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Ett svEnskt bolag som ExploatErar 
lEna goldfiElds rikEdomar

lena goldfields i irkutsk-regionen i ryssland betraktas som 
ett av de mest intressanta områdena i världen för prospek-
tering och produktion av guld. det är också ett av de minst 
utforskade områdena. i syfte att exploatera dess rikedomar 
bildades år 2007 det svenska bolaget kopy goldfields.

vår vision är att skapa ett bolag i världsklass för prospekter-
ing och produktion av guld. Under 2011 tog vi flera steg 
mot att nå denna vision. tillsammans med en ny, stark ägare 
i Eldorado gold fokuserar vi nu vårt prospekteringsarbete till 
krasny-mineraliseringen. samtidigt fortsätter vi att kontinu-
erligt utvärdera nya, potentiella projektområden inom lena 
goldfields. 

vårt långsiktiga mål är att identifiera 5 miljoner ounce guld 
som underlag för produktion av 200 000 ounce guld per år.
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KoPy goLdFieLds 
LeverAntörer 

■■ srk Consulting, reno 
kontoret, Usa

■■ stewart group lab, 
moskva, ryssland

11 742 meter prospekteringsborrning under 2011

BERGGRUNDS- OCH PRODUKTIONS-
LICENSER

UNDER 2011 INvESTERaDES 41,0 
MSEK (49,5) I PROSPEKTERINGSaR-
BETE, LICENSföRväRv OCH MaTERI-
ELLa aNLäGGNINGSTILLGåNGaR

487 KM2  PROSPEKTERINGSOMRåDE

9

41,0

487

■■ 117 koz indikerade och 
antagna mineraltillgångar 
i enlighet med JorC 
koden för kopylovskoye-
licensen (1,5 km2)

■■ 2,9 moz av C2-p3 ryska 
mineraltillgångar för övri-
ga licenser (485,5 km2)

■■ 29 % av aktierna ägs av 
Eldorado gold

■■ 259 msEk investerat i 
prospektering och licens-
förvärv samt materiella 
anläggningstillgångar 
sedan 2007, exkl omräk-
ningsdifferenser

■■ 16 000 invånare i bodai-
bo där huvudkvarteret  
ligger

■■ god relation med lokala 
myndigheter 

■■ Utvecklad infrastruktur 
med statliga vägar, vatten-
tillförsel och elektricitet   

Kopy goldfields 
i korthet

vISION
Kopy Goldfields vision 
är att skapa ett guld-
prospekterings- och 
produktionsbolag i 
världsklass 

LåNGSIKTIGa MåL
Upptäcka 5 Moz av guldmineraltillgångar 
för att stödja guldproduktion på 200 000 
Oz av guld per år.
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KOPy GOLDfIELDS PROSPEKTERaR I ETT HISTORISKT GULDRIKT OMRåDE UTaNföR STaDEN BODaIBO

Eldorado Gold blir ny storägare i bolaget med  
28,9 % ägarandel 
kanadensiska Eldorado gold investerar 29 msEk på 10 sEk och 
12 sEk per aktie i bolaget under oktober efter att ha genomfört sex 
månaders due diligence av bolaget samt besökt bolagets fyndigheter 
utanför bodaibo. 

Krasny-licensen visar på betydliga guldintervall  
och guldhalter 
krasny-licensen med historiska mineraltillgångar på cirka 600 koz 
(C2+p1) returnerade efter cirka 2 500 meter meters kärnborrning, 
guldintervall och guldhalter på 47,4 meter på 2,51 g/t guld inklude-
rat 26 meter på 4,05 g/t guld, 2 meter på 5,94 g/t guld och 10 meter 
på 2,30 g/t guld. mineraliseringen är öppen i alla riktningar. 2 200 
meter kärnborrning påbörjades i februari 2012 för att utvärdera 
mineraltillgångspotentialen.

Första mineraltillgången rapporteras i enlighet med  
internationell standard
bolaget publicerade den första mineraltillgångsrapporten på kopy-

lovskoye-licensen på 37 000 oz@1.31 g/t guld indikerad tillgång 
samt antagen tillgång på 80 000 oz @1,07 g/t i enlighet med JorC 
koden signerad av srk Consulting. mineraliseringen är öppen i alla 
riktningar. projektet är redo för pre-feasibility studier och Joint ven-
ture produktion. 

En teknisk kommitté formas och ledningen är långsiktigt 
engagerade 
Eldorado gold skapar tillsammans med kopy goldfields en teknisk 
kommitté som består av geologerna sean mckinley och keith pat-
terson från Eldorado gold samt prof. markku mäkelä och alexan-
der mikhailov från kopy goldfields. de presenterade sitt första för-
slag på en prospekteringsplan för styrelsen i januari 2012, vilken 
antogs. 

tim Carlsson, auktoriserad revisor från kpmg, anställdes som Cfo 
och Evgeny boschkoy, geolog med lång erfarenhet från afrika, blev 
ny chefsgeolog. sju nyckelanställda tecknade optioner i ett tvåårigt 
optionsprogram.

väsentliga händelser under året

väsentliga händelser efter årets slut

BodAiBo
stocKhoLM

MosKvA

2011 2010 2009 2008

Rörelseresultat, KSEK -93 798 –10 998 –5 232 –13 820

Resultat per aktie, SEK -12,65 –2,85 –16,24 –216,83

Soliditet, % 86,3 88,8 84,5 83,8

Investeringar i prospekterings- och 
utvärderingsarbeten, KSEK

36 430 34 547 18 752 18 819

Investeringar i licenser, KSEK 123 8 463 – 14 156

Genomsnittligt antal anställda 93 79 45 79

nyckeltal 2011

■■ krasny-projektet bekräftar ytterligare guldminera-
liseringar efter 600 meters borrning

■■ två prospekteringslicenser på totalt 231 km2 för-
värvas under mars 2012

■■ i mars 2012 beslutar styrelsen om en företrädese-
mission om 26,6 msEk, med teckningsperiod i 
maj 2012. motivet är fortsatt utvärdering av 
krasny-projektet. 
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förvErkligandE av visionEr

Under förra året bedrev vi prospektering 
inom flera områden. vår prospekteringsstra-
tegi med en portfölj av flera projekt gav äntli-
gen resultat. vissa projekt pekar på en intres-
sant potential, medan andra har visat sig vara 
av mindre intresse. det mest positiva resulta-
tet kom från krasny, trots att det var ett pro-
jekt som vi inte hade prioriterat under året. 
den inledande borrningen indikerar att 
mineraliseringen är större än vad de historis-
ka kartläggningarna visar. 

två delar av ett kärnborrningsprogram 
genomfördes under den andra delen av 2011 
och slutfördes under december. i januari ana-
lyserades de sista resultaten och i februari 
inleddes den tredje delen av borrprogram-
met, i vilket cirka 2 500 meter ska borras 
fram till april. vår plan för 2012 är att foku-
sera prospekteringsinsatserna till krasny i syf-
te att bilda en uppfattning av mineraltill-
gångarnas omfattning och potential. 

mineraliseringen är öppen åt alla håll och 
geologin påminner om den välkända ryska 
guldfyndigheten sukhoy log. 

mindre upplyftande var resultatet från kopy-
lovskye-projektet. den initiala beräkningen 
av mineraltillgången i enlighet med den 
internationella JorC-koden visade att fyn-
digheten inte är tillräckligt stor för storskalig 
gruvdrift. resultatet var av avgörande bety-
delse för bolaget och satte stor press på 
aktiens utveckling under året. Ur positiv syn-
vinkel bevisade JorC kodens process i 
mineraltillgångsberäkning att kvaliteten i vår 
verksamhet – från provtagning till analysme-
toder och hantering av databaser – är av 
världsklass. 

vår strategi var tidigare att inleda gruvverk-
samhet vid guldfyndigheten kopylovskoye år 
2013. målet att starta produktion finns kvar, 
men högsta prioritet för kopyloskoye-projek-

Under 2011 fick kopy goldfields en ny, stark ägare i Eldorado 
gold. parallellt resulterade vårt systematiska prospekteringsar-
bete i ny och avgörande information om våra projekt. dessa 
två händelser var kvitton på kvaliteten i vår verksamhet. de tog 
oss också flera steg mot närmare mot att uppfylla vår vision – 
att bli ett prospekterings- och gruvföretag i världsklass.  
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tet är att undersöka möjligheterna att 
antingen hitta en samarbetspartner för 
att utvinna fyndigheten, eller också sälja 
den. 

i oktober 2011 hade vi glädjen att till-
kännage att den kanadensiska guldpro-
ducenten Eldorado gold hade beslutat 
att förvärva 29 procent av kopy gold-
fields och därmed bli den största aktieä-
garen i bolaget. förutom med kapital, så 
bidrar Eldorado gold även med värde-
full kompetens till kopy goldfields. 
bolaget har omfattande erfarenhet av 
framgångsrik prospekterings- och gruv-
verksamhet även under svåra omständig-
heter i mindre utvecklade områden över 
hela världen. förvärvet bevisar att Eldo-
rado gold delar vår uppfattning att 
lena goldfield nära irkutsk i siberien, 
där vi är verksamma, är ett av de intres-
santaste områdena i världen för guld-

prospektering. det är också att bevis på 
att de anser att vår verksamhet håller 
hög kvalitet. 

Erfarenheterna från vårt prospekterings-
arbete under året – både från kopylov-
skye och krasny – bekräftar också rik-
tigheten i vår strategi att bredda vår 
projektportfölj i syfte att nå vårt långsik-
tiga mål att identifiera 5 miljoner ounce 
mineraltillgångar och producera 0,2 
miljoner ounce guld per år. vi strävar 
nu efter att bygga upp en stark position 
på lena goldfield, som är till stora delar 
oprospekterat och har en enorm poten-
tial för guldutvinning, baserat på decen-
nier av alluvial guldproduktion som 
bedrivits i området samt historiska data 
från tidigare prospektering. Ett viktigt 
steg var förvärvet under inledningen av 
2012 av två prospekteringslicenser, vilka 
ökar vårt nuvarande prospekteringsom-

råde från 255 km2 till 487 km2. båda 
områdena har hyfsad infrastruktur, grän-
sar till kända guldfyndigheter som ägs av 
internationella, noterade bolag och ligger 
inom lena goldfields. 

Händelserna under året har resulterat i 
att kopy goldfields har blivit ett starkare 
bolag och också bättre rustat att uppnå 
vår vision att bli ett prospekterings- och 
gruvbolag i världsklass. 
välkomna att följa med oss på denna 
spännande resa.

mikhail damrin
CEo kopy goldfields, april 2012
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Eldorado gold – grUvbrytning 
oCH prospEktEring från kina 
till brasiliEn

Eldorado gold skapar tillväxt genom att 
hitta nya möjligheter inom guld och andra 
resurser. företaget har sex gruvor i drift och 
en under konstruktion, två utvecklingspro-
jekt och ett omfattande prospekteringspro-
gram för 2012.

i dag driver Eldorado guldgruvorna kisladag 
och Efemçukuru i turkiet, tanjianshan, 
Jinfeg och White mountain i kina samt järn-
malmsgruvan vila nova i brasilien. i kina 
byggs just nu den nya gruvan Eastern dragon 
som enligt plan ska påbörja produktion un-
der tredje kvartalet 2012. företaget står också 
bakom utvecklingsprojekten perama Hill i 
grekland och tocantinzinho i brasilien samt 
har pågående prospekteringsprogram i kina, 
turkiet, brasilien samt nevada i Usa.

FörVärV aV EuropEan GolDFiElDs
förutom att köpa in sig i kopy goldfields 
inledde Eldorado gold under 2011 också ett 
förvärv av European goldfields, en affär som 
gick igenom i februari 2012 till en prislapp 
av 2,4 miljarder Usd. förvärvet stärker El-
dorados tillgång till europeiska guldreserver. 

med en gruva i grekland och utvecklingspro-
jekt i grekland och rumänien äger Euro-
pean goldfields cirka 10 miljoner oz guld i 
Europa. Eldorado gold hade redan tidigare 
gruvor i grekland och turkiet, men dessa nya 
tillgångar i Europa stärker företagets globala 
produktionsnät.

största intErnationElla GulDpro-
DuCEntEn i Kina
år 2009 köpte Eldorado gold det kinesiska 
företaget sino gold för 2 miljarder Usd och 
fick därmed in en fot i ett land där guldbran-
schen är i stark tillväxt. kina är världsledande 
vad gäller både produktion och konsumtion 
av guld. därmed blev Eldorado gold också 
det största internationella guldföretaget i 
kina.

Eldorado gold Corporation har sitt huvud-
kontor i vancouver, kanada. Eldorado är 
noterat på toronto-börsen (tsx: Eld) och 
new york-börsen (nysE: Ego). på den 
australiska börsen asx handlar man med 
CHEss-depåbevis för Eldorado gold under 
symbolen EaU.

inVEstErinGEn i KorthEt
i första fasen av förvärvet köpte Eldorado 
gold 1,7 miljoner stamaktier i kopy till ett 
inköpspris om 10 sEk. senare köptes en mil-
jon ytterligare aktier till inköpspriset 12 sEk. 
Efter den andra transaktionen kontrollerar 
Eldorado 28,9 procent av aktiekapitalet i 
kopy goldfields. i enlighet med köpeavtalet 
har en teknisk kommitté med personal från 
både Eldorado gold och kopy goldfields 
tillsatts för att leda planeringen och genom-
förandet av kopy goldfields prospekterings-
program i lena goldfields.

kopy goldfields nya majoritetsägare Eldorado gold Corporation är en 
internationell guldproducent som har sin bas i kanada och verksam-
het i kina, turkiet, brasilien och grekland – och nu även intressen 
i ryssland. företaget siktar på att år 2015 ha en guldproduktion på 
cirka 1,5 miljoner oz per år. Eldorado har bland de lägsta kostnaderna i 
branschen med sina unga gruvor, robusta marginaler och starka balans-
räkningar.
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VErKsamhEt

kopy goldfields prospekteringslicenser är 
koncentrerade i utkanten av staden bodaibo, 
880 km nordöst om irkutsk. staden blev det 
regional centret för alluvial guldproduktion 
under sent 1800-tal och guldindustrin är den 
betydande industrin i området.

bodaibo-området karakteriseras av ett bety-
dande antal geokemiska guldanomalier och 
rika alluviala guldfyndigheter i floder, vilket 
indikerar potentiell närvaro av guldminerali-
seringar i berggrunden. Under 2011, var total 
guldproduktion i området 0,48 millioner 
uns, av vilket 0,38 var alluvial guldproduk-
tion.
i området finns ett antal världsklassberggr-
undsfyndigheter, såsom vysochaishiy, verny, 
pervenets, Chertovo koryto och sukhoy log, 
den senaste med 60 million uns estimerade 
guldtillgångar.

VälutVECKlaD  
inFrastruKtur
bodaibo är en livlig ort med 
16 000 invånare med skolor, 
sjukhus och övrig service. ma-
joriteten av befolkningen har en 
relation med guldgruvsindustrin. 
området har välutvecklad infras-
truktur med en flygplats, statliga 
vägar underhållna året runt för 
att nå de viktigaste produktion-
sområdena och vattenkraft från 
den lokala mamakanfloden. 
många av projekten är utrustade 
med starkströmsgeneratorer. 

En av dE mEst gUldrika 
oCH oExploatEradE  
rEgionErna i världEn

kopy goldfields’ verkar i lena goldfields i irkutsk regionen 
i ryssland. alluvialt guld har producerats i regionen i över 
150 år, hittills har det producerats över 30 miljoner uns guld. 
berggrundsproduktion har etablerats i regionen först de se-
naste 10 åren, men området är fortfarande betydligt  
oexploaterat. 
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med över 35 års erfarenhet av geologi och gruv-
verksamhet i finland och internationellt, har 
markku mäkelä skaffat sig en hel del kunskap 
om att bedriva prospektering och gruvdrift runt 
om i världen. Hans lista på uppdrag sträcker sig 
från att ha varit chef för det finska institutet för 
geologiska undersökningar (gtk), teknisk chef 
för fn:s fond för utvinning av naturresurser 
(UnrfnrE) till regional chef för outokum-
pu. för närvarande är han även styrelsemedlem 
i dragon mining.

- En av de viktigaste fördelarna med att utveckla 
prospekterings- och gruvverksamhet i ryssland 
är de ryska geologernas skicklighet, säger 
markku mäkelä.

