 

vid summering på grund av avrundning;  

 Mineraltillgångstonnage och guldhalter har beräknats på fallhöjden 1,5 meter i det potentiella dagbrottet. 
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Kavkaz-licensen 
Första halvårets prospekteringsaktiviteter 2011  
På Kavkaz-licensen genomfördes 634 meter av RC-borrning och 1 370 meter diamantborrning där 
proverna analyseras i laboratoriet med målet att utvärdera mineraliseringarna på Milliony-
strukturen. Baserat på resultaten har bolaget som mål att estimera mineraltillgångspotentialen för 
Milliony- strukturen. 
 

Prodolny-licensen 
Första halvårets prospekteringsaktiviteter 2011  

 På Zolotoy-fyndigheten inom Prodolny-licensen har fem prospekteringsdiken på totalt 1 700 
meter genomförts. Dikningsprover analyseras genom fire-assay metoden. Borrning 
påbörjades i augusti 2011. 

 På västra Uspenskoye-fyndigheten inom Prodolny-licensen har 800 meter av dikning 
genomförts och chipsprover har samlats in längs dikningen. Express guld- och 
multielementanalys genomförs under kvartal tre. Borrning påbörjades och förväntas vara 
klart under kvartal tre. Målet med prospekteringsaktiviteterna är att identifiera Milliony 
strukturen från Kavkaz vidare västerut genom Uspenskoye mineraliseringen.  Borrning 
påbörjades i juli 2011. 

 
Resultat från prospekteringsaktiviteterna 2011 

 Mineraliserade områden syns tydligt där bredden på mineraliserat berg från väst till öst 
ökade längs området på upp till 100 meter på ytan.  

 

Krasny-licensen 
Första halvårets prospekteringsaktiviteter 2011  

 Inom Krasny licensen har bolaget genomfört 3,2 km av linjär geofysisk undersökning och 
förberett borrplattor för diamant- och RC-borrning. Målet med prospekteringen är att 
verifiera de ryska historiska mineraltillgångarna inom Krasniy mineraliseringen och 
undersöka den norra strukturen. 

 
Resultat från prospekteringsaktiviteterna första halvåret 2011 

 Inga resultat att rapportera ännu. 
 

Pravovesenny, Vostochanya och Takhtykan-licensen 
Prospekteringsmål 2011 

 Baserat på de resultat från de ekonomiska och produktionsmodellerna som under kvartal tre 
utvecklas internt, kommer bolaget ta beslut om begränsad utvärdering av fyndigheterna för 
att förstå om de tre licenserna kan addera till Kopylovskoyes framtida produktionsutveckling. 

 
 

Framtidsutsikter andra kvartalet 2011 
• Bolagets mål är att genomföra dikning samt cirka 4 000 meters RC- och diamantborrning på 

Kavkaz-licensen samt på Uspenskiye och Zolotoy-fyndigheterna inom Prodolny-licensen för 
att estimera mineraltillgångspotential. 

• Bolaget fortsätter att arbeta med SRK Consulting som kontinuerligt övervakar borrning och 
prospekteringsresultat. SRK Consulting är ansvarig för att utfärda JORC-rapporterna. Alex 
Stewart Laboratory i Moskva fortsätter att analysera proverna som kommer från dikning och 
RC-borrning.  
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Andra kvartalet 2011 
 

Investeringar i prospekteringsarbeten uppgick under perioden till 7,1 MSEK (6,5) och 0,0 MSEK (4,7) i 
förvärv av en ny licens. Av prospekteringsarbetena utgjorde 4,6 MSEK (2,5) aktiverat arbete för egen 
räkning. Efter att ha erhållit den första mineraltillgångsrapporten i enlighet med JORC koden på 
Kopylovskoye-projektet, som var lägre än förväntat, beslutade bolaget att justera ned det bokförda 
värdet av Kopylovskoye-projektet med 74,7 MSEK. Värdejusteringen baseras på ett impairment test 
som utfördes med de nya mineraltillgångsestimatet enligt JORC koden. Impairmenttestet baseras på 
samma förutsättningar som finns beskrivna i årsredovisningen 2010 till not 13, med undantag för 
guldpriset som nu baserats på 1500 USD per oz jämfört med 1200 USD per oz vid årsskiftet samt med 
nya estimat för produktions- och kapitalkostnader estimerade med hjälp av SRK Consulting. Totalt 
uppgår prospekteringsarbeten efter nedskrivningen till 89 MSEK i balansräkningen. 
 
