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Delårsrapport januari – september 2011 

 
”Kopy Goldfields har avslutat 2011 års prospekteringssäsong med starka prospekteringsresultat från 
flera projekt och välkomnar Eldorado Gold Corp som ny storägare.”  

 

Utveckling av prospekteringsarbetet under tredje kvartalet 2011  
 De flesta fältprospekteringsaktiviteterna färdigställdes under slutet av september förutom Krasny där 

det sista borrhålet borrades den 14 oktober. Huvudmålet med prospekteringen var att förstå 
prospekteringspotentialen för alla projekt och om möjligt internt estimera potentialen av 
mineraltillgångar.  

 Resultaten analyserades för Kavkaz-licensen, Zolotoy, Uspenskoye, Obrucheva, - alla inom Prodolny-
licensen samt Vostochnaya-licensen publicerades i november, se väsentliga händelser efter 
rapportperioden nedan.. Krasny-licensens resultat kommer rapporteras under november. 

Bolagsutveckling under tredje kvartalet 2011 
 Optionsprogrammet för de anställda implementerades framgångsrikt. 

 Bolaget minskade antalet anställda från totalt 116 anställda den 30 juni till 91 anställda den 30 
september. Totalen inkluderar heltidsanställda på 41 personer (44 anställda 30 juni) samt säsongs- och 
temporärt anställda. 

 Eldorado Gold Corp blev bolagets nya huvudägare med 28,9 % ägande efter en investering på 29 MSEK 
i Kopy Goldfields. Eldorado Gold Corp är ett snabbt växande medelstort guldproducerande bolag listat 
på Toronto- (TSX:ELD), New York- ( NYSE:EGO) samt Australien (ASX:EAU)-börsen och har ett 
börsvärde på cirka 55 miljarder SEK. Deras målsättning är att producera 750 000 Oz guld i Turkiet, Kina 
och Brasilien under 2011. De innehar guldmineraltillgångar på 30 MOz och har en 
prospekteringsbudget på cirka 350 MSEK för 2011. De fokuserar på snabb tillväxt och har stor 
industriell erfarenhet av att verka i utvecklingsländer. Deras mål är att långsiktigt stödja Kopy 
Goldfields med kapital och erfarenhet. En Teknisk Kommitté har bildats med två geologer från 
Eldorado Gold Corp samt två från Kopy Goldfields. 
 

 Finansiell information  Tredje kvartalet Jan-Sep Helår 

  2011 2010 2011 2010 2010 

Prospektering och licenser, MSEK 8,0 6,8 23,8 23,9 41,1 

Likvida medel vid periodens utgång, MSEK 14,4 4,6 20,0 10,1 0,9 

Resultat efter finansiella poster, MSEK 2,7 -5,8 -84,1 -11,3 -13,2 

Resultat efter skatt, MSEK 2,3 -5,0 -80,4 -11,2 -8,6 

Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,34 -1,42 -12,05 -4,01 -2,85 

 
Viktiga händelser efter utgången av tredje kvartalet  

 Eldorado Gold Corp slutförde den andra investeringen i bolaget och köpte 1 000 000 akter på 12 
SEK/aktie. 

 Då bolaget har en stark finansiell position, beslutades att inte låna de återstående 2,5 MSEK från 
Commodity Quest. Det totala långsiktiga lånet är därmed på 10,2 MSEK med 7 % ränta och två års 
löptid. 

 Alla prospekteringsresultat publicerades under november. Starka och mycket lovande resultat 
rapporterades på Zolotoy, Kavkaz och Vostochnaya. Obrucheva och Uspenskoye kommer troligtvis bli 
utvecklat som ett kluster tillsammans med Kavkaz. Krasnyy rapporteras under november. 

 Evgeny Bozhko befodrades till ny chefsgeolog i Kopy Goldfields. Evgeny har en bred och lång 
erfarenhet från prospektering i Afrika och många områden runtom i världen. 
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VD:s kommentar 
 
Kära aktieägare,  
 
Under tredje kvartalet kämpade politikerna i världen för att försöka lösa en annalkande internationell 
finansiell kollaps och ännu vet ingen hur denna kris ska lösas. Investerare runt om i världen väljer 
mindre riskfyllda placeringar och bankerna i Europa har begränsat sina lånevillkor. 
 