- i det här området har vi dessutom fördelen 
av att ha tillgång till ett stort antal kompetenta 
säsongsarbetare från universiteten i tomsk och 
irkutsk, tillägger han

den ryska gruvtraditionen har främjat utveck-
lingen av inhemsk vetenskaplig och teknisk 
kunskap, vilket fortfarande präglar branschen. 
ny teknologi har inneburit att ryska bolag har 
kunnat öka kostnadseffektiviteten inom både 
utvinning och process samt utveckla mer kom-
plexa malmkroppar. Efter 15 års stagnation i 
samband med sovjetunionens kollaps har guld-
produktionen och prospekteringsverksamheten 
i landet ökat avsevärt under de senaste åren. 
ryssland ligger för närvarande på andra plats i 
världen när det gäller uppskattade guldreserver.

kopy goldfields är dock ett av de första 
internationella noterade bolagen i artomovskiy-
distriktet i lena goldfields som har ansökt 
om tillstånd för prospektering i berggrunden. 
rysk guldproduktion har tidigare fokuserats 
på alluvial produktion och denna var fram 
till 2003 större än utvinning i berggrunden. 
guld betraktas inte som en metall av strategisk 
betydelse i ryssland och 30 procent av den 
totala utvinningen av metallen bedrivs idag av 
internationella bolag.

- de största guldfyndigheterna återfinns i 
avlägsna trakter och har ännu inte exploaterats 
till sin fulla potential. de som har utvunnits, 
eller som för närvarande är i drift, har en relativt 
hög guldhalt och lämpar sig för utvinning i 
dagbrott, säger markku mäkelä.

ända från starten har de lokala myndigheterna i 
bodaibo stött kopy goldfields guldprospekter-
ingsverksamhet. 

- rent allmänt är både gruv- och skatteklimatet 
gynnsamt i ryssland och erbjuder förhållanden 
för prospekterings- och gruvbolag som är nog-
grant reglerade, men rättvisa, förklarar markku 
mäkelä.

- i allmänhet tar det endast mellan sex och 
tolv månader att få gruvtillstånd i ryssland. 
produktionskostnaderna är också relativt låga. 
En viktig förklaring är den goda tillgången på 

”det finns en stark gruvtradition och expertis i området. det här, i 
kombination med det stöd som vi fått från de lokala myndigheterna, 
har hjälpt oss att utveckla vår verksamhet, säger markku mäkelä, 
styrelseledamot i kopy goldfields och medlem i bolagets tekniska 
kommitté. Han är också en auktoritet i gruvbranschen, både i sitt 
hemland finland och internationellt. 

stark grUvtradition

lokal expertis och en annan förhållandevis låga 
kostnader för el och bränsle, säger han.

Cash cost för produktionen för bolag jämför-
bara med kopy goldfields i lena goldfields 
uppgår till 300-450 Usd/oz.

MaRKKU MäKELä
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projekten befinner sig i olika 
utvecklingsfaser och bolaget 
fokuserar prospekteringsaktiv-
iteterna på de projekten med 
störst potential. borrningen 
på krasny-projektet kommer 
prioriteras under 2012, efter att 
positiva resultat bekräftades på 
krasny under 2011.

kopy goldfields totala licen-
sområde är på 487 km2. sju av 
bolagets licenser innehåller rätten 

för både berggrundsprospekter-
ing och produktion. de nyligen 
förvärvade licenserna under 2012 
innehåller rätten för prospekter-
ing. om prospekteringen på 
dessa licenser resulterar i att 
bolaget finner guldfyndigheter, 
kommer bolaget ansöka om 
produktionslicenser. bolaget 
kommer ha företrädesrätt för 
dessa potentiella produktionsli-
censer. 

proDuKtionsmål
kopy goldfields har för avsikt att utveckla alla sina prospekterings-
projekt till gruvor.  strategin är hursomhelst att fokusera bolagets 
resurser på projekt som kan produceras i industriell storskalighet. med 
hänsyn till de befintliga förutsättningarna i sibirien, anser bolaget att 
det krävs utveckling av guldfyndigheter med reserver på ungefär 1 
miljon uns som kan producera ungefär 50,000 uns per år från en fyn-
dighet. bolaget har för avsikt att utveckla alla mindre projekt i joint 
ventures samarbeten. detta inkluderar kopylovskoye och kavkaz pro-
jektet, vilka har visat på potentiellt intressanta prospekteringsresultat 
och kan bli utvecklade till framgångsrik småskalig gruvproduktion.
troligtvis kommer de flesta av bolagets fyndigheter bli dagbrott, 
men med fortsatt underjordsbrytning om halterna och malmerna är 
tillräckligt höga. processanläggningen planeras eventuellt att placeras 
på en centralt belägen plats, med kapacitet att processa malm från 
ett antal av bolagets fyndigheter. detta är möjligt då de flesta av 
projekten ligger nära varandra, på mellan 1 till 10 kilometers avstånd. 
slutprodukten efter processen blir doretackor, vilka skickas till ett 
oberoende smältverk för produktion av kommersiella guldtackor. 

kopy goldfields prospekterade på 10 guldprojekt i 
berggrunden inom fem licenser under 2011-kopy-
lovskoye, krasny, kavkaz, prodolny och vostoch-
naya. de ligger alla inom lena goldfields i irkutsk 
regionen i ryssland.  

nio prospEktErings-
liCEnsEr

projEKt
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Licenser Förvärvat Mineraltillgångar (’000) * Prospekteringsmål giltighetstid Ägarandel Kopy 
goldfields AB

licensområde

Kopylovskoye 2007 JorC: indikerad: 37 koz@1.31 g/t
Antagen: 80k oz@1.07 g/t

signerad av srK Consulting

Berggrund 2020 100 % 1,5 km2

Kavkaz 2008 ryska: C1+C2 33koz p1 – 84koz Berggrund 2015 100 % 3,4 km2

Krasny 2010 ryska: C2 –32Koz; p1 - 621Koz Berggrund 2035 100% 31 km2

Prodolny 2008 ryska: p2 579koz Berggrund 2033 100 % 141 km2

Pravovesenniy 2010 ryska: p3 – 64koz Berggrund 2030 100 % 35 km2

vostochnaya 2010 ryska: p2 161koz Berggrund 2035 100 % 13 km2

takhtykan 2011 ryska: p3 – 161koz Berggrund 2035 100 % 31 km2

Purpolskaya Q12012 ryska:: p3 – 804koz Berggrund 2017 (prospekte-
ringslicens)

100 % 150 km2

verkhnyaya orlovka Q12012 ryska: p3 – 418koz Berggrund 2017 (prospekte-
ringslicens)

100 % 81 km2

prospEKtErinGsaKtiVitEtEr 2011
kopy goldfields’ prospekteringsstrategi är att sprida 
riskerna genom att utveckla ett fåtal projekt i den 
mest avancerade fasen och inneha många projekt i 
en tidig fas. –för att ha möjlighet att välja mellan de 
projekt med störst potential. 
Under 2011, fokuserade bolaget på borrning och 
var mer kostnadseffektiva per meter borrat. vidare 
sattes prospekteringsmålen för 2012 och några 
projekt i tidiga faser utvärderades, baserat på geolo-
gisk kartläggning och jordprover. bolaget har för 
avsikt att använda två borriggar under 2012 för att 
ytterligare öka effektiviteten.

Prospekteringsaktivitet  total 2007 2008 2009 2010 2011

rc borrning, meter 8 260 1 774 6 486

diamant/Kärnborrning, meter 11 278 4 081 800 1 713 4 684

rAB borrning 3 841 2 941 900

dikning, meter 17 236 6 300 3 096 3 570 4 270

tomografi, kilometer 14 14

geofysik, km2 15 5 10

jordprover/geologisk kartläggning, 
km2

8 2 3 3

*ryska mineraltillgångar skiljer sig från de internationella standarderna såsom JorC eller ni-43 101.  när bolaget uppskattar mineraltillgångar i enlighet med internationella 

standarder kan dessa därför skilja sig betydligt från föreliggande ryska estimat.

Uppställningen visar investerat belopp i KseK baserat på den för respektive år 

rådande växelkursen och tar inte hänsyn till eventuella omräkningsdifferenser. 

  

 

Licens För-
värvad

Licens-
kostnad 2007 2008 2009 2010 2011 totalt

Kopylovskoye 2007 66 077 2 718 18 461 5 449 14 300 8 392 115 397

Kavkaz 2008 14 156 0 358 7 146 12 789 8 346 42 795

Prodolny 2008 3 096 0 0 6 157 7 174 9 527 25 954

Krasnyy 2010 4 388 0 0 0 140 8 890 13 418

Pravovesnny 2010 139 0 0 0 144 21 304

vostochnaya 2010 3 937 0 0 0 0 1 254 5 191

takhtykan 2011 123 0 0 0 0 0 123

totalt 91 916 2 718 18 819 18 752 34 547 36 430 203 182

Byggnader  
och mark

33 986 115 −1 392 628 3 313 36 650

Maskiner och 
inventarier

11 047 736 898 5 212 1 201 19 094

totalt 45 033 851 −494 5 840 4 514 55 744

totala 
 investeringar

91 916 47 751 19 670 18 258 40 387 40 944 258 926

utvärderingsarbeten
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Under 2011 beslutade kopy goldfields att 
fokusera sina prospekteringsresurser på fem 
av licenserna - där prospekteringen fokuseras 
på guld i berggrunden enbart. många om-
råden inom lena goldfields har en historia 
av betydande storlek på alluviala guldfyn-
digheterna, vilket är en stark indikator för 
berggrundsguld.

prospektering inleds med att undersöka den 
historiska informationen. Under det kom-
mande året planerar bolaget att öka effek-
tiviteten i denna fas och använda flygplan-
sundersökning för att täcka större områden. 
målet är att identifiera geologiska strukturer 
och få en första indikation på mineraliserin-
gen.
 
när strukturen är identifierad är nästa steg att 
ta jordprover och genomföra dikningar för 

att utvärdera strukturen på ytan. den översta 
jorden tas bort, diken grävs och en cirka två 
decimeter bred linje tas ut längs med hela 
dikets botten. längs denna linje använder 
geologerna en såg för att skära ut bergprover. 
dessa prover skickas sedan till analys.

rC-borrninG/Kärn-borrninG
om berggrundsproverna från sågningen 
indikerar intressanta guldmineraliseringar, är 
nästa steg att utvärdera mineraliseringen på 
djupet. rC står för reverse Circulation och 
skapar bergfragment – borrchips– vilka blåses 
uppåt genom att använda en komprimerad 
luft på ett sådant sätt att ingen miljöpåver-
kan eller blandning av borrprover kan ske. 
borrproverna delas upp och samlas för 
kemiska analyser. kärnborrning är en metod 
där en kärna skapas ur borrhålet och en 
analys av geologi och struktur av mineraliser-
ingen kan ske. 

från första identifieringen av en utmynnande mineraliseringsstruktur till model-
lering av borrprover. kopy goldfields strategi för att prospektera licensområden 
inom guldrika lena goldfields kräver effektiv identifiering av de guldfyndi-
gheterna med högsta potential för framtida utveckling till malmreserver och 
guldproduktion.

för närvarande använder kopy goldfields 
två kärnborrar, båda verksamma på krasny-
projektet.

En mängd projektidéer och timmar krävs 
innan ett fåtal projekt kan bli gruvor. pros-
pekteringsprocessen involverar många faser 
och kostnaderna ökar ju närmre fyndigheten 
närmar sig produktionsstart. när prospek-
teringsarbetet är färdigt utvärderas fyndi-
gheten för att bedöma vilka tekniska och 
ekonomiska förutsättningar som finns för att 
starta en gruva. Ett tekniskt team bestående 
av geologer från både Eldorado gold och 
kopy goldfields samarbetar i denna utvär-
deringsprocess av provresultat och framtida 
strategin för prospekteringsarbetet.

prospEktEring– från idEntifiEring 
till modEllEring

projEKt
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■■ krasnyområdet utmärks av 

höga geokemiska guldföre-
komster och rika alluviala 
guldförekomster i närlig-
gande vattendrag. begrän-
sat prospekteringsarbete 
som utförts tidigare har 
visat på förekomster av pri-
mära guldmineraliseringar 
på ytan och på djupet i två 
kontinuerliga mineralise-
rade zoner.  

prospEKtErinGsrEsultat 2011
■■ resultaten efter cirka 2 600 meters 

borrning indikerade större intervall och 
liknande guldhalter som de historiska 
mineralresurserna på 684 oz med 2,7 
g/t (C2+p1)

■■ de bästa resultaten visade 86 meter 
med 1,5 g/t (inkl. 39 m med 2,45 g/t), 
47,4 m med 2,51 g/t (inkl. 26 m med 
4,05 g/t), 13 m med 1,79 g/t (inkl. 4 
m med över 3 g/t), 21 m med 1,3 g/t 
(inkl. 10 m med 2,3 g/t). mineralise-
ringen är öppen i alla riktningar.  

det finns starka indikationer på guldfyndigheter med stor potential i 
krasny, där kopy goldfields just nu fokuserar sin prospekteringsverk-
samhet. kärnborrningar på över 2 500 meter inleddes i februari 2012 
med två borriggar.

mål För 2012
■■ målet för prospekteringen i krasny 

under 2012 är att beräkna den poten-
tiella mineralresursen samt faktiska 
resurser för en del av fyndigheten 
genom borrning i två faser. den första 
fasen påbörjades i februari och ska 
täcka cirka 2 500 meter. om den ger 
positiva resultat kommer kopy gold-
fields att gå vidare med djupanalys-
borrning på 5 000–10 000 meter. 

Bodaibo

krasny rEdo för dJUpanalysborrning
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fyndigHEtEr mEd Historiskt  
stark potEntial

KaVKaz oCh KopyloVsKoyE-Klus-
trEt rEDo För lönsamhEtsstuDiEr

■■ i juni 2011 tillkännagavs indikerade 
mineralresurser på 37 000 oz guld med 
1,31 g/t och antagna resurser på 
80 000 oz guld med 1,07 g/t för kopy-
lovskoye-licensen, enligt JorC-stan-
darden och intygat av srk Consulting. 
kopylovskoye ingår i ett kluster av geo-
logiskt likartade mineraliseringar min-
dre än fem kilometer från varandra 

kopy goldfields innehar prospekteringslicenser för åtta områden föru-
tom krasny. alla är i olika faser av prospektering. de flesta områdena 
ligger nära varandra och har samma geologiska struktur.

inom fyndigheterna kopylovskoye, 
vostochnaya, takhtykan och pravove-
senniy, som alla tillhör kopy gold-
fields.

■■ för kavkaz-licensen angavs guldmine-
ralisering med skärningslinjer på 10,0 
meter med 2,79 g/t guld, 5,95 meter 
med 2,05 g/t guld, 4,0 meter med 
2,22 g/t guld och 2,8 meter med 2,94 
g/t guld.

■■ Mineraliseringarna är öppna i alla 
riktningar. 

mål För 2012
■■ nästa steg är att hitta en partner för ett 

samriskprojekt bestående av för-lön-
samhetsstudier och produktion i kav-
kaz och kopylovskoye. 

projEKt
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utbrEDD minEralisErinG mED låGa 
haltEr stöDjEr Fortsatt prospEK-
tErinG aV zolotoy 

■■ Zolotoy-fyndigheten inom prodolny-
licensen omfattar en kontinuerlig zon 
av spridd guldmineralisering med en 
ytlängd på två kilometer längs det ytliga 
området och en bredd på upp till 700 
meter. 

■■ de bästa skärningslinjerna är 35 meter 
med 0,71 g/t guld, 17,5 meter med 
0,71 g/t guld och 11,5 meter med 1,05 
g/t guld. 3 meter med 3,28 g/t, 1 meter 
med 1,90 g/t och 5 meter med 1,68 g/t.

■■ mineraliseringen är öppen i alla rikt-
ningar.

mål För 2012
■■ baserat på tekniska kommitténs förslag 
och tillgängliga medel, kan bolaget 
överväga att borra för att utvärdera 
potentialen hos områden med hög 
guldhalt inom Zolotoy och se om de 
kan ge lönsamhet.   

tiDiG prospEKtErinG inFör  
borrninG 2013

■■ takhtykan-licensen, mineraliseringarna 
bannoye East och bannoye inom 
vostochnaya-licensen samt gromovsky 
north inom prodolny-licensen ska alla 
utvärderas för ytterligare prospektering 
under 2012/2013.

■■ den nyligen förvärvade purpolskaya-
licensen gränsar till guldmalmsfyndig-

heten Chertovo koryto med kända och 
indikerade resurser på 3 miljoner oz på 
1,84 g/t (cut-off 0,8 g/t) enligt JorC-
standarden. den tillhör polyus gold 
som är börsnoterat på londonbörsen. 

■■ den nyligen förvärvade vekhnyaya 
orlovka-licensen har en kvartsåder 
längs ett tre kilometer långt bälte. 
ådern är 0,1–1,6 meter tjock och 100–
600 meter lång. Enligt historiska upp-
gifter ligger guldhalterna på 0,1–70 g/t 
och silverhalterna på 1,0–419 g/t. 

■■ Historiska kartor och uppgifter ska 
utvärderas under 2012 och en prospek-
teringsplan ska tas fram för statligt god-
kännande.