Rörelsekostnaderna uppgick till 88,5 MSEK (7,0).  I rörelsekostnaderna ingår ovan beskrivna 
värdejusteringar av prospekteringslicenser och prospekteringsarbeten med 74,7 MSEK (-) och 5,5 
MSEK (3,2) utgjordes av personalkostnader.  
 
Periodens skatteintäkt uppgick till 4,5 (-0,4) MSEK och hänför sig till minskad uppskjuten skatteskuld 
hänförlig till de nedskrivna aktiverade projektkostnaderna på Kopylovskoye-projektet. 
 
Periodens resultat uppgick till -78,8 MSEK (-4,1) vilket motsvarar -11,90 SEK (-1,70) per aktie.  
 

Januari – juni 2011 
 
Bolaget har ännu inte inlett produktion varför någon nettoomsättning inte redovisas. 
 
Investeringar i prospekteringsarbeten uppgick under perioden till 15,4 MSEK (12,4) och 0,4 MSEK 
(4,7) i förvärv av en ny licens. Den nya licensen förvärvades på en offentlig auktion. Av 
prospekteringsarbeten utgjorde 7,7 MSEK (5,0) aktiverat arbete för egen räkning. Under andra 
kvartalet gjordes en värdejustering av Kopylovskoye-projektet med -74,7 MSEK baserat på ett 
impairmenttest från den nya mineraltillgångsrapporten som rapporterades under andra kvartalet. 
Totalt uppgår det bokförda värdet av prospekteringsarbeten efter nedskrivningen till 89 MSEK i 
balansräkningen. 
 
Rörelsekostnaderna uppgick till 95,1 MSEK (10,3) av vilka 74,7 MSEK var värdejusterade på licensen 
av Kopylovskoye och aktiverat prospekteringsarbete på Kopylovskoye-projektet samt 9,8 MSEK (5,6) 
utgjordes av personalkostnader.  
 
Periodens skatteintäkt uppgick till 4,1 (-0,8) MSEK och hänför sig till minskad uppskjuten skatteskuld 
hänförlig till de nedskrivna aktiverade projektkostnaderna. 
 
Periodens resultat uppgick till -82,7 MSEK (-6,2) vilket motsvarar -12,48 SEK (-2,55) per aktie.  
 
Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 5,6 MSEK (5,5).  
 
Kassaflödet för perioden uppgick till 3,5 MSEK (-0,2). Under perioden tillfördes bolaget 
emissionslikviden från nyemissionen som slutfördes i december 2010. Bolaget tillfördes 41,9 MSEK, 
netto efter kvittning av lån samt avräkning av emissionskostnader. Under perioden återbetalades 
också återstoden av de kortfristiga lån som erhölls under hösten 2010 från ett antal av bolagets 
större aktieägare, styrelseledamöter samt företagsledning. Lånen som återbetalades uppgick till 4,0 
MSEK.  
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Eget kapital uppgick vid utgången av perioden till 105,4 MSEK (123,9) vilket motsvarar 15,91 SEK per 
aktie (41,99).  
 
Soliditeten uppgick till 91,9% (82,5%) i slutet av perioden.  
 
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 88 (48). Av de anställda utgjorde 38 
personer fast anställda och 50 personer temporärt anställda som främst arbetar med prospektering. 
Ökningen i antal anställda under perioden är hänförlig till borraktiviteterna på Kopylovskoye och 
Kavkaz. 

 
Fortsatt drift (Going concern)  
Guldprospektering är en kapitalintensiv verksamhet och som framgår ovan har bolaget ännu inga 
intäkter. Som beskrivits i årsredovisningen avseende 2010 och prospekt utgivna under 2010 kommer 
bolaget att behöva kontinuerlig finansiering för att kunna fortsätta verksamheten. Samma 
förhållande föreligger för den närmsta 12- månadersperioden. Styrelsen anser att finansiering främst 
ska ske via nyemissioner kompletterat med bryggfinansiering. Med beaktande av de bedömda 
värdena på bolagets licenser och sannolika tillkommande finansiering är styrelsens bedömning att 
bolaget har förmåga till fortsatt drift. 

 
Väsentliga händelser efter balansdagen 
 

 Extra bolagsstämman den 27 juli beslutade om nyval av styrelseledamöterna Patric Perenius, 
Johan Österling och Andreas Forssell. Björn Fernström och Ulrika Hagdahl har sedan tidigare 
lämnat styrelsen på egen begäran. Vidare ställde Claes Levin sin plats till förfogande vid 
stämman.  
Styrelsen består således efter bolagsstämman av Kjell Carlsson, ordförande, Peter Geijerman, 
Markku Mäkelä, Sergey Petrov, Patric Perenius, Johan Österling och Andreas Forssell.  
 