Ny stor investerare skapar finansiell stabilitet 
Trots oron i världen, lyckades Kopy Goldfields få in en ny huvudägare med starkt engagemang och 
finansiell styrka, Eldorado Gold Corp. Det är en stor kanadensisk guldproducent. Efter att ha granskat 
Kopy Goldfields i sex månader, med en due diligence på både moderbolaget Kopy Goldfields samt de 
operativa dotterbolagen samt besök på fyndigheterna för att granska kvaliteten på våra tillgångar 
och prospekteringsarbete samt kompetensen i prospekteringsteamet, beslutade Eldorado Gold Corp 
att investera 29 MSEK och därmed äga 28,9 % av Kopy Goldfields. Eldorado Gold Corp kommer ingå i 
den tekniska kommittén samt utse en styrelseledamot för att närmre delta i det strategiska arbetet.  
 
Starka prospekteringsresultat skapar intressanta möjligheter för 2012 
Prospekteringssäsongen är slut och resultaten gjorde oss ännu mer övertygade om att vi utvecklar 
vårt guldbolag i rätt riktning och befinner oss i ett av världens främsta guldområden. Vi har tagit med 
oss många erfarenheter från prospektering och borrning under denna säsong och under vintern 
kommer vi förbättra, effektivisera och stabilisera våra processer ytterligare inför 2012. Vi fortsätter 
med besparingsprogram och ökar effektiviteten i hela verksamheten. 
 
Jag ser framemot ett starkt engagemang från våra gamla och nya aktieägare för att vidareutveckla 
Kopy Goldfields till ett internationellt känt guldprospekteringsbolag verksamma i ett av världens 
främsta guldområden.  
 
 
Bästa hälsningar,  
 
Mikhail Damrin 
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Kopy Goldfields skapar värde genom bred prospektering 

 
Kopy Goldfields historia 
Kopy Goldfields (ticker: KOPY) är ett svenskt listat juniort guldprospekteringsbolag, listat på Nasdaq 
OMX First North i Stockholm. Bolaget grundades 2007 efter att ha förvärvat fyndigheten 
Kopylovskoye.  Under de fyra senaste åren har bolaget förvärvat ytterligare sex licenser och utvecklat 
en portfölj med 17 prospekteringsprojekt, därmed namnbytet till Kopy Goldfields AB (publ). Kopy 
Goldfields 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. 
 
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 utveckla mineraltillgångar på 5 miljoner Oz guld och ha en produktionskapacitet på 200 000 Oz 
guld per år.  
 
Verksam i ett av världens främsta guldområden 
Kopy Goldfields utvecklar för närvarande 17 berggrundsprojekt . Under sommaren 2011 fokuserade 
bolaget på att utvärdera prospekteringspotentialen på de mest intressanta guldmineraliseringarna 
inom de sju prospekteringslicenserna.  Samtliga projekt ligger i området Lena Goldfields, känd för sin 
långa historia av alluvial guldproduktion.  Projekten befinner sig i olika utvecklingsfaser.  

 Kopylovskoye har nyligen rapporterat mineraltillgångar i enlighet med JORC koden. 
Kopylovskoye är en del av ett kluster av liknande mineralisering som sträcker sig två till fem 
kilometer ifrån varandra inom Kopylovskoye, Vostochnaya, Takthykan och Pravovesenniy, 
vilka alla hör till Kopy Goldfields. 

 Kavkaz är i en avancerad prospekteringsfas tillsammans med Zolotoy-, Uspenskiy- och 
Obrucheva-fyndigheterna inom Prodolny-licensen vilka prospekterades på under sommaren 
2011. 

  Krasnyy- och den norra mineraliseringen på Krasnyy-licensen har genomfört testborrning 
under hösten 2011. 

 Takhtykan-licensen, Bannoye East-fyndigheterna på Vostochnaya- licensen och Gromovsky, 
norr-inom Prodolnyy- licensen prospekterades på under tredje kvartalet och utvärderas för 
ytterligare prospektering under 2012.  