 



18

GulDmarKnaDEn

Kopygoldfields årsredovisning 2011

i dag finns det 165 000 ton guld i världen 
som har tagits upp ur marken. om man 
skulle göra en enda stor kub av allt detta guld 
skulle dess sida inte bli längre än 20 meter. 
till skillnad från många andra tillgångar är 
guld nästan oförstörbart. det innebär att allt 
guld som någonsin framställts fortfarande 
finns kvar. 

det finns en efterfrågan på guld i många 
världsdelar och branscher. Ungefär 60 pro-
cent av dagens guld blir smycken. de främsta 
konsumenterna är indien och kina med sitt 
växande ekonomiska inflytande. men smy-
ckesbranschen är bara ett av de områden där 
guld efterfrågas. andra viktiga användning-
sområden finns inom investeringar, central-
banksreserver och tekniksektorn. 

guldpriset nådde rekordnivåer under 2011. 
priset låg runt 1 400 Usd/oz i början av 
året, gick upp till 1 900 Usd/oz i september 
och låg på cirka 1 530 Usd/oz vid årets slut. 

proDuKtion VärlDEn öVEr
guldbrytningsbolag har verksamhet på alla 
kontinenter. gruvbrytningen står för två 
tredjedelar av dagens guldtillgång. resten 
kommer från återvinning. dessutom kan 
centralbanker som säljer delar av sina gul-
dreserver också bidra till guldtillgången. det 

är värt att notera att centralbankerna efter 18 
år som nettosäljare nu i praktiken är nettokö-
pare, och därmed orsakar både en märkbar 
nedgång i tillgången och en motsvarande 
uppgång i efterfrågan.

Under 1900-talet var sydafrika den domin-
erande guldproducenten och stod för 70 
procent av världens totala guldproduktion på 
1970-talet. så ser det inte ut nu längre. år 
2011 var kina den största guldproducenten 
med 12,8 procent av världens produktion, 
följt av australien och Usa. sydafrika låg på 
fjärde plats med 9 procent av produktionen.

gulproduktion har jämförelsevis långa 
ledtider. det tar upp till tio år innan en ny 
gruva bidrar till produktionen. guldtill-
förseln från gruvbrytning är därmed ganska 
oflexibel och kan inte förändras snabbt som 
svar på ändringar i prisbilden. även ständigt 
stigande priser, som vi sett på guld de senaste 
sju åren, innebär inte att produktionen enkelt 
kan ökas.  

DEn hEtastE hanDElsVaran 2011
Enligt Ernst & young var guld den pop-
uläraste handelsvaran 2011. guldaffärer 
genomfördes med sikte på konsolidering för 
att skapa ny tillväxt och öka marknadsand-
elar. drygt hälften av guldaffärerna riktade in 

sig på inhemska reserver och marknadsande-
lar. den dyraste affären ägde rum i ryssland, 
där kazakhgold group förvärvade polyus 
Zoloto för 8,4 miljarder Usd. barrick gold 
gjorde årets näst största guldaffär genom att 
förvärva kopparproducenten Equinox miner-
als för 7,4 miljarder Usd. som marknaden 
ser ut i dag är det både strategiskt vettigt 
och värderingsmässigt attraktivt att satsa på 
sammanslagningar och förvärv, enligt Ernst 
& young. mindre producenter och utveck-
lingsföretag värderas lågt, vilket öppnar 
möjligheter för producenter i nästa storlek-
sordning att öka sina aktieportföljers omfång 
och bredd genom förvärvstillväxt. 

Ernst & young ser också att större bolag 
förvärvar eller strategiskt investerar i mindre 
prospekteringsbolag för att kunna hantera 
sina påbörjade och planerade projekt. den 
huvudsakliga drivkraften bakom samtliga 
guldaffärer var konsolidering mellan mel-
lanstora gruvbolag och mindre prospekter-
ingsbolag, i syfte att stärka produktion och 
resurser. Under 2011 gjordes sex riktigt stora 
guldbolagsköp som innebar konsolidering av 
några av världens största guldföretag.

stabil EftErfrågan 
på gUld

guld är sällsynt - och efterfrågan på denna ädelmetall har 
varit stark under alla tider. idag köper vi guld i många 
olika former, från smycken till investeringsinstrument 
och inuti högteknologiska föremål, som till exempel 
mobiltelefoner. många investerare betraktar guld som en 
säker placering, speciellt i tider av finansiell oro. detta har 
bidragit till prisuppgången under de senaste åren. 
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guLd Procucenter

utBud
5 års snitt

eFterFrågAn
5 års snitt

eFterFrågAn På guLd

INvESTERINGaR 31%

GRUvPRODUKTION 59%

LaTIN aMERIKa 20%

SyDafRIKa 9%

INDUSTRI 11%

NET OffICIaL SECTOR  
SaLES 6%

KINa 12%

aUSTRaLIEN 8%

SMyCKEN 57%

åTERvUNNET GULD 35% 

övRIGa 39%

USa 12%

källa: World gold Council

källa: World gold Council

källa: World gold Council

land produced mil oz reserve mil oz

China 9,6 61
australia 7,0 186
USa 6,7 96
South africa 6,7 192
Russia 5,9 160
Peru 5,8 No record
Canada 3,2 No record
Indonesia 3,2 96
Ghana 2,7 No record
Others 24,2 714

total 75,0 1504
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guld production från med verksamhet

den ryska guldproduktionen har under lång 
tid varit inriktad på alluvial produktion. så 
sent som 2003 blev berggrundsproduktionen 
för första gången större än den alluviala 
produktionen. Under 2011 stod berggr-
undsproduktionen för uppskattningsvis 70 
procent av den totala gruvproduktionen och 
den alluviala produktionen för 30 procent, 
enligt russian Union of gold miners.

de sex främsta guldproducerande distrikten 
i ryssland är krasnoyarsk, Chukotka, ya-
kutiya, amur, kharbarovsk och irkutsk. mel-
lan 1890 och 2009 producerade dessa distrikt 
sammanlagt 6 930 ton guld, varav 995 ton 
var berggrundsguld. Under 2009 stod dessa 
distrikt för 76 procent av den totala ryska 
guldbrytningen.

Under 2011 stod de 15 största guldproduc-
erande företagen för cirka 74 procent av den 
totala ryska guldproduktionen (de sju största 
producenterna visas i den övre tabellen 
till höger). i irkutsk-regionen är ett flertal 
gudbolag verksamma, varav majoriteten är 
inhemska. i den nedre tabellen till höger visas 
kända bolag verksamma i regionen.

Företag Företagens 
säte

Börs operations/ licenser i irkutsk-
regionen

guld  produktion
per år (kg)

Polyus gold ryssland Moscow, london Zapadnoye, vernenskoye, pervenets, 
Chertovo Krito

40,400*)

gv gold (oJsc vyso-
chaishy)

ryssland – golets vysochaishy, ozherelie, ykan-
skoye, leprindo

3,450

Lensib ryssland – nevskoye 500

redkon ryssland – elektricheskoye 500

severstal gold ryssland Moskva, london Uryakhskoye 6,000*)

Företag Företagens 
säte

Börs  
2010 2009 2008 2007

Kinross gold Canada new york, 
Toronto

19,910 25,591 15,433 1,942

Petropavlovsk UK london, new 
york

13,924 14,835 12,240 8,405

highland gold Mining UK london 5,338 5,145 5,120 4,623

Leviev group UsA – 1,893 1,969 1,221 134

Angara Mining UK london 850 1,594 1,057 949

central Asia gold sverige stockholm 730 666 846 1,073

high river gold Mines Canada Toronto – – 1,867 4,683

totalt 42,645 49,155 37,784 22,564

% av totalt rysk 
produktion

24% 27% 22% 13%

Källa: russian Union of gold Miners

utlänDsKa GulD proDuCEntEr in rysslanD 

proDuCEntEr i irKutsK rEGionEn

*) group total

Källa: företagens hemsidor och presentationer, www.Kopygoldfields.com

gUldprodUktionEn 
ökar i ryssland

Efter sovjetunionens sammanbrott följde 15 års stagna-
tion, men på senare år har produktionen och prospekter-
ingen av guld i ryssland ökat avsevärt. Enligt Us geo-
logical survey ökade den sammanlagda guldbrytningen i 
ryssland från 176 ton 2008 till 185 ton 2009.
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– det är stora utmaningar kopplade till 
att borra, utvärdera och överföra miner-
alresurser till malmreserver. det krävs att 
ledningen har erfarenheten, styrkan och 
modet att välja – och välja bort – projekt 
utan sentimentalitet. det är riktigt farligt 
om man fäster sig vid ett projekt och håller 
fast vid det av känslomässiga skäl, säger 
marcus neckmar.

ViKtiGt att Välja projEKt aV rätt 
storlEK
bara en tredjedel av de gruvprojekt som 
inleds har samma ägare från start till att 
produktionen börjar. En tredjedel byter 
ägare minst tre gånger – i vissa fall tio 
gånger eller mer. för att ett projekt ska 
kunna utvärderas korrekt krävs systematisk 
borrning och kännedom om områdets 
geologiska profil – och så måste man hitta 
rätt ställen att borra på, påpekar marcus 
neckmar, som har en bakgrund som gruvs-
pecialist vid Evli bank.

”lEdningEn 
viktigarE än 
fyndigHEtEn”

det är många olika faktorer som styr framgången för ett guldprospek-
teringsbolag. En grundförutsättning är guldprisets utveckling, vilket i 
sin tur påverkas av fluktuationer i världsekonomin och Usa-valutan. 
men den enskilt viktigaste faktorn är erfarenheten och kunskapen hos 
bolagsledningen, säger marcus neckmar, välkänd aktieanalytiker med 
gruvbrytning som specialområde vid andra ap-fonden, som är en av 
sveriges största pensionsfonder.

– och när man väl har fastställt en fyndighet 
kan den kräva mer finansiering än vad bola-
get klarar av, även om den ser bra ut på pap-
pret. guldet kan exempelvis ligga för långt 
under marken och kräva dyr djupbrytning.

– guldbolagen måste välja att satsa där de 
kan vinna. det sägs att det är bättre med en 
bra bolagsledning och en medioker fyndighet 
än tvärtom, och det säger mycket tycker jag, 
avslutar marcus neckmar.

Under den sovjetiska perioden var den ryska 
guldbrytningsindustrin en av de främsta 
globalt i många år. Under mitten och slutet 
av 1990-talet började gruvproduktionen 
privatiseras och guldproduktionen min-
skade på grund av brist på investeringar och 
indraget ekonomiskt stöd från regeringen. 
Under senare år har dock branschen börjat 
återhämta sig och tycks ha inlett en ny era. 
investeringarna i branschen har ökat, och 
detta har sammanfallit med en övergång från 
säsongsmässig alluvial produktion till berg-
grundsproduktion året runt.

KostnaDsFörDElar
fördelen med att bedriva guldbrytning i 
ryssland är att det är relativt låga kostnader 
jämfört med det globala branschgenom-
snittet. många av de ledande ryska guldpro-
ducenterna har produktionskostnader långt 
under det globala genomsnittet. den låga 
kostnaden har berott på god tillgång på lokal 
utbildad arbetskraft och kvalificerade ingen-
jörer, billiga el- och bränslekostnader och 
också den mängd vetenskaplig och teknisk 
expertis som finns i landet. dessutom har 
många gruvområden i ryssland väl utvecklad 
infrastruktur för energi och transporter. det 
är inte för inte som ryssland har världens 
längsta järnväg. 
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kopy goldfields har totalt 60 an-
ställda, med en del variationer mellan 
hög- och lågsäsong. bolaget är fortfar-
ande en relativt liten arbetsgivare i 
trakten, men fokus ligger på att skapa 
intressanta arbetstillfällen i syfte at-
trahera och behålla de bästa tänkbara 
medarbetarna. i denna strävan ingår 
att erbjuda löner i linje med de re-
gionala lönenivåerna samt personliga 
utvecklingsmöjligheter med tillgång 
till utbildning. Under lågsäsong 
bidrar bolaget till vidareutbildning 
för medarbetarna.

bolaget strävar efter att rekrytera 
personal från närområdet. men en 
del av bolagets anställda kommer från 
andra områden och bor på området i 
förläggningar byggda för ändamålet i 
samband med sina skift.

kopy goldfields kärnvärderingar är 
Engagemang, ansvar och kvalitet. i 
rekryteringsprocessen fäster bolaget 
stor vikt vid att potentiella medarbe-
tare delar dessa värderingar.

hälsa oCh säKErhEt 
prioritEras
alla medarbetare utbildas inom hälsa 
och säkerhet som en del av introduk-
tionsprocessen. Utbildning inriktad 
mot de specifika arbetsuppgifterna 
bedrivs därefter inom varje grupp och 
på varje område. mätningar av häl-
sotillstånd och säkerhet bedrivs kon-
tinuerligt för att säkerställa att bolaget 
lever upp till kraven i det ryska 
regelverket. bolaget strävar dessutom 
efter att överträffa dessa genom att se 
till projekten genomförs i linje med 
internationell best practice.  

god tillgång till 
skiCkliga gEologEr 
oCH grUvspECialistEr

bodaibao ligger i ett gruvinriktat område i 
ryssland. detta innebär att många ungdo-
mar väljer yrken som är gruv- och prospek-
teringsinriktade. kopy goldfields har dess-
utom ett samarbetsavtal med universiteten i 
tomsk och irkutsk, som förser bolaget med 
högt kvalificerade geologer.

åLdersFördeLning, 
FAst AnstÄLLdA

MedeLtAL AnstÄLLdA 2011

KönsFördeLning,  
FAst AnstÄLLdA

utBiLdningsnivå 
FAst AnstÄLLdA

<30, 16 %

sÄsongsArBetAre 62 %

MÄn 72%

universitet 79 %

31-40, 37 %

Kvinnor 28%

grundutBiLdning 21%

41-50, 21 %

>51, 26 %

FAst AnstÄLLdA 38 %

mEDarbEtarE
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bolagets prospekteringsprocess och dess sup-
portverksamhet utförs i enlighet med ryska 
lagar och krav. alla projekt genomgår rigida 
tillståndskrav av de ryska myndigheterna. 

Under 2010 reviderade en oberoende 
miljökommitté bolagets projekt och om-
råden. bolaget uppfyllde de krav som finns 
för miljön.

inGEn luFt- EllEr VattEnpåVErKan
Utsläppen från bolagets verksamhet uppfyller 
fullt ut de ryska kraven. Undersökningar har 
gjorts av myndigheterna och ingen luft- eller 
vattenpåverkan har skett. kopy goldfields 
verksamhet använder el som levereras från 
vattenkraft. det enda betydande utsläppen 
från verksamheten kommer från lastbilar och 
andra fordon.

FörEsKriFtEr oCh uppFöljninG

•	 ”skydda luften” (utgåva från 2009/12/27) 
federala lagen dd. 1999/04/05 nr 96-fl 
antogs av duman, förbundsrådet i ryska 
federationen 

•	 ”skydda miljön” federal lag dd. 
2002/10/01 nr 7-fl (som antogs av stats-
duman i förbundsrådet av ryska federa-
tionen 2001/12/20) artikel 16. kostnader 
för negativ miljöpåverkan.

•	 ”produktion och konsumtion av avfall” 
federal lag dd. 1998/06/24 nr 89 fl

•	 säkerhetskrav för prospektering (pb 08-
37-2005)

milJökrav Uppfylls i linJE mEd 
intErnationEll bEst praCtiCE

kopy goldfields eftersträvar att hantera miljöpåver-
kan från verksamhet i enlighet med internationell 
best practice.

miljö
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det finns få, stora bolag som utmärker sig 
inom både prospektering och gruvdrift. det 
är dock fallet när det gäller Eldorado gold. 
det är också anledningen till varför det var 
så betydelsefullt att det kanadensiska bolaget 
beslöt att investera i kopy goldfields. för-
utom de uppenbara finansiella musklerna, 
kommer kopy goldfields också att kunna 
dra nytta av den erfarenhet och kunskap 
inom båda dessa områden som Eldorado 
gold besitter. En start på samarbetet är den 
nya sammansättningen vårt teknologiska 
råd, som nu består av två geologer från 
kopy goldfields och två från Eldorado 
gold.

det faktum att Eldorado gold länge hade 
tittat på lena goldfields och valde vårt 
bolag för att undersöka det – efter en omfat-
tande due diligence-process – var också ett 
viktigt bevis på professionalismen i vår verk-
samhet. som resultat har vi märkt ett bety-
dande uppsving i det internationella intres-
set för kopy goldfields. vi tror också att det 
kommer att underlätta den framtida finan-
sieringen av vår verksamhet.

Efter två decennier i branschen vet jag att 
prospekteringsarbete är förenat med mot-
gångar. Jag vet också att det finns tider när 
det gäller att hålla fast vid ett projekt – och 
en tidpunkt när det är dags att släppa det. 
när JorC-rapporten från kopylovskye-fyn-
digheten visade mindre guld än vad vi hade 
räknat med beslöt vi att koncentrera vår 
prospekteringsverksamhet till krasny. vi 

beslöt också att fortsätta att utvärdera resul-
tatet från varje steg av borrningsarbetet i syf-
te att avgöra om vi ska gå vidare eller inte.

våra främsta utmaningar för 2012 blir att 
effektivt kartlägga krasny och samla tillräck-
ligt med information för att skapa en tredi-
mensionell bild av fyndigheten och fastställa 
mängden med guld. samtidigt kommer vi 
att fortsätta att leta efter nya områden lena 
goldfields att utöka vår projektportfölj 
med. våra krav omfattar bland annat att 
områdena ska ligga nära våra nuvarande 
projekt och att tidigare, rysk prospektering 
har indikerat intressanta guldhalter.

prospektering är alltid något av ett vågspel. 
men potentialen i lena goldfields rika 
guldfyndigheter, kombinerat med trans-
parensen i vår verksamhet, ledningens samt 
styrelsens kunskap och erfarenhet ger de 
bästa förutsättningar för att kopy goldfields 
ska lyckas.