 Extra bolagsstämman den 27 juli beslutade inrätta Incitamentsprogram 2011/2013 genom 
emission av högst 276 120 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till ett helägt dotterbolag. 
Teckningsoptionerna ska vidare överlåtas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i 
Kopy-koncernen till marknadsvärde. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie. 
Teckningskursen per aktie ska uppgå till 140 procent av den volymviktade genomsnittliga 
senaste betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North under perioden från och 
med den 28 juli 2011 till och med den 16 augusti 2011, dock inte under aktiens kvotvärde. 

 

 Kopy Goldfields meddelar ett förslag om att genomföra en riktad emission om totalt 29 MSEK 
till Eldorado Gold Corp som är ett kanadensiskt guldproduktionsbolag. Eldorado Gold Corp är 
listat på Torontobörsen TSX:ELD, New Yorkbörsen NYSE:EGO samt Australienbörsen 
ASX:EAU. Om den föreslagna affären genomförs, blir Eldorado den största ägaren i Kopy med 
en ägarandel på cirka 28%. 

 
 Kopy Goldfields AB (publ) meddelar att långfristiga lån på 7,7 MSEK har ställts ut till Kopy 

Goldfields AB från KGK Holding samt familjen Wahlqvist. Dessa lån är signerade och 
utbetalda till Kopy. Ytterligare ett lån på 5 MSEK är överenskommit med Commodity Quest 
AB (publ), men är ännu ej betalt. Lånen ska återbetalas senast den 28 juli 2013 till långivarna. 
Lånet har en årlig ränta på 7 (sju) procent. Bolaget ska använda lånebeloppet till att täcka 
ytterligare prospekteringsarbete samt supportkostnader. 
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Moderbolaget 
Totala tillgångar uppgick till 230,0 MSEK (278,8). Likvida medel uppgick till 5,4 MSEK (5,1). Periodens 
resultat för perioden uppgick till -49,6 MSEK (-1,9). Under det andra kvartalet gjordes en nedskrivning 
av fordringar hos koncernbolag med 45,4 MSEK på grund av nya mineraltillgångsestimat i enlighet 
med JORC koden och impairmenttest på Kopylovskoye projektet. 
 

Risk och osäkerhet 
En detaljerad beskrivning av bolagets risker ingår i Kopy Goldfields (f.d Kopylovskoye) 
årsredovisningen för 2010. Det har inte skett några väsentliga förändringar i väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer under perioden. Riskerna är bland annat, geologiska risker, leverantörsrisker, 
risker relaterat till värderingen på tillgångarna, risker relaterade till fyndigheterna, guldpriset, 
valutakursrisker och politiska risker. 
 

Kommande finansiell rapportering 
15 november, 2011  Delårsrapport januari-september 2011 
 

För mer information: 
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 1217  
Anna Sandgren (Daun Wester), Vice VD Investor relations, +46 70 973 7131 
 

Adress:  
Kopy Goldfields AB (publ) (556723-6335) 
Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, SWEDEN 
Tel: +46 8 709 73 71 31 

www.kopygoldfields.com 
Ticker: KOPY (Nasdaq OMX First North) 
 

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 31 augusti kl 08.45.  
 
Kopy Goldfields påbörjade från och med 3 juni 2011 sin rapportering av mineraltillgångar och 
malmreserver enligt JORC-koden. SRK Consulting, Reno-kontoret i USA, verkar som konsult och 
beräknar samt godkänner mineraltillgångarna enligt JORC-koden med kvalificerade konsulten Jeff 

Volk, Msc, CPG, FA usIMM som oberoende part. Kopy Goldfields tillämpar International Financial 
Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Mangold Fondkommission verkar som Certified 
Adviser och likviditetsgarant, tel: 08-503  015 50. 

 
 

Denna rapport har ej blivit granskad av bolagets revisor.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kopygoldfields.com/
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Styrelsen och VD försäkrar att sexmånadersrapporten ger en rättvisande bild av bolagets aktiviteter, 
finansiella position och resultat och beskriver materiella risker och osäkerheter som bolaget står 
inför.  
 