 
Välutvecklad infrastruktur och förtroende hos lokala myndigheterna  
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. Infrastrukturen är välutvecklad med statligt underhållna vägar samt vatten och el 
framdraget till fyndigheterna. Fyndigheterna är belägna 100 km ifrån Sukhoy Log (60 Moz), vilken är 
den största outvecklade guldfyndigheten i Ryssland. Bolaget fokuserar på Artemovsky-distriktet (Lena 
Goldfields) med 20 Moz historiskt alluvial guldproduktion. Bolaget uppfyller myndigheternas krav på 
miljö och säkerhetskrav och har därmed ett gott förtroende hos lokala myndigheter. Bolaget har små 
kontor i Stockholm, Moskva och Bodaibo. 
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Kopy Goldfields utvecklar 17 projekt inom sju licenser på 255 km2  

 
 
 

Framtidsutsikter fjärde kvartalet 2011 
• Bolaget påbörjar planeringen för prospekteringssäsongen 2012 efter att alla 

prospekteringsresultat har offentliggjorts. 
• Bolaget fortsätter att arbeta med SRK Consulting som kontinuerligt övervakar borrning och 

prospekteringsresultat. SRK Consulting är ansvarig för att utfärda JORC-rapporterna. Alex 
Stuart Laboratoriet i Moskva fortsätter att analysera proverna. 
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Tredje kvartalet 2011 
 

Investeringar i prospekteringsarbeten uppgick under perioden till 8,0 MSEK (6,8). Av 
prospekteringsarbetena utgjorde 4,7 MSEK (4,5) aktiverat arbete för egen räkning. Totalt uppgår 
prospekteringsarbeten efter nedskrivningen till 96 MSEK i balansräkningen. 
 
Under det tredje kvartalet tillfördes bolaget 17 MSEK via en riktad nyemission till Eldorado Gold 
Corp. 
 
Rörelsekostnaderna uppgick till 2,6 MSEK (8,8). I rörelsekostnaderna ingår en återföring av tidigare 
gjord nedskrivning av prospekteringslicenser och prospekteringsarbeten med 4,3 MSEK (-) och 
personalkostnader ingår med 5,8 MSEK (5,1).  
 
Periodens skatt uppgick till -0,4 (0,8) MSEK och hänför sig till förändring i uppskjuten skatteskuld. 
 
Periodens resultat uppgick till 2,3 MSEK (-5,0) vilket motsvarar 0,34 SEK (-1,42) per aktie.  
 

Januari – september 2011 
 
Bolaget har ännu inte inlett produktion varför någon nettoomsättning inte redovisas. 
 
Investeringar i prospekteringsarbeten och licenser uppgick till 23,8 MSEK (23,9), varav 23,4 MSEK 
(19,2) var prospekteringsarbeten och 0,4 MSEK (4,7) förvärv av en ny licens. Den nya licensen 
förvärvades på en offentlig auktion. Av prospekteringsarbeten utgjorde 12,4 MSEK (9,2) 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. Under det tredje kvartalet återfördes 4,3 MSEK av 
nedskrivningen som en följd av valutakursförändringar. Totalt uppgår det bokförda värdet av 
prospekteringsarbeten efter nedskrivningen till 96 MSEK i balansräkningen. 
 
Rörelsekostnaderna uppgick till 97,7 MSEK (19,1) varav värdejustering av aktiverade licens- och 
projekteringskostnader i Kopylovskoye-projektet ingår med 70,4 MSEK och personalkostnader ingår 
med 15,6 MSEK (10,7).  
 
Periodens skatt uppgick till 3,7 MSEK (0,1) och hänför sig till minskad uppskjuten skatteskuld 
hänförlig till de nedskrivna aktiverade projektkostnaderna. 
 
Periodens resultat uppgick till -80,4 MSEK (-11,2) vilket motsvarar -12,05 SEK (-4,01) per aktie.  
 
Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 20,0 MSEK (10,1).  
 
Kassaflödet för perioden uppgick till 19,1 MSEK (4,5). 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 det tredje kvartalet 
tillfördes bolaget 17 MSEK i en riktad nyemission till Eldorado Gold Corp. Under perioden har 
långfristiga lån upptagits med 10,2 MSEK hos bolagets största aktieägare De kortfristiga lån som 
erhölls under hösten 2010 från ett antal av bolagets större aktieägare, styrelseledamöter samt 
företagsledning har återbetalats under året. Lånen som återbetalades uppgick till 4,0 MSEK.  
 
Eget kapital uppgick vid utgången av perioden till 114,5 MSEK (127,0) vilket motsvarar 13,75 SEK per 
aktie (34,50).  
 
Soliditeten uppgick till 84,5% (81,5%) i slutet av perioden.  



Kopy Goldfields AB (publ) Ticker: KOPY Interim report Jan-Sep2011 6 

  

 
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 98 (64). Av de anställda utgjorde 38 
personer fast anställda och 60 personer temporärt anställda som främst arbetar med prospektering. 
Ökningen i antal anställda under perioden är hänförlig till borraktiviteterna. 