Jag vill tacka styrelsen, vd, ledning, medar-
betare och aktieägare för deras fortsatta 
arbete och stöd för att hjälpa oss att nå våra 
mål.

kjell Carlsson

styrelsens ordförande, april 2012  

nya förUtsättningar – 
fokUs på snabba borrEsUltat

våra ryska geologers skicklighet och kunskap, kom-
binerat med en effektiv, svensk ledningsmodell och 
en ny, resursstark ägare är nyckelfaktorer för att kopy 
goldfields ska lyckas i framtiden. men den främsta 
potentialen – och utmaningen – förblir att identifie-
ra, mäta och utvinna de rika guldfyndigheter som 
indikerats i lena goldfields

orDFöranDEorD
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handel i aktien 
förkortningen för aktien är kopy och bolaget är sedan 27 augusti 
2010 listat på nasdaQ omx first north i stockholm. den totala 
omsättningen av kopy goldfields-aktier under 2011 var 3 821 033 
aktier till ett sammanlagt värde av 40,5 msEk. motsvarande 
omsättning under perioden 27 augusti till och med 31 december 
2010  var 974 011 aktier till ett värde av 23,7 msEk. omsättnings-
hastigheten i kopy goldfields-aktien – ett mått på aktiens likviditet 
– uppgick till  47 (64) procent under hela perioden. omsättnings-
hastigheten för hela first north var 56 (56) % under samma period. 
i genomsnitt handlades 15 103 (10 943) kopy goldfields-aktier till 
ett värde av 159 898 (266 632) sEk dagligen. 

Kursutveckling 
kopy goldfields aktiekurs på nasdaQ omx first north i stock-
holm minskade med 70,9 procent under 2011. den 30 december 
2011 stängdes aktiekursen på 5,85 sEk. Högsta betalkurs för aktien 
uppgick till 21,50 sEk den 18 april 2011 och den lägsta var 4 sEk 
den 5 augusti 2011. det genomsnittliga priset uppgick till 12,05 
sEk. Under 2011 föll first north index med 28,3 procent.
kopy goldfields totala börsvärde uppgick till 54,6 msEk per den 
31 december 2011 (128,5 msEk inklusive nyemitterade aktier per 
den 31 december 2010). 

ägarstruktur 
totalt fanns det 4 380 aktieägare per den 29 februari 2012. Under 
oktober 2011 skedde en betydande ägarförändring då Eldorado 
gold Corp genom en riktad emission förvärvade 2 700 000 aktier. 
de fem största ägarna den 29 februari 2012 var Eldorado gold 
Corp 28,9 %, Håkan knutsson inkl. bolag och kapitalförsäkring 
10,8 %, Commodity Quest ab 8,0 %, Euroclear bank (sergei pet-
rov och alexander shimanov) 6,8 % samt familjen Wahlqvist inkl 
kapitalförsäkring 6,7 %.

aktiekapital 
kopy goldfields aktiekapital uppgick till 54 930 476 (21 682 178) 
sEk den 31 december 2011, uppdelat på totalt 9 327 193 (3 681 
633) aktier, med ett kvotvärde om 5,89. samtliga aktier var registre-
rade på nasdaQ omx first north i stockholm och har lika röst-
rätt och lika rätt till andel i bolagets kapital och vinst. 

utdelningspolicy 
det primära målet är att öka värdet för bolagets aktieägare och 
anställda genom att bedriva en lönsam verksamhet med tillväxt. det-
ta skall uppnås genom ökad prospekteringsverksamhet för att addera 
mineraltillgångar och malmreserver till tillgångsbasen, genom 
utveckling av fyndigheter och genom förvärv av mineraltillgångar. 
bolaget ska förbereda fyndigheterna för produktion och därmed ska-

pa förutsättningar för kassaflöde och resultat. totalavkastningen till 
aktieägarna över tiden förväntas i större utsträckning bero på 
ökningen av aktiekursen än i erhållna utdelningar. 
styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 
2011. 

långsiktigt incitamentsprogram
Efter beslut på extra bolagsstämma den 27 juli 2011 beslöts det att 
inrätta ett incitamentsprogram (incitamentsprogram 2011/2013) för 
elva ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom emission 
av teckningsoptioner. teckningsoptionerna emittierades vederlags-
fritt till dotterbolaget kopy development och förvärvas därefter av 
de anställda till marknadspris. per den 31 december 2011 hade 165 
672 teckningsoptioner överlåtits, då fyra av de elva positionerna var 
vakanta vid utgivningstillfället. på extra bolagsstämma den 17 okto-
ber 2012 förlängdes överlåtelseperioden för dessa positioner fram till 
årsstämman 2012. varje teckningsoption ger innehavaren rätt att 
teckna en (1) ny aktie i bolaget, till ett pris av 7,10 sEk per aktie. 
teckningstiden löper från 1 september 2013 till och med den 15 
oktober 2013. 
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förvaltningsbErättElsE

styrelsen och verkställande direktören i 
kopy goldfields ab (publ), 556723-6335, 
avger härmed årsredovisning för verksamhets-
året 1 januari – 31 december 2011.

Koncernstruktur och bakgrund
kopy goldfields ab är ett svenskt guld-

prospekteringsbolag listat på nasdaQ 
omx first north. 

kopy goldfields ab innehar, direkt och 
indirekt, sex ryska helägda dotterbolag: llC 
kopylovsky, llC kavkaz gold, llC krasny, 
llC prodolny, llC resurs samt llC kopy-
lovskoye management. samtliga bolag, för-
utom llC kopylovskoye management som 
har sitt säte i moskva, finns i bodaibo, en 
stad i irkutsk-regionen i ryssland. alla dot-
terbolagen är s k limited liability-bolag 
(llC). vart och ett av dessa dotterbolag har i 
sin tur äganderätten till olika guldfyndigheter 
utom llC kopylovskoye management som 
är ett managementbolag som ska bära admi-
nistrativa kostnader i ryssland.

Verksamhet
bolaget är ett prospekteringsbolag och har 
ännu inte påbörjat guldbrytning då projekten 
ännu ej uppnått produktionsfasen.
kopy goldfields ab hade vid utgången av 
2011 sju licenser som alla ligger kring guld-
fältet lena goldfields i bodaibo-distriktet i 
den ryska regionen irkutsk. licenserna är:

■■ kopylovskoye 
■■ kavkaz
■■ prodolny
■■ krasny
■■ pravovesseniy

■■ vostochnaya
■■ takhtykan

takhtykan-licensen förvärvades i januari 
2011 till ett belopp om 0,2 msEk. llC 
kopylovsky var den 31 december 2011 
hundraprocentig innehavare av samtliga 
guldfyndigheter utom kavkaz som innehas 
till hundra procent av llC kavkaz gold. 
Under året återlämnades äganderätten till 
den alluviala guldfyndigheten som fanns i 
llC kopylovsky till den ryska staten.
alla projekten omger orten artemovskij som 
ligger ungefär 4 mil nordost om staden 
bodaibo, cirka 88 mil nordost om irkutsk.

i mars 2012 förvärvades de två prospekte-
ringslicenserna purpolskaya, belägen 190 km 
norr och verkhnaya orlovka, belägen 110 
km sydost, om staden bodaibo. 

Efter de senaste förvärven av ytterligare två 
licenser, publicerat i mars 2012, innehar 
kopy goldfields för närvarande 20 berg-
grundsprojekt i olika utvecklingsstadier inom 
487 km2. kopylovskoye- och kavkaz-projek-
ten befinner sig i pre-feasibility stadiet (för-
lönsamhetsstudier), krasny-projektet i djup-
borrningsfasen och de övriga i tidiga 
prospekteringsfaser. 

Under 2011 har prospekteringsarbetet 
fokuserats på fyndigheterna kopylovskoye, 
kavkaz, prodolny och krasny samt en min-
dre utvärdering av vostochnaya-fyndigheten 
har gjorts. nedan lämnas en kortare redogö-
relse för resultaten på de fem ovan nämnda 
fyndigheterna.

för detaljerad information angående respek-
tive fyndighet samt prospekteringsaktiviteter 
hänvisas till avsnittet ”nio guldprospekteringsli-
censer i berggrunden” på sid 12 och framåt.

Kopylovskoye-licensen
bolaget publicerade den första mineraltill-
gångsrapporten på kopylovskoye-licensen på 
37 000 oz @1.31 g/t guld indikerad tillgång 
samt antagen tillgång på 80 000 oz @1,07 
g/t i enlighet med JorC koden signerad av 
srk Consulting. mineraliseringen är öppen i 
alla riktningar. projektet är redo för pre-feasi-
bility studier och utvärderar möjligheter till 
Joint venture produktion.

Kavkaz-licensen
borresultat returnerades med mineralisering-
ar på 10,0 meter med 2,79 g/t guld, 5,95 
meter med 2,05 g/t guld, 4,0 meter med
2,22 g/t guld och 2,8 meter med 2,94
g/t guld. mineraliseringen är öppen i alla 

riktningar. projektet är redo för pre-feasibility 
studier och bolaget utvärderar möjligheter till 
Joint venture produktion.

Krasny-licensen 
med historiska mineraltillgångar på cirka 600 
koz (C2+p1) bekräftades efter 2 563 meters 
kärnborrning, guldintervall och guldhalter på 
47,4 meter på 2,51 g/t guld inkluderat 26 
meter på 4,05 g/t guld, 2 meter på 5,94 g/t 
guld och 10 meter på 2,30 g/t guld. minera-
liseringen är öppen i alla riktningar. Cirka 2 
500 meter kärnborrning påbörjades i februari 
2012 för att utvärdera mineraltillgångspoten-
tialen.

prodolny-licensen
inom prodolny-licensen har prospekterings-
aktiviteter utförts på Zolotoy, Uspenskoye 
och obrucheva-fyndigheterna. 

på Zolotoy har en utbredd guldmineralise-
ring med en ytlängd på två kilometer och en 
bredd på upp till 700 meter bekräftats. mine-
raliseringen 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.

på Uspenskoye och obrucheva-fyndighe-
terna bekräftades två mindre guldmineralise-
ringar med guldhalter längs 2 meter på 1,5 
g/t guld inom obrucheva-projektet och 2 
meter på 6 g/t guld inom Uspenskoye-pro-
jektet, vilket är en del av förlängningen av 
kavkaz-licensen. guldmineraliseringarna ger 
goda möjligheter för klusterprospektering 
tillsammans med kavkaz i framtiden. 

Vostochnaya-licensen
resultaten från prospekteringen gör det möj-
ligt för initial mineraltillgångsborrning under 
2012. volymen och kvaliteten på de tidigare 
uppskattade guldmineraliseringarna bekräfta-
des.

ägarstruktur
bolagets största aktieägare var den 29 februa-
ri 2012 Eldorado gold Corp 28,9 %, Håkan 
knutsson inkl. bolag och kapitalförsäkring 
10,8 %, Commodity Quest ab 8,0 %, Euro-
clear bank (sergei petrov och alexander 
shimanov) 6,8 % samt familjen Wahlqvist 
inkl kapitalförsäkring 6,7 %.
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aktien 
bolagets aktie är sedan den 27 augusti 2010 
listat på nasdaQ omx first north.
i oktober 2011 genomfördes i två steg en rik-
tad emission om totalt 2,7 miljoner aktier. 
antal utestående aktier per den 31 december 
uppgår till 9 327 193 och aktiekapitalet upp-
går till 54 930 476,45 sEk.

resultat
rörelseresultatet uppgick till –93,8 msEk 
(–11,0) vilket är en försämring med –82,8 
msEk jämfört med föregående år. förändring-
en är huvudsakligen hänförlig till en nedskriv-
ning om –74,7 msEk ssom gjordes för kopy-
lovskoye-projektet och ökade 
prospekteringsaktiviteter. vidare belastades 
resultatet för huvudkontoret i stockholm med 
högre konsultkostnader och legala kostnader i 
samband med en tvist som reglerades och avslu-
tades under 2011.
resultat efter finansiella poster för året uppgick 
till –94,2 msEk (–13,2) och efter skatt till 
–91,5 msEk (–8,6). finansnettot för 2011 var 
–0,4 msEk (–2,2) där förändringen är hänför-
lig till lägre räntekostnader under 2011. 

skatt
vid utgången av året har bolaget löst upp 
uppskjutna skatteskulder hänförliga till akti-
verade prospekterings- och utvärderingsutgif-
ter till följd av gjorda nedskrivningar. bolaget 
redovisar därvid en skatteintäkt om 2,7 
msEk (4,6). 
ledningen bedömer att koncernen inte kom-
mer att ha några vinster från den löpande 
verksamheten de närmaste åren. bolaget akti-
verar inga uppskjutna skattefordringar hän-
förliga till skattemässiga underskott.

resultat per aktie
resultatet per aktie uppgick till –12,65 sEk 
(–2,85) sEk för helåret. Eget kapital per 
aktie uppgick till 13,07 sEk jämfört med 
28,14 sEk föregående år. 

Kassaflöde, likviditet och finansiell 
ställning

kassaflödet från den löpande verksamhe-
ten, före förändring av rörelsekapitalet upp-
gick till –18,2 msEk (–11,3). rörelsekapita-
let förändrades med –7,1 msEk (2,2). 
kassaflödet från investeringsverksamheten 
var –38,0 msEk (–48,0), huvudsakligen 
hänförligt till investeringar i prospekterings-
verksamheten och nya licenser men även 
investeringar i utrustning. kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till 82,8 
msEk (52,3) främst hänförligt till under året 
genomförd nyemission, samt upptagande av 
långfristiga lån. Under året har långfristiga 
lån upptagits om 10,2 msEk (0) och kort-
fristiga lån har upptagits om 0 msEk (30). 
ingående räntebärande skulder samt under 

året upptagna lån har amorterats med 4,8 
msEk (30,3). 

räntebärande skulder uppgick vid årets 
slut till 11,2 msEk (6,4 msEk). koncer-
nens likvida medel uppgick vid årets slut till 
20,4 msEk (0,9 msEk). då prospektering 
är mycket kapitalintensivt kommer extern 
finansiering att behövas under 2012. styrel-
sen har under första kvartalet 2012 intensifie-
rat arbetet med ny finansiering och arbetar 
för närvarande med hur och på vilka villkor 
denna skall ske. 

soliditeten vid årets utgång uppgick till 86 
procent jämfört med 89 procent föregående 
år. ingen utdelning har lämnats till aktieägar-
na under året. 

Eget kapital 
i december 2010 slutfördes en nyemission 
om 64,8 msEk före emissionskostnader. 
denna redovisas som ej registrerad nyemis-
sion i eget kapital per 31 december 2010 och 
registrerades under januari 2011. Emissions-
kostnaderna uppgick till 8,1 msEk. lån 
uppgående till 16,3 msEk kvittades mot 
aktier i emissionen och i januari 2011 tillför-
des bolaget likviden från emissionen. Under 
2011 har därtill en nyemission genomförts i 
två steg, samt teckningsoptioner utnyttjats, 
vilket totalt tillförde bolaget 29,0 msEk före 
emissionskostnader. Emissionskostnaderna 
uppgick till 0,5 msEk och netto tillfördes 
således bolaget 28,5msEk.

investeringar
koncernens investeringar i prospekterings- 
och utvärderingsarbeten uppgick under året 
till 36,4 msEk (34,5). investeringar i en ny 
licens uppgick till 0,1 msEk (8,5). investe-
ringar i byggnader, maskiner och inventarier 
uppgick under 2011 till 4,6 msEk (6,5).
årets avskrivningar uppgick till 1,4 msEk 
(1,2 msEk).
Under året har nedskrivningsprövning av 
koncernens immateriella och materiella 
anläggningstillgångar genomförts, vilken 
resulterade i en nedskrivning om –74,7 
msEk (0).

moderbolaget
det svenska moderbolaget är ett holdingbo-
lag utan betydande operationell verksamhet. 
det stöder dotterbolagen med finansiering, 
strategibeslut etc. moderbolagets resultat 
uppgick till –80,5 msEk (–5,0) och eget 
kapital uppgår per 31 december 2011 till 
226,9 msEk (278,8). Efter den nedskriv-
ning av kopylovskoye-fyndigheten som gjor-
des på koncernnivå har motsvarande ned-
skrivning gjorts i moderbolaget av fordringar 
hos koncernföretag och andelar i koncernfö-
retag om –45,4 msEk respektive –27,2 
msEk.