Kjell Carlsson 

Styrelseordförande 

 

 

 

Andreas Forssell  Peter Geijerman  Markku Mäkelä 

Ledamot  Ledamot   Ledamot 

 

 

 

Sergei Petrov       Johan Österling  Patric Perenius 

Ledamot                          Ledamot  Ledamot 

 

 

 

 

 

Mikhail Damrin 

VD 

 

Denna halvårsrapport och ytterligare information finns på www.kopygoldfields.com 
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 Koncernens resultaträkning i sammandrag  
 

KSEK 

apr-jun jan-jun jan-dec 

2011 2010 2011 2010 2010 

Nettoomsättning 0 0 0 0 0 
Övriga intäkter 526 223 727 223 433 
Summa intäkter 526 223 727 223 433 

 
  

 
  

  Aktiverat arbete för egen räkning 4 573 3 013 7 677 5 017 12 582 

 
  

 
  

  Övriga externa kostnader -8 257 -3 774 -10 553 -4 701 -8 046 
Personalkostnader -5 485 -3 222 -9 802 -5 599 -15 962 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar -74 708 -3 -74 710 -3 -5 

Summa rörelsekostnader -88 450 -6 999 -95 065 -10 303 -24 013 

 
  

 
  

  Rörelseresultat -83 351 -3 763 -86 661 -5 063 -10 998 
Finansiella poster 15 4 -101 -400 -2 217 

 
  

 
  

  Resultat efter finansiella poster -83 336 -3 759 -86 762 -5 463 -13 215 
Skatt 4 499 -373 4 047 -753 4 605 
PERIODENS RESULTAT -78 837 -4 132 -82 715 -6 216 -8 610 

 
  

 
  

  Resultat per aktie före och efter 
utspädning -11,90 -1,70 -12,48 -2,55 -2,85 

Genomsnittligt antal aktier före och efter 
utspädning * 6 626 937 2 433 004 6 626 937 2 433 004 3 024 366 
Antal aktier vid utgången av perioden 6 626 937 2 950 020 6 626 937 2 950 020 6 626 937 

 
* Vid beräkning av genomsnittligt antal aktier januari – mars 2010 samt antal aktier vid periodens utgång 31 mars 2010 har 
hänsyn tagits till den omvända split som genomfördes i augusti 2010. 

 
 

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 
 

KSEK 

apr-jun jan-jun jan-dec 

2011 2010 2011 2010 2010 

Periodens resultat -78 837 -4 132 -82 715 -6 216 -8 610 
Övrigt totalresultat   

 
  

  Valutakursdifferenser 2 862 -1 102 1 681 3 228 -11 683 
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR 
PERIODEN -75 975 -5 234 -81 034 -2 988 -20 293 
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Koncernens Rapport över finansiell ställning i sammandrag 
 
 

KSEK 

 2011 2010 

30-jun 31-dec 

TILLGÅNGAR   
 Anläggningstillgångar   
 Immateriella anläggningstillgångar   
 Prospekteringslicenser och 

utvärderingsarbeten 88 727 144 839 

 
  

 Materiella anläggningstillgångar   
 

Byggnader och Maskiner och inventarier 10 023 6 182 

 
  

 Summa anläggningstillgångar 98 750 151 021 

 
  

 Omsättningstillgångar   
 Varulager 2 015 715 

Kortfristiga fordringar 8 455 57 303 
Kassa och bank 5 554 916 
Summa omsättningstillgångar 16 024 58 934 

 
  

 SUMMA TILLGÅNGAR 114 774 209 955 

 
  

 EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 

 
  

 Eget kapital 105 417 186 469 

 
  

 Summa långfristiga skulder  1 112 5 393 

 
  

 Summa kortfristiga skulder 8 245 18 093 

 
  

 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 114 774 209 955 
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Koncernens Rapport över kassaflöden i sammandrag 
 

 2011 2010 2010 
KSEK jan-jun jan-jun jan-dec 

     
  Kassaflöde från den löpande 

verksamheten -22 386 -6 769 -9 064 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -18 423 -18 136 -47 996 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 44 277 24 690 52 293 

 
  

  Periodens kassaflöde 3 468 -215 -4 767 

 
  

  Likvida medel vid årets början 916 5 702 5 702 
Kursdifferenser i likvida medel 3 14 -19 
Likvida medel vid periodens slut 4 387 5 501 916 

 
 
 

Koncernens Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag 
 

 
2011 2010 2010 

KSEK jan-jun jan-jun jan-dec 

 
  

 
  

 
  

 
  

Eget kapital vid början av perioden 186 469 105 510 105 510 
Nyemission   24 478 47 889 
Ej registrerad nyemission -64 797 