 
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 
 

 Den 2 november meddelar bolaget positiva borresultat från Kavkaz-licensen; 1 meter med en 
guldhalt på 3,38 g/t, 2,8 meter med en guldhalt på 2,94 g/t samt 10 meter med en guldhalt 
på 2,79 g/t. Mineraliseringen är öppen i alla riktningar.  

 Den 4 november meddelar bolaget en upptäckt av en kontinuerligt utbredd 
guldmineralisering på Zolotoy-projektet med en ytlängd på två kilometer och en bredd på 
upp till 700 meter. Mineraliseringen är öppen i alla riktningar. De längsta 
guldmineraliseringarna är på 35 meter @ 0,71 g/t guld, 17,5 meter @ 0,71 g/t guld samt 11,5 
meter@ 1,05 g/t guld. De högsta guldhalterna är längs 3 meter @ 3,28 g/t, 1 meter @ 1,90 
g/t guld samt 5 meter @1,68 g/t guld. 

 Den 7 november rapporterar bolaget två mindre guldmineraliseringar med guldhalter längs 2 
meter på 1,5 g/t guld inom Obrucheva-projektet och 2 meter på 6 g/t guld inom Uspenskoye-
projektet, vilket är en del av förlängningen av Kavkaz-licensen. Guldmineraliseringarna ger 
goda möjligheter för klusterprospektering tillsammans med Kavkaz i framtiden. 

 Den 7 november utses Evgeny Bozhko till chefsgeolog. Då bolaget utvecklas behövdes 
prospekteringsteamet förstärkas med mer internationellt erfarna geologer. Evgeny har bred 
erfarenhet från olika prospekteringsprojekt i Afrika och andra områden runtom i världen. 
Han har arbetat inom bolagets projekt sedan ett år tillbaka som chef för 
prospekteringsteamet.  

 Den 8 november rapporterar bolaget positiva resultat från undersökningen av tidigare 
information om mineralisering på Vostochnaya-licensen, vilket adderar ytterligare möjliga 
mineraltillgångar till Kopylovskoye-projektet. Området ger goda möjligheter för 
klusterutveckling tillsammans med Kopylovskoye-projektet. 

 

Moderbolaget 
Totala tillgångar uppgick till 255,0 MSEK (235,2). Likvida medel uppgick till 19,4 MSEK (9,3). Periodens 
resultat för perioden uppgick till -51,8 MSEK (-3,8). 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 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. 
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Kommande finansiell rapportering 
28 februari, 2012   Bokslutskommuniké 
16 maj, 2012   Årsredovisningen 
16 maj  Kvartalsrapport jan-mars 
16 maj, 2012  Årsstämma 
24 augusti, 2012  Halvårsrapport 
 

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) 
Antal aktier utestående: 9 327 193 
 

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 17 november 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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Stockholm 17 november , 2011 
Kopy Goldfields AB (publ) 

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 

jul-sep jan-sep jan-dec 

2011 2010 2011 2010 2010 

Nettoomsättning 0 0 0 0 0 
Övriga intäkter 818 21 1 545 244 433 
Summa intäkter 818 21 1 545 244 433 

 
  

 
  

  Aktiverat arbete för egen räkning 4 736 4 203 12 413 9 220 12 582 

 
  

 
  

  Övriga externa kostnader -1 051 -3 706 -11 604 -8 407 -8 046 
Personalkostnader -5 829 -5 128 -15 631 -10 727 -15 962 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
imateriella tillgångar 4 294 0 -70 416 -3 -5 
Summa rörelsekostnader -2 586 -8 834 -97 651 -19 137 -24 013 

 
  

 
  

  Rörelseresultat 2 968 -4 610 -83 693 -9 673 -10 998 
Finansiella poster -279 -1 227 -380 -1 627 -2 217 

 
  

 
  

  Resultat efter finansiella poster 2 689 -5 837 -84 073 -11 300 -13 215 
Skatt -367 822 3 680 69 4 605 
PERIODENS RESULTAT 2 322 -5 015 -80 393 -11 231 -8 610 

 
  

 
  

  Resultat per aktie före och efter 
utspädning 0,34 -1,42 -12,05 -4,01 -2,85 

Genomsnittligt antal aktier före och efter 
utspädning* 6 757 732 3 530 540 6 670 695 2 802 869 3 024 366 
Antal aktier vid utgången av perioden 8 327 193 3 681 634 8 327 193 3 681 634 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 

jul-sep jan-sep jan-dec 

2011 2010 2011 2010 2010 

Periodens resultat 2 322 -5 015 -80 393 -11 231 -8 610 
Övrigt totalresultat   

 
  