Fast egendom
kopy goldfields äger ingen fast egendom 
utöver enkla byggnader och anläggningar. de 
administrativa funktionerna i stockholm, 
moskva och bodaibo utförs i hyrda lokaler.

miljöpolicy
all prospekteringsverksamhet inom kopy 
goldfields-koncernen uppfyller alla gällande 
miljöbestämmelser i det land där verksamhe-
ten bedrivs. inga miljöolyckor har inträffat 
under räkenskapsåret 2011.

personal
det genomsnittliga antalet heltidsanställda i 
kopy goldfields-koncernen under 2011 var 
93 (79) personer, varav 21 (12) kvinnor. i 
början av året var personalstyrkan 47 perso-
ner och vid årets slut bestod den av 60 perso-
ner, varav 43 män och 17 kvinnor.

styrelsearbete
styrelsen har under 2011 bestått av fem till 
sju ledamöter. styrelsen har under räken-
skapsåret 2011 haft 20 protokollförda styrel-
semöten och därutöver löpande kontakter. 
styrelsen har också haft löpande kontakt med 
bolagsledningen. Under året har i styrelsear-
betet särskild vikt lagts på arbete med kapita-
lanskaffningar och uppföljning av prospekte-
ringsverksamheten. 
styrelsen har för avsikt att stegvis införa 
koden för bolagsstyrning.

VäsEntliGa risKEr oCh osäKEr-
hEtsFaKtorEr
marKnaDsrElatEraDE risKEr
risker relaterade till befintliga  
makrofaktorer 
negativa utsikter för världsekonomin och 
utmanande förhållanden på den globala 
kapitalmarknaden kan komma att påverka 
bolagets verksamhet och kan försvåra möjlig-
heterna för bolaget att erhålla finansiering i 
framtiden.

Volatilitet i guldpriset 
guldpriset kan förändras till följd av minskad 
efterfrågan, förändringar av Us-dollarn eller 
andra makroekonomiska faktorer, vilket kan 
påverka bolagets verksamhet och finansiella 
ställning negativt. fluktuationer i den offici-
ella växelkursen för rubel samt dollar påver-
kar direkt och indirekt värdet på tillgångarna 
och skulderna.

Försäkringar
försäkringsbranschen är ännu inte utvecklad 
i ryssland och flera former av försäkrings-
skydd som är vanligt förekommande i ekono-
miskt mer utvecklade länder finns ännu inte 
tillgängliga i ryssland på likvärdiga villkor.
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risker relaterade till ryssland
att vara verksam i ryssland är förenat med 

ett antal politiska, legala och ekonomiska fak-
torer som kan påverka bolagets operativa 
verksamhet och finansiella ställning. följande 
risker ser bolaget som de största utmaning-
arna med att vara verksam i ryssland: 

internationella kapitalflöden kan hämmas 
på grund av globala ekonomiska svårigheter 

inflationsförändringar kan påverka bola-
gets finansiella position 

rysslands planerade inträde i World trade 
organisation (”Wto”) kan försenas eller avslås 

relation mellan ryssland och EU kan för-
sämras

konflikter i det ryska federala systemet, 
inkluderat olagliga eller vinstgivande statliga 
händelser kan skapa¬ osäkerhet i den dagliga 
verksamheten 

brott och korruption och utnyttjandet av 
illegala eller oacceptabla affärsmetoder 

bolaget är beroende av statens och lokala 
myndig¬heters godkännande, vilket kan vara 
både en komplicerad och motsträvig process 

risk för likvidering av bolagets verksamhet 
på grund av formella bristande överenskom-
melser mellan staten och bolaget 

förändring av lagar, som i nuläget hindrar 
förstatligande av internationell egendom, kan 
ha en negativ effekt på bolagets verksamhet 

risken att ryssland skulle välja att inte 
godkänna utländska domstolsbeslut och driva 
vidare till rysk skiljedom 

rysslands infrastruktur är till viss del 
underutvecklad och kan leda till försämring 
och försening av bolagets verksamhet eller 
ökning av kostnader 

skatte- och rättssystemet i ryssland ändras 
ofta och är därmed svårt att förutse. vidare är 
det ryska skatte-systemet föremål för olika 
tolkningar på federal-, regional- samt lokal 
nivå.

risker relaterade till Kopy Goldfields 
verksamhet
Geologisk risk
guldprospektering är förknippat med mycket 
hög risk. alla uppskattningar av utvinnings-
bara mineraltillgångar i marken bygger till 
stor del på sannolikhetsbedömningar. beräk-
ningar av mineraltillgångar och malmreserver 
utgår från omfattande provborrningar, statis-
tiska analyser och modellstudier och förblir 
teoretiska till sin karaktär fram till verifiering 
genom industriell brytning. metoder saknas 
för att med säkerhet fastställa den exakta 
mängd guld som finns samt formen på en 
eventuell malmkropp och dess utbredning. 
den exakta mängden guld blir känd först när 
det har utvunnits ur fyndigheten. Uppgifter 
avseende mineraltillgångar och malmreserver 
som presenteras av bolaget, och av andra, 
skall ses mot denna bakgrund och kan således 
avvika från detta.

Teknisk risk
tekniska risker kan uppkomma vid prospek-
tering och exploatering av mineralfyndighe-
ter, som kan leda till avbrott i prospekterings-
arbetet och missgynna bolaget. brist på eller 
försening av avancerad borrutrustning eller 
hyra av utrustning kan leda till ökade kostna-
der och försening av bolagets tillväxt.

Miljörisk
om prospektering och produktion bedrivs 
med användning av fel teknisk och kemisk 
utrustning kan
miljörisker uppkomma, vilket kan orsaka för-
seningar för bolagets verksamhet och även 
fördyra prospekteringsarbetet, vilket kan 
påverka bolagets finansiella ställning negativt. 
miljökrav och anspråk för motpartskostnader 
kan riktas mot bolaget, vilket kan fördröja 
övrigt arbete eller öka kostnaderna för bola-
get. bolaget har för närvarande inga väsent-
liga återställningsåtaganden.
Emellertid kan en förändring i tillämplig lag-
stiftning innebära striktare krav avseende 
återställningsrutiner, vilket kan leda till ökade 
kostnader för bolaget.

Licenshantering 
förseningar kan uppstå i prospekteringsarbe-
tet, innebärande att bolaget kan behöva för-
nya licensansökningar, vilket kan leda till 
ytterligare förseningar för start av produktion 
och kan därmed påverka bolagets finansiella 
ställning negativt. bolaget kan bli försenat i 
uppfyllandet av åtaganden i nya förvärvade 
licenser, vilket kan leda till att bolagets finan-
siella ställning påverkas negativt.

Fyndigheternas ekonomiska livslängd 
En fyndighets ekonomiska livslängd och 
bärighet beror på en rad faktorer såsom 
metallpriser, storleken på mineraltillgången, 
kostnader för finansiering etc. En oförutsedd 
negativ utveckling av någon av dessa parame-
trar kan försämra bolagets resultat och finan-
siella ställning. risk finns att malmreserver 
kan komma att ändras i framtiden beroende 
på förändring av produktionskostnader, pro-
cessutbyte eller produktpris.

Leverantör 
beroende av tredje man och lokala leverantö-
rer och dess tjänster, tillgång till utrustning 
och assistans vid byggnation kan försenas.

Förvärv
förvärv av licenser är en del av bolagets stra-
tegi. samtliga förvärv och avyttringar är för-
enade med risker och osäkerhet. även om 
bolaget anser att det har en gynnsam position 
för att göra en rimlig bedömning av utveck-
lingsmöjligheterna och riskerna avseende 
prospekterings- och produktionslicenser så 

finns det ingen garanti för att förvärvade 
licensers förväntade potential, i termer av vär-
deskapande för bolaget, kommer att realise-
ras. dessutom bör det noteras att vissa av 
bolagets ryska dotterbolag bildades innan de 
förvärvades av bolaget och att aktiehistoriken 
i dessa bolag därför inte är till fullo transpa-
rent. följaktligen kan det inte uteslutas att 
äganderätten till aktierna i dessa dotterbolag 
kan bestridas baserat på historiska grunder, 
till exempel på grund av faktiska eller påståd-
da brister i bildandet av bolaget, betalning av 
aktiekapitalet eller tidigare aktieöverlåtelser.

Beroende av kvalificerad personal 
bolagets utveckling beror till stor del på 
befintlig ledning och organisation och dess 
förmåga att rekrytera och behålla erfaren per-
sonal för framtida verksamhet. arbetsstyrkan, 
som bor i bodaiboområdet, kan flytta till 
större städer, vilket kan göra det svårare att 
hitta kompetent personal.

Olyckor
prospektering och gruvdrift är en mer olycks-
drabbad bransch än många andra. således är 
bolagets anställda utsatta för olycksrisker i 
tjänsten. i tillägg till detta är även gruv- och 
prospekteringsaktiviteter exponerade för ris-
kerna för naturkatastrofer. i händelse av en 
allvarlig olycka eller naturkatastrof kan bola-
gets resultat och finansiella ställning påverkas 
väsentligt negativt.

Rapporteringsprocessen
bolagets managementprocesser och interna 
rapporteringskontroll kan bli lidande, om 
inte dotterbolagen följer de uppsatta proces-
serna för rapportering till moderbolaget, då 
finansiell data till moderbolaget måste vara 
tillförlitlig och levererad i tid.

Risker relaterade till moderbolaget
bolagets finansiella ställning är beroende av 
dotterbolagens kontraktsmässiga och juridis-
ka möjligheter att redovisa och reglera interna 
mellanhavanden. En försämring av dessa 
möjligheter kan få en negativ effekt på bola-
gets finansiella ställning och rörelseresultat.

Finansiella risker
Valutakursrisker
kopy goldfields har betydande kostnader, till-
gångar och skulder i ryska rubel (rUb), vilket 
resulterar i en valutaexponering i resultaträk-
ningen, balansräkningen och kassaflödet. i 
hanteringen av valutarisker skiljer kopy gold-
fields på två typer av exponering: transaktions-
exponering och omräkningsexponering.

Transaktionsexponering
transaktionerna i de ryska dotterbolagen sker 
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till övervägande del i bolagens funktionella 
valuta, rUb. den existerande transaktionsex-
poneringen hänför sig främst till när det 
svenska moderbolaget lånar ut pengar till 
dotterbolagen, vilket vanligtvis sker i Usd 
men historiskt även har skett i rUb. valuta-
risken avseende lån i rUb är därför koncen-
trerad till det svenska moderbolaget. då 
lånen är relativt långfristiga finns det en 
exponeringsrisk i moderbolaget.

Omräkningsexponering
nettoresultatet i de ryska dotterbolagen och 
värdet på moderbolagets investeringar i dessa 
påverkas av valutakursförändringar, vilket i 
sig påverkar bolagets koncernbalans- och 
koncernresultaträkning vid omräkning till 
sEk.

Ränterisk
kopy goldfields är i relativt liten grad expo-
nerat för ränterisker då bolaget i dagsläget är 
lånefinansierat endast till en liten del. den 
använda diskonteringsräntan och det bedöm-
da marknadsvärdet på vissa balansposter 
påverkas dock av förändringar i den underlig-
gande räntan. ränteintäkter och räntekostna-
der påverkas också av ränteförändringar.

Finansieringsrisker

Behov av ytterligare kapital
bolaget kommer att behöva tillförsel av ytter-
ligare kapital i framtiden. detta kan ske 
genom emission av aktier, andra aktierelate-
rade instrument, skuldförbindelser eller 
annan extern finansiering. det finns ingen 
garanti för att bolaget får tillgång till finan-
siering eller att sådan finansiering kan erhål-
las till fördelaktiga villkor för bolaget eller 
utan väsentligt utspädning för aktieägarna. 
om ytterligare finansiering inte kan erhållas i 
rätt tid kan det resultera i att bolaget tvingas 
skjuta upp, dra ner på eller upphöra med sin 
verksamhet eller avyttra tillgångar. det kan 
inte garanteras att en sådan tillgångsförsälj-
ning kan ske på villkor som är gynnsamma 
för bolaget.

Likviditetsrisk
likviditetsrisken utgörs av att kopy gold-
fields inte kan möta sina kortfristiga betal-
ningsåtaganden på grund av likviditetsbrist 
eller illikvid kassareserv. Eftersom bolaget 
förväntas visa negativt kassaflöde från verk-
samheten under en överskådlig framtid är 
bolaget hänvisat till att fortsätta söka extern 
finansiering för att kunna fortsätta utveckla 
verksamheten och möta framtida åtaganden. 

Refinansieringsrisk
refinansieringsrisken utgörs av att kopy 
goldfields inte kan refinansiera sina utestå-

ende skulder till acceptabla villkor, eller över-
huvudtaget, vid en given tidpunkt. Eftersom 
bolaget endast i mindre omfattning har ute-
stående finansiella skulder anses refinansie-
ringsrisken vara begränsad.

risk relaterad till aktien
att investera i aktier är förenad med risk och 
en investerare kan förlora hela eller delar av 
värdet på investeringen.

hänDElsEr EFtEr räKEnsKaps-
årEts utGånG
den 5 mars 2012 tillkännagavs förvärv av två 
prospekteringslicenser om totalt 231 km2, 
vilket nästan fördubblar det nuvarande pro-
spekteringsområdet från 255 km2 till 487 
km2. licenserna är purpolskaya, belägen 190 
km 16 norr och verkhnaya orlovka, belägen 
110 km sydost, om staden bodaibo. båda 
licenserna har fungerande infrastruktur och 
angränsar till kända guldfyndigheter ägda av 
internationellt listade bolag.  

i mars 2012 avgick peter geijerman ur 
styrelsen på egen begäran.

styrelsen beslutade den 29 mars 2012 om 
en företrädesemission om 26,6 msEk med 
teckningstid i maj 2012, under förutsättning 
av godkännande av årsstämman 2012. moti-
vet är i huvudsak fortsatt prospektering på 
bolagets licens krasny.

VErKsamhEtsinriKtninG 2012
Under 2012 kommer bolaget att fokusera 

på de tre följande huvudmålen:
1. öka mineraltillgångarna
2. öka prospekteringspotentialen
3. förflytta projekten närmre produktion

för att öka mineraltillgångarna kommer 
bolaget fortsätta med prospektering på kras-
ny-projektet. när de för närvarande 2 500 
meters borrprogrammet är genomfört, plane-
rar bolaget att fortsätta med tätare borrning 
(scoping) på krasny på totalt 7 000- 10 000 
meter för att utvärdera storleken på minerali-
seringen och uppskatta mineraltillgången. 
bolaget planerar att rapportera en ny mine-
raltillgångsrapport under hösten 2012.

för att öka potentialen för prospektering-
en, kommer bolaget fortsätta förvärva nya 
prospekteringsområden inom lena gold-
fields. fokus kommer vara på mark som 
befinner sig inom de mest geologiskt fördel-
aktiga områdena för betydande berggrunds-
upptäckter med etablerad alluvial produk-
tion. bolaget kommer följa strategin utifrån 
de nyligen förvärvade områdena – låg initial 
förvärvskostnad, stor areal samt prospekte-
ringslicenser.

 för att förflytta projekten närmre produk-
tion, har bolaget för avsikt att börja med 
kopylovskoye och kavkaz. båda projekten 

har ryska reserver och bolaget genomför lön-
samhetsstudier för tillfället, baserat på att 
bolaget planerar att fortsätta med produk-
tionsplanering och joint ventures avtal. bola-
get anser att det finns ett intresse bland lokala 
ryska partners.

bolaget utvärderar kontinuerligt adminis-
trationskostnader och under 2012 kommer 
ytterligare kostnadsreduktioner ske på den 
administrativa delen inom hela bolaget.

Fortsatt DriFt (GoinG ConCErn)
prospektering är en kapitalkrävande verksam-
het och som framgår av denna årsredovisning 
redovisar bolaget ännu inga intäkter. resulta-
tet för räkenskapsåret uppgår till –91 545 
ksEk (–8 610). storleken på underskottet i 
rörelsekapital den närmsta 12-månaderspe-
rioden bedöms grovt ligga på 15–60 msEk. 
det lägre beloppet avser det fall prospekte-
ringsaktiviteterna minimeras och bolaget 
under det kommande året endast uppfyller 
minimikraven på licenserna. styrelsen bedö-
mer således att ytterligare finansiering kom-
mer att behövas för att fortsätta driva verk-
samheten under den kommande 
12-månadersperioden. styrelsens uppfattning 
är att finansiering främst skall ske via nyemis-
sion kompletterat med bryggfinansiering. 
med beaktande av de bedömda värdena på 
bolagets licenser och sannolika tillkommande 
kapitaltillskott under 2012 bedömer styrelsen 
att bolaget har förmåga till fortsatt drift.