 
64 797 

Registrering av nyemission 64 797 
 

  
Emissionskostnader -18 -3 132 -11 434 
Periodens resultat -82 715 -6 216 -8 610 
Övrigt totalresultat för perioden 1 681 3 228 -11 683 
Eget kapital vid slutet av perioden 105 417 123 868 186 469 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

KSEK 

apr-jun jan-jun jan-dec 

2011 2010 2011 2010 2010 

Nettoomsättning 1 137 395 1 962 900 3 043 
Rörelseomkostnader -3 872 -2 446 -6 969 -3 192 -9 214 

 
  

 
  

  Rörelseresultat -2 735 -2 051 -5 007 -2 292 -6 171 

 
  

 
  

  Finansiella poster -45 008 15 -44 639 412 1 196 

 
  

 
  

  Resultat efter finansiella poster -47 743 -2 036 -49 646 -1 880 -4 975 

Skatt 0 0 0 0 0 
PERIODENS RESULTAT -47 743 -2 036 -49 646 -1 880 -4 975 

 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 
 

 
2011 2010 

KSEK 30-jun 31-dec 

TILLGÅNGAR   
 Anläggningstillgångar   
 Finansiella anläggningstillgångar   
 Andelar i koncernföretag 218 652 195 707 

Fordringar hos koncernföretag                   -     44 262 

 
  

 Summa anläggningstillgångar 218 652 239 969 

 
  

 Omsättningstillgångar   
 Övriga fordringar 5 957 52 520 

Kassa och bank 5 356 646 
Summa omsättningstillgångar 11 313 53 166 

 
  

 SUMMA TILLGÅNGAR 114 774 209 955 

 
  

 EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 Eget kapital 228 702 278 797 

 
  

 Summa kortfristiga skulder 1 263 14 338 

 
  

 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 229 965 293 135 
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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 – ett 
prospekteringsbolag med tydliga mål” i denna rapport.  
 
Not 2  Redovisningsprinciper  
Delårsrapporten för perioden som avslutades den 30 juni 2011 har upprättats i enlighet med IAS 34 
och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har, i likhet med årsbokslutet för 2010, upprättats i 
enlighet men 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 2010 och såsom 
de har beskrivits i årsredovisningen för 2010. Ett antal nya tillägg till IFRS-standarder och 
tolkningsuttalanden från IFRIC har trätt i kraft från och med den 1 januari 2011. Ingen av dessa 
förändringar som trätt i kraft har haft någon väsentlig påverkan på Kopy Goldfields finansiella 
rapporter. 
  
Delårsrapporten innehåller inte all den information och de upplysningar som återfinns i 
årsredovisningen och delårsrapporten bör därför läsas tillsammans med årsredovisningen för 2010. 
 
Not 3  Segmentrapportering  
Bolaget tillämpar IFRS 8 för sin segmentrapportering. All prospekteringsverksamheten inom Kopy 
Goldfields utsätts för liknande risker och möjligheter och utförs inom Ryssland. Bolagets verksamhet 
utgör ett segment och separat segmentinformation lämnas därför inte. 
 
Not 4 Transaktioner med närstående 
I januari 2011 återbetalades kortfristiga lån om 4 MSEK som erhållits under hösten 2010 från större 
aktieägare, styrelsemedlemmar samt ledning. I augusti 2011 träffades överenskommelse om 
långfristiga låneavtal om 12,7 MSEK med de större aktieägarna på 7 % ränta och 2 års löptid. 
 
Not 5 Fordringar 
Emissionslikviden från nyemissionen som slutfördes i december 2010, och som redovisades som 
kortfristiga fordringar, erhölls i januari 2011. Netto tillfördes bolaget 41,9 MSEK efter kvittning av lån 
samt avräkning av emissionskostnader. 
 
Not 6  Registrering av nyemission 
Nyemissionen som slutfördes i december 2010 registrerades hos Bolagsverket i början av 2011.  
 
Not 7 Eventualförpliktelser 
Det finns inga eventualförpliktelser på balansdagen. Tvisten med en tidigare anlitad ekonomikonsult 
löstes under det andra kvartalet.  
 
 
 
 
 

Ordlista 
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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 

 

Green-field 

Område som ej tidigare har prospekterats 

 

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 

Kombination av element i jordskorpan 

 

Mineralisering 

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 
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Reverse Circulation, borrmetod som används för provtagning av borrkax, och används i ett tidigare skede 

jämfört med diamantborrning 

 

GKZ 

Ryska statliga kommittén för reservbedömningar 

 

Troy ounce (oz) 

31,104 gram. Viktenhet för guld 

 

 
 