  Valutakursdifferenser -10 212 -15 139 -8 531 -11 911 -11 683 
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR 
PERIODEN -7 890 -20 154 -88 924 -23 142 -20 293 
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Koncernens Rapport över finansiell ställning i sammandrag 

KSEK 

 2011 2010 

30-sep 31-dec 

TILLGÅNGAR   
 Anläggningstillgångar   
 Immateriella anläggningstillgångar   
 Prospekteringslicenser och 

utvärderingsarbeten 96 235 144 839 

 
  

 Materiella anläggningstillgångar   
 Byggnader och Maskiner och 

inventarier 9 061 6 182 

 
  

 Summa anläggningstillgångar 105 296 151 021 

 
  

 Omsättningstillgångar   
 Varulager 2 060 715 

Kortfristiga fordringar 8 219 57 303 
Kassa och bank 20 037 916 

Summa omsättningstillgångar 30 316 58 934 

 
  

 SUMMA TILLGÅNGAR 135 612 209 955 

 
  

 EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 

 
  

 Eget kapital 114 524 186 469 

 
  

 Summa långfristiga skulder  11 474 5 393 

 
  

 Summa kortfristiga skulder 9 614 18 093 

 
  

 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 135 612 209 955 
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Koncernens Rapport över kassaflöden i sammandrag 
 

 2011 2010 2010 
KSEK jan-sep jan-sep jan-dec 

     
  Kassaflöde från den löpande 

verksamheten -21 433 -9 822 -9 064 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -31 372 -37 356 -47 996 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 71 938 51 639 52 293 

 
  

  Periodens kassaflöde 19 133 4 461 -4 767 

 
  

  Likvida medel vid årets början 916 5 702 5 702 
Kursdifferenser i likvida medel -12 -78 -19 
Likvida medel vid periodens slut 20 037 10 085 916 

 
 
 

Koncernens Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag 
 

 
2011 2010 2010 

KSEK jan-sep jan-sep jan-dec 

 
  

 
  

 
  

 
  

Eget kapital vid början av perioden 186 469 105 510 105 510 
Nyemission   47 890 47 889 
Ej registrerad nyemission -47 797 

 
64 797 

Registrering av nyemission 64 797 
 

  
Emissionskostnader -21 -3 282 -11 434 
Periodens resultat -80 393 -11 231 -8 610 

Övrigt totalresultat för perioden -8 531 -11 911 -11 683 

Eget kapital vid slutet av perioden 114 524 126 976 186 469 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

KSEK 

jul-sep jan-sep jan-dec 

2011 2010 2011 2010 2010 

Nettoomsättning 561 723 2 523 1 623 3 043 
Rörelseomkostnader -3 015 -3 141 -9 984 -6 333 -9 214 

 
  

 
  

  Rörelseresultat -2 454 -2 418 -7 461 -4 710 -6 171 

 
  

 
  

  Finansiella poster 295 546 -44 344 958 1 196 

 
  

 
  

  Resultat efter finansiella poster -2 159 -1 872 -51 805 -3 752 -4 975 
Skatt 0 0 0 0 0 
PERIODENS RESULTAT -2 159 -1 872 -51 805 -3 752 -4 975 

 
 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

 

 
2011 2010 

KSEK 30-sep 31-dec 

TILLGÅNGAR   
 Anläggningstillgångar   
 Finansiella anläggningstillgångar   
 Andelar i koncernföretag 229 020 195 707 

Fordringar hos koncernföretag             594     44 262 

 
  

 Summa anläggningstillgångar 229 614 239 969 

 
  

 Omsättningstillgångar   
 Övriga fordringar 6 006 52 520 

Kassa och bank 19 422 646 
Summa omsättningstillgångar 25 428 53 166 

 
  

 SUMMA TILLGÅNGAR 255 042 293 135 

 
  

 EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 

 
  

 Eget kapital 114 524 186 469 

 
  

 Summa långfristiga skulder  11 474 5 393 
    

Summa kortfristiga skulder 9 614 18 093 
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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 
bred prospektering” i denna rapport.  
 
Not 2  Redovisningsprinciper  
Delårsrapporten för perioden som avslutades den 30 september 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. Totalt är 
lånet på 10,2 MSEK och kommer så förbli då bolaget valt att inte be om 2,5 MSEK från Commodity 
Quest. 
 
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.  
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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 

 

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 

 

 
 