FlErårsöVErsiKt
 2011 2010 2009 2008

Resultat per aktie, kr –12,65 –2,85 –16,24 –216,83
Soliditet, % 86,3 88,8 84,5 83,8
Investeringar i  
immateriella 
tillgångar, MSEK 36,6 43,0 18,8 33,0

FörslaG till VinstDisposition 
till årsstämmans förfogande står:

SEK

överkursfond 256 230 727
fond för verkligt värde –6 227 835
Balanserad vinst 2 416 861
årets resultat –80 454 126
summa  171 965 627

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att 
årets resultat avräknas mot överkursfonden. 
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rEsUltaträkning, konCErnEn

rapport övEr totalrEsUltat, konCErnEn

KSEK Not 2011 2010

övriga rörelseintäkter 3 236 433

totala intäkter m m 3 236 433

aktiverat arbete för egen räkning 15 049 12 582

rörelsens kostnader

övriga externa kostnader 8  –17 865  –8 046

Personalkostnader 9 –19 504 –15 962

av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7  –74 714  –5

rörelseresultat  –93 798  –10 998

resultat från finansiella investeringar

finansiella intäkter 11 264 27

finansiella kostnader 11  –665  –2 244

resultat efter finansiella poster  –94 199  –13 215

Skatt på årets resultat 12 2 654 4 605

årets resultat  –91 545  –8 610

varav hänförligt till moderbolagets aktieägare –91 545 –8 610

Resultat per aktie före och efter utspädning 13 –12,65 –2,85

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 7 235 156 3 024 366

KSEK 2011 2010

årets resultat  –91 545  –8 610

övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser  –1 920  –11 683

summa totalresultat  –93 465  –20 293

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare –93 465 –20 293
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rapport övEr finansiEll ställning, konCErnEn

KSEK Not 2011-12-31 2010-12-31

tillgångar

anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar  

Prospekteringslicenser och utvärderingsarbeten 14 104 700 144 839

 104 700 144 839

Materiella anläggningstillgångar  

Byggnader 15 5 129 2 408

Maskiner och Inventarier 16 3 886 3 774

 9 015 6 182

 

summa anläggningstillgångar  113 715 151 021

 

Omsättningstillgångar  

varulager 17 1 776 715

 1 776 715

Kortfristiga fordringar  

övriga fordringar 18 4 874 53 108

förutbetalda kostnader 19 518 4 195

5 392 57 303

Kortfristiga placeringar

Likvida medel 20 386 916

20 386 916

summa omsättningstillgångar  27 554 58 934

summa tillgångar 141 269 209 955
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rapport övEr finansiEll ställning, 
konCErnEn forts.

KSEK Not 2011-12-31 2010-12-31

Eget kapital

Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets aktieägare

aktiekapital 21 54 930 21 682

Ej registrerad nyemission - 64 797

övrigt tillskjutet kapital 255 925 195 454

Reserver  –23 724 –21 804

Balanserat resultat och årets resultat –165 205 –73 660

summa eget kapital 121 926 186 469

långfristiga skulder

Uppskjuten skatt 12 1 528 4 403

Långfristiga finansiella skulder 22 10 568 990

12 096 5 393

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder – räntebärande 22 617 5 419

Leverantörsskulder 3 269 6 086

aktuella skatteskulder 402 307

övriga kortfristiga skulder 1 543 628

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 1 416 5 653

summa kortfristiga skulder 7 247 18 093

summa eget kapital och skulder 141 269  209 955

    

Eventualförpliktelser

Ställda säkerheter 25 50 50

Eventualförpliktelser 25 Inga Inga
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rapport övEr förändringar i EgEt kapital,  
konCErnEn

KSEK aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital

övrigt tillskjutet 
kapital

Reserver Balanserat 
resultat

Totalt eget 
kapital

ingående eget kapital 2010 12 403 0 168 278 –10 121 –65 050 105 510

övrigt totalresultat –11 683 –11 683

årets resultat –8 610 –8 610

Nyemission 9 279 38 610 47 889

Ej registrerad nyemission 64 797 64 797

Nyemissionskostnader –11 434 –11 434

utgående eget kapital 2010 21 682 64 797 195 454 –21 804 –73 660 186 469

övrigt totalresultat –1 920 –1 920

årets resultat –91 545 –91 545

Registrerad nyemission 17 346 –64 797 47 451 0

Nyemission 15 902 13 104 29 006

Nyemissionskostnader –522 –522

Optionspremier 438 438

utgående eget kapital 2011 54 930 - 255 925 –23 724 –165 205 121 926

Kapitalet i sin helhet är hänföligt till Moderbolagets aktieägare
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rapport övEr kassaflödEn, konCErnEn

KSEK Not 2011 2010

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster1) –94 199 –13 215

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 75 999 1 944

Betalda skatter 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet –18 200 –11 271

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:

ökning (–) / Minskning (+) av varulager –1 259 –211

ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar  3 233  –2 868

ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder –9 137 5 286

Kassaflöde från den löpande verksamheten –25 363 –9 064

Kassaflöde från investeringsverksamheten

förvärv av immateriella tillgångar 14 –35 229 –41 853

förvärv av materiella anläggningstillgångar 15, 16 –2 781 –6 143

Kassaflöde från investeringsverksamheten –38 010 –47 996

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 77 462 64 225

Emissionskostnader –522 –11 434

Emission av teckningsoptioner 438 -

Upptagna lån 10 230 29 831

amortering av låneskulder –4 753 –30 329

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 82 855 52 293

årets kassaflöde 19 482 –4 767

Likvida medel vid årets ingång 916 5 702

Kursdifferens i likvida medel –12 –19

Likvida medel vid årets utgång 20 386 916

  

tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

likvida medel

följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 20 386 916

1) Beloppet inkluderar inbetalda räntor om 265 KSEK (27)  

och utbetalda räntor om 3 KSEK (1 757).
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rEsUltaträkning, modErbolagEt

rapport övEr totalrEsUltat, modErbolagEt

KSEK Not 2011 2010

Nettoomsättning 6 3 183 3 043

 

Rörelsens kostnader

övriga externa kostnader 8 –9 217 –6 904

Personalkostnader 9 –3 433 –2 310

summa rörelsekostnader –12 650 –9 214

rörelseresultat –9 467 –6 171

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 10 –27 122 –

finansiella intäkter 6, 11 1 848 1 683

finansiella kostnader –45 713 –487

resultat efter finansiella poster  –80 454  –4 975

Inkomstskatt 12 – –

årets resultat  –80 454  –4 975

KSEK 2011 2010

årets resultat  –80 454  –4 975

övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser  –674  –2 983

summa totalresultat  –81 128  –7 958

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare –81 128 –7 958
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balansräkning, modErbolagEt

KsEK not 2011-12-31 2010-12-31

tillgångar

anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar

andelar i koncernföretag 10, 20 210 733 195 707

fordringar hos koncernföretag 11 2 282 44 262

summa anläggningstillgångar 213 015 239 969

omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

övriga fordringar 18 389 49 474

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 19 6 218 3 046

6 607 52 520

Kortfristiga placeringar

Likvida medel 19 626 646

summa omsättningstillgångar  26 233 53 166

summa tillgångar 239 248 293 135

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

aktiekapital 21 54 930 21 682

Ej registrerad nyemission – 64 797

summa bundet eget kapital 54 930 86 479

Fritt eget kapital

överkursfond 256 232 195 456

fond för verkligt värde –6 228 –5 554

Balanserat resultat och årets resultat –78 038 2 416

summa fritt eget kapital 171 966 192 318

summa eget kapital 226 896 278 797

långfristiga skulder

Långfristiga lån 22 10 230 –

summa långfristiga skulder 10 230 –

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 492 4 555

Räntebärande skulder 22 – 4 005

övriga kortfristiga skulder 214 125

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 1 416 5 653

summa kortfristiga skulder 2 122 14 338

Summa eget kapital och skulder 239 248 293 135

Eventualförpliktelser

Ställda säkerheter 25 50 50

ansvarsförbindelser 25 Inga Inga
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förändringar i EgEt kapital, modErbolagEt

KsEK aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital

överkursfond Fond för verkligt 
värde

balanserat resultat 
inkl årets resultat

totalt eget 
kapital

Eget Kapital 2009-12-31 12 403 0 168 278 –2 571 7 391 185 501

Nyemission 9 280 38 610 47 890

Ej registrerad nyemission 64 797 64 797 

Nyemissionskostnader –11 433 –11 433

övrigt totalresultat –2 983  –2 983

årets resultat   – 4 975 –4 975

Eget Kapital 2010-12-31 21 683 64 797 195 455 –5 554 2 416 278 797

Registrerad nyemission 17 346 –64 797 47 451 –

Nyemission 15 902 13 104 29 006

Nyemissionskostnader –522 –522

Optionspremier 743 743

övrigt totalresultat –674  –674

årets resultat   –80 454 –80 454

Eget Kapital 2011-12-31 54 930 – 256 232 –6 228 –78 038 226 896

fond för verkligt värde avser valutakursdifferenser på lån i utländsk valuta till dotterbolag
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rapport övEr kassaflödEn, modErbolagEt

KSEK Not 2011 2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster1) –80 454 –4 975

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 70 905 1 097

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet  –9 549  –3 878

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:

ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar –2 547 –2 672

ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder –8 206 7 458

Kassaflöde från den löpande verksamheten –20 302 908

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Lämnade aktieägartillskott –42 148 –60 385

Lån till koncernföretag –1 735 –2 098

Kassaflöde från investeringsverksamheten –43 883 –62 483

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 77 462 64 225

Emissionskostnader –522 –11 434

Upptagna lån 10 230 20 340

amorterade lån –4 005 –16 335

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 83 165 56 796

årets kassaflöde 18 980 –4 779

Likvida medel vid årets ingång 646 5 425

Likvida medel vid årets utgång 19 626 646

tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

likvida medel

följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 19 626 646

1)
 Beloppet inkluderar inbetalda räntor om 260 KSEK (5) och utbetalda räntor om 0 KSEK (0).
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Företagsinformation
Kopy Goldfields aB (publ) är ett svenskt aktiebolag med säte och huvudkontor i 
Stockholm (organisationsnummer 556723-6335). Koncernens verksamhet är inriktad 
på att bedriva guldprospektering i Bodaibo-distriktet i Irkutskregionen i Ryssland. 
Moderbolagets funktionella och presentationsvaluta är SEK. Den aktuella årsredo-
visningen för Kopy Goldfields aB (publ), för det år som slutar per den 31 december 
2011, godkändes för offentliggörande av styrelsen den 10 april 2012 och kommer att 
föreläggas årsstämman för fastställelse den 3 maj 2012.

redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning 
upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presen-
terade år, om inte annat anges. 

Grunder för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden och har upprättats 
i enlighet med IfRS, International financial Reporting Standards, jämte tolkningsut-
talanden utgivna av IfRIC, International financial Reporting Interpretations Com-
mittee, sådana de antagits av EU samt i enlighet med årsredovisningslagen (åRL) 
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RfR 1, Kompletterande Re-
dovisningsregler för Koncerner.

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning i enlighet med årsredovisningsla-
gen (1995:1554) och med tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekom-
mendation RfR 2 Redovisning för juridisk person. RfR 2 innebär att moderbolaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända 
IfRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen 
och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommenda-
tionen anger vilka undantag och tillägg som ska göras från IfRS.

andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärden om inte annat anges.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden och omfattar mo-

derbolaget och dess dotterbolag.

redovisning enligt iFrs
att upprätta rapporter i överensstämmelse med IfRS kräver användning av en del 
viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. vidare krävs att ledningen gör vissa 
bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden 
som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden 
där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovis-
ningen anges nedan i not 5 ”viktiga uppskattningar och bedömningar för redovis-
ningsändamål”.

Tillämpning av nya eller ändrade standarder
a) Nya och ändrade standarder som tillämpas av Koncernen

Inga nya IfRS eller IfRIC har trätt i kraft vid början av 2011 eller under året som 
har haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter eller tillägsupp-
lysningar.

b) Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte 
trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av Koncernen
IfRS 9 finansiella instrument (publicerad i november 2009). Denna standard är det 
första steget i processen att ersätta IaS 39, ”finansiella instrument: värdering och 
klassificering”. IfRS 9 introducerar två nya krav för värdering och klassificering av 
finansiella tillgångar och kommer sannolikt att påverka koncernens redovisning av 
finansiella tillgångar. Standarden är inte tillämplig förrän för räkenskapsår som bör-
jar 1 januari 2013 men är tillgänglig för förtida tillämpning. Standarden har dock inte 
antagits av EU. Koncernen har ännu att utvärdera den fulla effekten av IfRS 9 på de 
finansiella rapporterna.
IfRS 10 ”Consolidated financial statements” ersätter IaS 27 och SIC 12 och och base-
ras på nuvarande principer för att kontroll är avgörande för om ett bolag ska konsoli-
deras eller inte. Standarden tillämpas från räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 
eller senare och väntas  godkännas av EU under 2012. Koncernen har ännu att utvär-
dera effekten av IfRS 10 på de finansiella rapporterna.
IfRS 11 ”Joint arrangements” ersätter IaS 31 och väntas godkännas av EU under 2012. 
Standarden anger två typer av joint arrangements – joint operations och joint ventu-
res. Joint operations kännetecknas av att delägarna har rättigheter och åtaganden 

till tillgångar och skulder och redovisar sina respektive andelar av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader. Joint ventures kännetecknas av att delägarna har rättigheter 
till nettotillgångarna. Redovisning skall ske enligt kapitalandelsmetoden och klyv-
ningsmetoden ej tillåten. Standarden kommer att tillämpas på räkenskapsår som 
börjar 1 januari 2013 eller senare. för närvarande har standarden ingen påverkan på 
de finansiella rapporterna då Koncernen inte har några joint arrangements.  
IfRS 12 ”Disclosures of interest in other entities” fastställer samtliga upplysningar 
som krävs för Koncernens intressen i andra företag. Koncernen kommer att tillämpa 
standarden från och med 1 januari 2013 och har ännu att utvärdera effekten på de fi-
nansiella rapporterna.
IaS 1 (ändring) ”Utformning av finansiella rapporter” (tillämpas på räkenskapsår som 
börjar 1 juli 2012 eller senare). ändringen klargör att poster i övrigt totalresultat skalll 
delas upp i poster som kan komma att omföras till resultaträkningen och poster som 
inte kan omföras till resultaträkningen. 

not 1 KonCErnrEDoVisninG

Dotterbolag
Dotterbolag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) där Koncernen 
har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen 
följer med ett aktieinnehav som överstiger 50% av aktiernas eller andelarnas 
röstvärde eller där koncernen genom avtal ensam utövar ett bestämmande inflytan-
de. Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det be-
stämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovis-
ningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
När förvärv av dotterföretag innebär förvärv av Prospekteringslicenser som inte in-
går i en rörelse fördelas anskaffningskostnaden på de enskilda identifierbara till-
gångarna och skulderna baserat på deras relativa verkliga värden vid förvärvstid-
punkten. Samtliga förvärv av dotterföretag under 2007 och 2008 har utgjort 
tillgångsförvärv. Ingen uppskjuten skatt beaktas på ett tillgångsförvärv.

förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterbolag. 
anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som läm-
nats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller över-
tagna skulder per överlåtelsedagen. fram till och med 2009 ingår även utgifter som 
är direkt hänförbara till förvärvet i anskaffningsvärdet. Identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värde-
ras inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på even-
tuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaff-
ningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara 
förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om 
anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets 
tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i re-
sultaträkningen.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på 
transaktioner mellan koncernbolag elimineras. även orealiserade förluster elimine-
ras, men eventuella förluster betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbe-
hov kan föreligga. Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall 
ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestäm-
mande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20% och 
50% av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden 
och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernen har för närvarande inga 
intresseföretag.

segmentrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rap-
portering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste 
verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resur-
ser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion 
identifierats som verkställande direktören.

Hela prospekteringsverksamheten inom Kopylovskoye är utsatt för likartade ris-
ker och möjligheter och verksamheten bedrivs helt inom Ryssland, vilket medför att 
bolagets verksamhet redovisas inom en rörelsegren och ett rörelsesegment.

notEr
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omräkning av utländsk valuta
Den funktionella valutan för varje enhet inom koncernen bestäms med hänsyn till 
den ekonomiska miljön där enheterna bedriver sina respektive verksamheter vilken 
till större del överensstämmer med den lokala valutan i respektive land. På balans-
dagen omräknas monetära fordringar och skulder som är uttryckta i utländska valu-
tor till den kurs som då gäller. alla kursdifferenser påförs resultaträkningen förutom 
de differenser hänförliga till lån i utländsk valuta som utgör en valutasäkring av en 
nettoinvestering i en utländsk verksamhet, samt fordringar på dotterbolag för vilka 
reglering inte är planerad eller troligen inte kommer att ske inom överskådlig fram-
tid. Dessa kursdifferenser redovisas som övrigt totalresultat i Koncernens rapport 
över totalresultat.

följande valutakurser har använts i koncernen:

 2011 2010
valuta  Balanskurs genomsnittskurs Balanskurs genomsnittskurs

RUR 0,2154 0,2210 0,2231 0,2373

Koncernbolag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernbolag (av vilka inget har en höginfla-
tionsvaluta som funktionell valuta) som har en annan funktionell valuta än rapport-
valutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: 
•	 tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balans-

dagskurs
•	 intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till ge-

nomsnittlig valutakurs
•	 alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som övrigt totalresultat

vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning 
av nettoinvesteringen i den ryska verksamheten, till eget kapital. vid avyttring av en 
utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser som redovisats i eget 
kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten/-för-
lusten. 
Justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet 
behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till ba-
lansdagens kurs.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Likvida medel i 
kassaflödesanalysen överensstämmer med definitionen av likvida medel i balans-
räkningen.

intäkter
Intäktsredovisning 
Kopy Goldfields har ingen försäljning av guld då bolaget ännu ej nått produktionssta-
diet. De intäkter som finns innefattar försäljning av lager och vissa inventarier. Intäk-
ter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter eliminering 
av koncernintern försäljning.

immateriella tillgångar
De immateriella anläggningstillgångarna i Kopy Goldfields koncernen består av;

Prospekteringslicenser
Bolagets licenser för prospektering redovisas initialt till anskaffningsvärde. Sådana 
licenser förvärvas i Ryssland vanligen på en öppen publik licensauktion, varvid vin-
nande auktionspris och tillhörande omkostnader är lika med anskaffningsvärde.

Prospekteringsarbete
I nästa steg förekommer prospekteringsarbeten. Prospekteringsarbeten kan va-

ra av varierande natur såsom borrningar av olika slag, geokemiska och magnetiska 
kartläggningar samt t ex analyser i laboratorier. vidare ingår i prospekteringsarbe-
ten lönekostnader för personal som utför arbetena. I huvudsak görs dessa prospek-
teringsarbeten av två skäl, nämligen å ena sidan som ren prospekteringsverksamhet 
i syfte att finna nya brytvärda malmer, eller, å andra sidan, som utvärderingsverk-
samhet i syfte att bättre fastställa den ekonomiska potentialen för utvinning ur en 
redan påvisad gruvfyndighet.

Prospekteringsutgifter för ren prospekteringsverksamhet kostnadsförs i den 
period de uppstår medan utgifter för utvärderingsarbeten kostnadsförs till den tid-
punkt då företaget beslutat sig för, eller bedömer det sannolikt att beslut kommer 
att fattas om, att utvinna malmer från en gruvfyndighet. alternativt kan bedömning 
avse möjligheten att i framtiden sälja av gruvfyndigheten med vinst. från det ögon-
blicket balanseras utgifterna som Prospekteringslicenser, varefter avskrivning sker 
enligt sedvanliga principer beskrivna nedan. 

av de licenser som utges på auktioner har i ett flertal fall varit föremål för mer 
eller mindre omfattande prospekteringsverksamhet under sovjetisk tid. vanligen 
innebär det därmed att en mineralisering redan är fastställd inom licensområdet och 
att de tillkommande prospekteringsinsatserna inriktas på att bättre utvärdera den 
ekonomiska potentialen hos objektet. Dock innebär inte utgivandet av en rysk mine-
rallicens att det i slutänden är garanterat att ekonomiskt brytvärda malmer finns in-
om licensområdet. Kopy Goldfields har bedömt att viss del av arbeten på huvudli-
censen varit ekonomisk utbrytbar medan andra inte varit det, vilket då har 
kostnadsförts. 

Om bedömningen av den ekonomiska potentialen i prospekteringsutgifterna som 
aktiverats i fråga ändras skrivs utgifterna genast ned. alla balanserade prospekte-
ringsutgifter blir föremål för årlig nedskrivningsprövning (impairment test) om om-
ständigheter uppkommer som tyder på att en nedskrivning kan behöva göras.

Prospekteringslicenserna skrivs av när produktion inleds.

materiella anläggningstillgångar 
alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till för-
värvet av tillgången.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en 
separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att kom-
ma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlit-
ligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. alla 
andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträk-
ningen under den period de uppkommer. 
avskrivningar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvär-
det över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

Typ av tillgång Nyttjandeperiod (år)

Byggnader 10–60
Processanläggningar  2–10
Maskiner  2–10
Datorer 3

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och justeras 
vid behov. vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäk-
ter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, samt aktiverade utvecklings-
kostnader som ännu inte tagits i bruk, skrivs inte av utan prövas årligen avseende 
eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det 
belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försälj-
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ningskostnader och dess nyttjandevärde. vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kas-
saflöden (kassagenererande enheter). för tillgångar, andra än finansiella tillgångar 
och goodwill, som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av 
om återföring bör göras.

leasing
anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet med lea-
singavtalets ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som disponeras via finansiell lea-
sing redovisas som anläggningstillgång och framtida leasingavgifter som räntebä-
rande skulder. för leasingobjekt som klassificeras som operationell leasing 
redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i resultaträkningen. Leasing av an-
läggningstillgångar, där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och 
fördelar förknippade med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. finansiell 
leasing redovisas vid leasingperiodens början till det lägre av leasingobjektets verk-
liga värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna. övriga leasingavtal klassificeras 
som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för 
eventuella incitament från leasinggivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt 
över leasingperioden.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt lånefordringar. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärva-
des. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det för-
sta redovisningstillfället och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle.

Allmänna principer
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen – det datum 

då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. finansiella instrument re-
dovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla 
finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. fi-
nansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas för-
sta gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i 
resultaträkningen. finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas 
efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. 

Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva bevis för att ned-
skrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella till-
gångar, såsom upphörande av en aktiv marknad eller att det ej är troligt att gäldenä-
ren kan uppfylla sina åtagande.

finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finan-

siella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassificeras i denna 
kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. Bolaget har 
inga tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

Lånefordringar 
Lånefordringar och övriga fordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat. De 
har fastställda eller fastställbara betalningar och är inte noterade på en aktiv mark-
nad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer 
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lå-
nefordringar klassificeras som övriga fordringar samt andra långfristiga fordringar i 
balansräkningen.

Varulager
varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvär-
det. anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in-, först ut-metoden 
(fIfU). anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågående arbeten består av form-
givningskostnader, råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara 
indirekta tillverkningskostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet). Låne-

kostnader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i 
den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader.

likvida medel
I likvida medel i balansräkningen ingår kassa och banktillgodohavanden samt spär-
rade medel. I likvida medel i kassaflödesanalysen ingår kassa och banktillgodoha-
vanden.

leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplu-
pet anskaffningsvärde.

upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostna-
der. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skill-
nad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalnings-
beloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Lånekostnader belastar resultatet för den period till vil-
ken de hänför sig. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncer-
nen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 måna-
der efter balansdagen.

inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i upp-
skjuten skatt. värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella be-
lopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är 
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
för poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhäng-
ande skatteeffekter i resultaträkningen. för poster som redovisas i övrigt totalre-
sultat eller direkt mot eget kapital, redovisas även skatteefekten i övrigt totalresul-
tat eller direkt i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redo-
visade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skat-
temässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är troligt att avdraget kan avräk-
nas mot överskott vid framtida beskattning. Då ledningen inte kan bedöma när ett 
eventuellt skattemässigt överskott kommer att uppstå har Kopy Goldfields valt att 
inte redovisa någon uppskjuten skattefordran.

Ersättningar till anställda
Pensioner
I Ryssland har koncernen inga pensionskostnader. I Sverige betalar Koncernen av-
giftsbestämda pensioner till två anställda.

Ersättning vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av Kopy 
Goldfields då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättning-
ar. Kopy Goldfields redovisar avgångsvederlag när koncernen bevisligen är förplik-
tad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till 
återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbju-
dande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång. förmåner som förfaller mer 
än 12 månader efter balansdagen diskonteras till nuvärde.

avsättningar
avsättningar för framförallt garantier men även rättsliga krav i de fall dessa upp-
kommer redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av 
tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
åtagandet, och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs 
för framtida rörelseförluster.

resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat (totalt, från kvarva-
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rande respektive från avvecklade verksamheter) i koncernen hänförligt till moder-
bolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående un-
der perioden. vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras 
resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av ut-
spädande potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder utgörs av kon-
vertibla skuldebrev och optioner. Utspädning från optioner uppstår endast när lö-
senkursen är lägre än aktiernas marknadsvärde och är större ju större skillnaden är 
mellan lösenkursen och marknadsvärdet. Konvertiblerna respektive optionerna an-
ses inte vara utspädande om de medför att resultat per aktie från kvarvarande verk-
samhet skulle bli bättre (större vinst eller mindre förlust) efter utspädning än före 
utspädning.

not 2 moDErbolaGEts rEDoVisninGsprinCipEr

Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncer-
nen. Dessutom tillämpar moderbolaget RfR 2 “Redovisning för juridiska personer”.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper
Skillnader mellan koncernen och moderbolagets redovisningsprinciper framgår ned-
an. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

Dotterbolag
andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. 
Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under förutsättning att dessa har 
intjänats under förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstmedel 
betraktas som en återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade 
värden. Ingen utdelning har dock erhållits, varken 2011 eller 2010.
Lån i utländsk valuta till dotterbolagen betraktas som nettoinvesteringar i de utländ-
ska dotterbolagen. Kursdifferenser som uppstår på lånen redovisas i fond för verk-
ligt värde i eget kapital.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
aktieägartillskott aktiveras som investeringar i dotterföretag, i moderbolagets ba-
lansräkning, och omfattas av prövning av nedskrivningsbehov. Koncernbidrag redo-
visas så att de i huvudsak återspeglar transaktionens ekonomiska innebörd. I enlig-
het med RfR 2 bytte moderbolaget 2011 redovisningsprincip för lämnade 
koncernbidrag, med retroaktiv tillämpning. De redovisas nu som finansiell post i re-
sultaträkningen i stället för att som tidigare redovisas i övrigt totalresultat. Bytet av 
redovisningsprincip hade ingen påverkan på Bolaget.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderbolaget följer åRLs uppställningsform för resultat- och balansräkningen, vil-
ket bland annat innebär en annan uppställningsform för eget kapital och att avsätt-
ningar redovisas som en egen huvudrubrik i balansräkningen.

not 3 transaKtionEr mED närståEnDE

Under hösten 2010 ställdes det ut lån från aktieägare, styrelseledamöter samt före-
tagsledning till Kopy Goldfields. Lånen kvittades dels i nyemissionen som slutfördes 
i december 2010 samt återbetalades kontant i januari 2011. Långivarna erhöll en rän-
ta på mellan 7 och 12 procent.

I augusti 2011 träffades överenskommelse om långfristiga låneavtal med de stör-
re aktieägarna som löper till och med juli 2013. Det totala lånebeloppet uppgår till 
10 230 KSEK och och löper med 7 procents ränta. 

Se också not 9 Personal avseende ersättningar till styrelse och ledning.

not 4 FinansiElla risKFaKtorEr

Den finansiella riskhanteringen har under 2011 utförts i enlighet med Kopy Goldfields 
finanspolicy. 
Kopy Goldfields klassificerar finansiella risker som:
•	 valutarisk
•	 Ränterisk
•	 Kreditrisk
•	 Likviditetsrisk och re-finansieringsrisk

Valutarisk
Kopy Goldfields har betydande kostnader, tillgångar och skulder i Ryska rubler 
(RUR), vilket resulterar i en valutaexponering i resultaträkningen, balansräkningen 
och kassaflödet. I hanteringen av valutarisker skiljer Kopy Goldfields på två typer av 
exponering: 
•	 transaktionsexponering 
•	 omräkningsexponering

Transaktionsexponering
Ryska dotterbolag har till övervägande del transaktioner sin funktionella valuta, 
RUR. Den transaktionsexponering som finns är när svenska moderbolaget lånar ut 
pengar till dotterbolagen som vanligtvis sker i USD. Då lånen och kredittiden är rela-
tivt lång finns det en exponeringsrisk i moderbolaget och dotterbolagen. 

Omräkningsexponering
Nettoresultatet från ryska koncernföretag och värdet på dessa investeringar påver-
kas av valutakursförändringar, vilket i sig påverkar koncernens balans- och resultat-
räkning vid omräkning till SEK. årets omräkningseffekt på årets resultat uppgår till 
–1 149 KSEK (–2 858).

Koncernens intäkter och resultat har följande valuta fördelning, KSEK.

valuta Aktiveringar/intäkter resultat

SEK 12 –37 360
RUR 18 273 –54 185
Summa  18 285 –91 545

Koncernens tillgångar och skulder, har följande valuta fördelning:

valuta tillgångar skulder

SEK 20 531 12 358
RUR 120 737 6 991
Summa  141 268 19 349

Koncernen har för närvarande ingen valutapolicy och skyddar således inte ovanstå-
ende omräkningsexponering mot den ryska rubeln.

ränterisk
Kopy Goldfields är i relativt liten grad exponerat för ränterisk då man har en liten del 
lånefinansiering. Nettofordran uppgick till 9,2 MSEK (nettoskuld 5,5) vid årsskiftet 
2011 bestående av likvida medel uppgående till 20,3 (0,9) MSEK och räntebärande 
skulder om –11,1 (–5,5) MSEK.

Kreditrisk
Kreditrisk är främst kopplad till finansiell kreditrisk då bolaget ej har några kommer-
siella kundfordringar eller dylikt. 

Finansiell kreditrisk
Placeringar i finansiella instrument innebär en risk att motparten inte fullgör sina 
förpliktelser. Denna exponering uppkommer vid investeringar av likvida medel och 
andra finansiella instrument med positiva orealiserade resultat mot banker och an-
dra motparter. Kopy Goldfields begränsar dessa risker genom att i enlighet med fi-
nanspolicyn placera överskottslikviditet i motparter med goda kreditbetyg, för när-
varande en av de stora affärsbankerna.

likviditetsrisk
Likviditetsrisken är att Kopy Goldfields inte kan möta sina kortfristiga betalningså-
taganden p g a likviditetsbrist eller illikvid kassareserv. 
Som tidigare nämts är Bolagets verksamhet till sin natur mycket kapitalkrävande 
och bolaget har ett stort kapitalbehov framöver för att kunna fortsätta och utveckla 
verksamheten och tillmötesgå framtida åtaganden. för att säkerställa detta krävs 
tillgång till kapital. Styrelsen är av åsikten att framtida finansiering främst skall ske 
via eget kapital de närmsta åren.

notEr
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refinansieringsrisk
Refinansieringsrisken är risken att Kopy Goldfields inte kan refinansiera sina utestå-
ende skulder till acceptabla villkor, eller överhuvudtaget, vid en given tidpunkt. 
Styrelsen bedömer att finansiering sannolikt kommer att erhållas för den kommande 

tolv månaders perioden, om än med andra villkor än tidigare. 
De vid balansdagen utestående lånen, som främst avser förvärvsköpeskilling, har 
nedanstående struktur, snittränta och förfalloprofil.

notEr

2011
Lån snittränta (%) inom 1 år 2–5 år senare än 5 år totalt verkligt värde

Leasingskulder 12% 617 339 – 956 956
övriga lån 7% – 10 230 – 10 230 10 230
Summa  617 10 569 – 11 186 11 186

2010
Lån snittränta (%) inom 1 år 2–5 år senare än 5 år totalt verkligt värde

Leasingskulder 12% 659 990 – 1 649 1 649
övriga lån 7%–15% 4 760 – – 4 760 4 760
Summa  5 419 – – 6 409 6 409

not 5 ViKtiGa uppsKattninGar oCh bEDömninGar För  
rEDoVisninGsmål

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan 
att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär 
en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan. 

utvinningsbar fyndighet
Prospekteringsutgifter för ren prospekteringsverksamhet kostnadsförs medan ut-
gifter för utvärderingsarbeten aktiveras från den tidpunkt då företaget beslutat sig 
för, eller bedömer det sannolikt att beslut kommer att fattas om att utvinna guld från 
en fyndighet. alternativt kan bedömning avse möjligheten att i framtiden sälja av 
gruvfyndigheten med vinst. Ovanstående är en bedömning som i stor grad påverkar 
utseendet på bolagets balans- och resultaträkning.

Klassificering av förvärv av dotterföretag
vid förvärv måste en analys ske avseende om förvärvet är att betrakta som ett rörel-
seförvärv eller ett tillgångsförvärv. Det är vanligt förekommande att Prospekte-
ringslicenser förvärvas i bolag. vid sådana förvärv görs en analys för att fastställa 
om förvärvet uppfyller kriterierna för att vara ett rörelseförvärv eller ej.
Det kriterium som Kopy Goldfields undersöker är syftet med förvärvet, om avsikten 
är att förvärva en verksamhet eller att förvärva en tillgång. Om förvärv av bolag ej 
uppfyller kriterierna för att vara ett rörelseförvärv redovisas det som förvärv av till-
gång. Bolag innehållande endast Prospekteringslicens utan tillhörande förvaltning/
administration klassificeras i normalfallet som tillgångsförvärv. Kopy Goldfields 
samtliga förvärv under 2008 och 2007 har bedömts utgöra tillgångsförvärv.

nyttjandeperiod immateriella och materiella anläggningstillgångar
Koncernledningen fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed sammanhäng-
ande avskrivning för koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar. 
Dessa uppskattningar baseras på historisk kunskap om motsvarande tillgångars 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod samt bedömda restvärden prövas varje balansdag 

och justeras vid behov. Redovisade värden för respektive balansdag för immateriella 
och materiella anläggningstillgångar, se not 14-16

nedskrivningsprövning för prospekteringslicenser och utvärderingsarbeten, 
byggnader, maskiner och inventarier
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för Pro-
spekteringslicenser, Byggnader, Maskiner och Inventarier, i enlighet med den redo-
visningsprincip som beskrivs under avsnitt ”Nedskrivning av icke-finansiella tillgång-
ar”. återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs genom 
beräkning av nyttjandevärde. för dessa beräkningar måste vissa uppskattningar gö-
ras avseende diskonteringsränta, guldpris, reserver m.m
Under 2011 har Kopylovskoye-projektet efter utförd nedskrivningsprövning skrivits 
ned med 75 MSEK, se not 14. 

Värdering av underskottsavdrag
Koncernen undersöker varje år om något aktiveringsbehov föreligger avseende upp-
skjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskottsavdrag. Då det är 
högst osäkerhet huruvida koncernen kommer att ha några skattepliktiga intäkter 
den närmaste femårsperioden har Bolaget valt att inte aktivera några underskott.

Fortsatt drift (Going concern)
Prospektering är en kapitalkrävande verksamhet och som framgår av denna årsre-
dovisning redovisar bolaget ännu inga intäkter. Resultatet för räkenskapsåret upp-
går till –91 545 KSEK (–8 610). Storleken på underskottet i rörelsekapital den närms-
ta 12-månadersperioden bedöms grovt ligga på 15-60 MSEK. Det lägre beloppet 
avser det fall prospekteringsaktiviteterna minimeras och Bolaget under det kom-
mande året endast uppfyller minimikraven på licenserna. Styrelsen bedömer såle-
des att ytterligare finansiering kommer att behövas för att fortsätta driva verksam-
heten under den kommande 12-månadersperioden. Styrelsens uppfattning är att 
finansiering främst skall ske via nyemission kompletterat med bryggfinansiering. 
Med beaktande av de bedömda värdena på bolagets licenser och sannolika tillkom-
mande kapitaltillskott under 2012 bedömer styrelsen att bolaget har förmåga till 
fortsatt drift.
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notEr

not 6 inKöp oCh FörsäljninG inom KonCErnEn

av moderbolagets nettoomsättning utgör 100 procent (99) eller 3 171 KSEK (3 021) 
försäljning till andra bolag inom koncernen. av moderbolagets ränteintäkter avser 
86 procent (99) eller 1 588 KSEK (1 678) andra företag inom koncernen.

not 7 aVsKriVninGar oCh nEDsKriVninGar

 Koncernen
KseK 2011 2010

Byggnader  –436 –293
Maskiner och inventarier –1 007 –870
Nedskrivningar –74 706 –
Summa avskrivningar och nedskrivningar  –76 149  –1 163 

av ovanstående avskrivningsbelopp har 1 435 KSEK (1 158) balanserats bland imma-
teriella anläggningstillgångar. 

not 8 arVoDEn till rEVisorEr

 Koncernen  Moderbolaget
KseK 2011 2010 2011 2010

Revisionsarvoden
Ernst & young 237 250 237 250
PWC – 170 – 170
övriga revisionsbyråer 151 133 – –
    
Skatterådgivning
Ernst & young 40 – 40 –
PWC – – – –
övriga revisionsbyråer – – – –
    
övriga tjänster
Ernst & young 142 226 142 226
PWC – 53 – 53
övriga revisionsbyråer – – – –
 570 832 419 699

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som 
det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana 
övriga uppgifter. allt annat är skatterådgivning eller övriga tjänster.
övriga tjänster ovan avser i huvudsak konsultationer och granskning i samband med 
upprättande av prospekt samt specifika redovisningsfrågor.

not 9 pErsonal

Medelantal anställda
 2011 2010
 totalt varav kvinnor totalt varav kvinnor

Moderbolaget    
Sverige 2 1 2 1
Koncernföretag    
Ryssland 91 20 77 12
Koncernen totalt 93 21 79 13

Per den 31 december 2011 fanns 60 fast årsanställda (47) i koncernen. Under året an-
vänder sig koncernen dessutom av temporärt anställda arbetare för prospekte-
ringsarbete. Detta förklarar det högre antalet genomsnittligt antal anställda.

Könsfördelningen i koncernen (inkl dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga 
ledande befattningshavare
 2011 2010
 Antal per varav Antal per varav  
 31 december kvinnor 31 december kvinnor

Styrelseledamöter 7 0 6 1
vD och övriga ledande  
befattningshavare 5 1 6 1
Koncernen totalt 13 2 12 2

Löner, ersättningar och sociala avgifter
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
  2011 2010

Koncernen  
Styrelse, vD och företagsledning 4 647 3 034
(varav rörlig ersättning) (146) (117)
övriga anställda 10 641 9 998
summa 15 288 13 032
  
Sociala kostnader 3 999 2 859
(varav pensionskostnader) (102) (118)
summa 19 287 15 891
  
Moderbolaget  
Styrelse, vD och företagsledning 2 345 1 598
(varav rörlig ersättning) (0) (0)
övriga anställda 0 0
summa 2 345 1 598
  
Sociala kostnader 871 641
(varav pensionskostnader) (102) (118)
summa 3 216 2 239
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Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare under räkenskapsåret (KSEK):

 grundlön/arvode rörlig ersättning övriga förmåner Pensionskostnad summa

Styrelsens ordförande, Kjell Carlsson 264 0 0 0 264
Styrelseledamot, Ulrika Hagdahl 48 0 0 0 48
Styrelseledamot, Claes Levin 57 0 0 0 57
Styrelseledamot, Björn fernström 48 0 0 0 48
Styrelseledamot, Sergey Petrov 90 0 0 0 90
Styrelseledamot, Markku Mäkelä  104 0 0 0 104
Styrelseledamot, Peter Geijerman 50 0 0 0 50
Styrelseledamot, Johan österling 33 0 0 0 33
Styrelseledamot, Patric Perenius 33 0 0 0 33
Styrelseledamot, andreas forssell 33 0 0 0 33
verkställande direktör, Mikhail Damrin 1 094 0 0 0 1 094
vice verkställande direktör, anna Sandgren 1 008 0 0 83 1 091
övrig företagsledning (5 st)  1 637 146 0 20 1 803
totalt styrelse och företagsledning 4 501 146 0 102 4 749

Ulrika Hagdahl och Björn fernström avgick på egen begäran ur styrelsen den 22 juni 2011. På extra bolagsstämma den 27 juli 2011 avgick Claes Levin ur styrelsen på egen begä-
ran, medan Johan österling, Patric Perenius och andreas forssell valdes in i styrelsen. övrig företagsledning inkluderar 2 personer som ej längre var anställda den 31 decem-
ber 2011. Efter räkenskapsårets utgång har Peter Geijerman lämnat styrelsen på egen begäran och anna Sandgren har slutat på företaget.

ledande befattningshavares förmåner
Principer
Ersättningen till styrelsen, inklusive styrelseordföranden, fastställs av aktieägarna 
vid årsstämman och gäller perioden till nästa årsstämma. 

Ersättning och förmåner till styrelsen
Den totala ersättningen för räkenskapsåret 2011 till bolagets styrelse uppgick till 761 
(580) KSEK, varav 264 (140) KSEK avsåg ersättning till styrelsens ordförande. för 
fördelning till övriga styrelseledamöter se tabellen ovan.
Styrelseordförande har, via bolag, utöver styrelsearvode erhållit 323 KSEK avseende 
nedlagt extra arbete samt utlägg under räkenskapsåret 2011. arbetet har innefattat 
arbete med finansieringsfrågor och operationella frågor. Styrelseledamoten Johan 
österling har via bolag utöver styrelsearvode erhållit  38 KSEK avseende nedlagt 
arbete i samband med under 2011 genomförd företrädesemission.

Ersättning och förmåner till verkställande direktören
Ersättningen till den verkställande direktören uppgick för 2011 till 1 094 (1 115) kSEK. 
verkställande direktören är anställd till, och erhåller sin lön från, 1/12 i moderbolaget 
och till 11/12 i LLC Kopylovskoye Management. verkställande direktören har en avta-
lad lön, totalt från båda bolagen, som uppgår till 140 KUS$ per år. anställningsfördel-
ningen återspeglar i allt väsentligt hur arbetstiden fördelas mellan Sverige och Ryss-
land. Det finns ingen pensionsutfästelse gentemot verkställande direktören.

Pensionsplaner
Moderbolaget betalar avgiftsbestämda pensionspremier till vice verkställande di-
rektören samt CfO. Koncernen har inga ytterligare pensionsplaner, varken i dotter-
företagen eller i moderbolaget.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
verkställande direktören och Bolaget har en ömsesidig uppsägningstid om sex må-
nader och för övriga ledande befattningshavare tre månader. Det finns inga avtal om 
rörlig ersättning och inga avtal om avgångsvederlag finns.

Långsiktigt Incitamentsprogram
Efter beslut på extra bolagsstämma  den 27 juli 2011 beslöts det att inrätta ett incita-

mentsprogram (incitamentsprogram 2011/2013) för elva ledande befattningshavare 
och nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner. Syftet med programmet 
är att skapa ett ägarengagemang för ledande befattningshavare och nyckelpersoner 
i bolaget och därigenom möjlighet att ta del av och verka för positiv värdeutveckling 
av bolagets aktier samt öka känslan av samhörighet med bolaget samtidigt som bo-
laget minskar övergripande kostnader. 

Teckningsoptionerna emittierades  vederlagsfritt till dotterbolaget Kopy Develop-
ment och förvärvas därefter av de anställda till marknadspris. Per den 31 december 
2011 hade 165 672 teckningsoptioner överlåtits, då fyra av de elva positionerna var 
vakanta vid utgivningstillfället. På extra bolagsstämma den 17 oktober 2011 förläng-
des överlåtelseperioden för dessa positioner fram till årsstämman 2012. varje teck-
ningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Se även not 27.

fördelningen av teckningsoptionerna per 31 december 2011 ser ut enligt följande:

deltagare Maximalt antal  totalt antal Antal optioner 
 optioner/position optioner överlåtna per  
  per kategori 2011-12-31

vD (1 position) 55 224 55 224 55 224
övrig företagsledning (6 position) 27 612 165 672 55 224
övriga nyckelpersoner (4 positioner) 13 806 55 224 55 224
totalt  276 120 165 672

not 10 rEsultat Från anDElar i KonCErnFörEtaG

 Moderbolaget
KseK 2011 2010

Nedskrivningar –27 122 –
totalt –27 122 –
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not 11 FinansiElla intäKtEr oCh KostnaDEr

 Koncernen Moderbolaget
KseK 2011 2010 2011 2010

Ränteintäkter och  
liknande resultatposter
Ränteintäkter 264 27 260 5
Kursdifferenser – – – –
andra finansiella intäkter – – – –
Ränteintäkter från koncernföretag – – 1 588 1 678
Summa finansiella intäkter 264 27 1 848 1 683

 Koncernen Moderbolaget
KseK 2011 2010 2011 2010

Räntekostnader och  
liknande resultatposter
Nedskrivningar1) – – –45 383 –
Räntekostnader –624 –2 181 –290 –424
Kursdifferenser  –41  –63  –40  –63
övrigt – – – –
summa finansiella kostnader  –665  –2 244 –45 713 –487
    
summa finansiella intäkter 
och kostnader –401 –2 217 –43 865 1 196

1) Baserat på resultat från en mineraltillgångsrapport gjordes en nedskrivningspröv-
ning på Kopylovskoye-projektet, vilken resulterade i en nedskrivning i koncernen av 
prospekteringslicenser och utvärderingsarbete om 75 MSEK och i Moderbolaget av 
andelar i koncernföretag om 27 MSEK och fordringar hos koncernföretag om 45 
MSEK. Se även not 7, 10 och 14.

not 12 sKatt

 Koncernen
KseK 2011 2010

aktuell skatt  – –145
Uppskjuten skatt 2 654 4 750
summa   2 654  4 605

Koncernens uppskjutna skatt är främst hänförlig till temporära skillnader avseende 
bolagets aktiverade prospekteringskostnader.

avstämning av koncernens vägda genomsnittsskatt och koncernens verkliga skatt:

 Koncernen Moderbolaget
KseK 2011 2010 2011 2010

Resultat efter finansiella poster –94 199 –13 215 –80 454 –4 975
Skatt enligt gällande skattesats 24 774 3 475 21 159 1 308
Skillnad i skattesats i utländsk  
verksamhet 625 –519 – –
Skatteeffekter av:    
Ej avdragsgilla poster –196 –171 –19 093 –36
Justering uppskjuten skatt  
immateriella anläggningstillgångar 3 026 5 052 – –
Underskott för vilka uppskjuten  
skatt ej redovisas – 25 575 – 3 232 –2 066 –1 272
redovisad skatt 2 654 4 605 0 0

Gällande skattesatser uppgår till 26,3% i Sverige och 20% i Ryssland.
Den 31 december 2011 hade koncernen skattemässiga underskott om ca 75,6 mkr. 
Uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskott tas upp en-
dast i den utsträckning det är troligt att de kommer att utnyttjas. Eftersom bolagets 
framtida möjligheter till utnyttjande av underskottsavdrag är osäkra har någon upp-
skjuten skattefordran ej redovisats. värdet av de skattemässiga underskotten upp-
går till ca 17,3 mkr. De skattemässiga förlustavdragen för Svenska bolag kan utnytt-
jas under obegränsad tid, medan förlustavdrag i Ryssland kan utnyttjas under 10 år.

Uppskjutna skatteskulder är hänförliga till följande:

 2011-12-31 2010-12-31

Uppskjutna skatteskulder  
Immateriella anläggningstillgångar 891 4 119
Leasingskulder 637 284
summa uppskjutna skatteskulder 1 528 4 403

förändring i nettot av uppskjutna skatteskulder

 ingående redovisat i omräknings- utgående 
 balans  resultat-  differenser balans 
  räkningen

Uppskjutna skatter
Immateriella anläggningstillgångar 4 119 –3 026 –202 891
Leasingskulder 284 372 –19 637
summa 4 403  -2 654 -221 1 528

Under året har uppskjutna skatteskulder lösts upp till följd av gjorda nedskrivningar 
av immateriella anläggningstillgångar.

not 13 rEsultat pEr aKtiE

förändring i antal aktier

 2011 2010

Utestående aktier vid periodens början  6 626 937 210 594 450
Nyemission april  84 407 580 
Nyemission juni 256 
Nyemission juli  73 161 345
Sammanläggning augusti  –364 481 742
Nyemission oktober 2 700 000 
Nyemission december   2 945 304
utestående aktier vid periodens slut 9 327 193 6 626 937

Resultat per aktie före och efter utspädning

 2011 2010

årets resultat, KSEK, hänförligt till  
moderbolagets aktieägare  –91 545 –8 610
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 7 235 292 3 024 366
resultat per aktie före och efter utspädning –12,65 –2,85

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänför-
ligt till moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal ute-
stående stamaktier under perioden exklusive återköpta aktier som innehas som eg-
na aktier av moderföretaget. 
Eftersom resultatet är negativt tas ej hänsyn till potentiell utspädningseffekt p.g.a. 
utestående teckningsoptioner. Detta då resultat per aktie skulle förbättras med 
hänsyn taget till utspädningseffekterna.
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not 14 prospEKtErinGsliCEnsEr oCh utVärDErinGsarbEtEn

 Koncernen
KSEK 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 144 839 111 338
Investeringar 36 430 34 547
Poster avseende förvärvade licenser 123 8 463
årets omräkningsdifferens –5 633 –9 509
Utgående anskaffningsvärde 175 759 144 839
  
Ingående ackumulerade nedskrivningar – –
årets nedskrivningar –74 706 –
årets omräkningsdifferens 3 646 –
Utgående ackumulerade nedskrivningar –71 060 –
  
Netto bokfört värde 104 700 144 839

av posten prospekteringslicenser och utvärderingsarbeten utgör ca 41 MSEK för-
värvade licenser och resterande ca 64 MSEK aktiverade prospekterings- och utvär-
deringsarbeten.
för att pröva nedskrivningsbehov på prospekteringslicenser och utvärderingsarbe-
ten nuvärdesberäknas framtida uppskattade kassaflöden vilka sätts i relation till 
bokförda värden. följande väsentliga antaganden har använts:
Diskonteringsränta, före skatt - 15%
Guldpris – 1 500 USD per oz
Skattesats – 22%
Royalty – 6%
Prognosperiod – Kassaflöden utifrån förväntad produktion 
2013–2019

Efter utförd nedskrivningsprövning har Kopylovskoye-projektet skrivits ned med 75 
MSEK. 

not 15 byGGnaDEr

 Koncernen
KseK 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 29 314 30 778
Investeringar 3 313 628
avyttringar / utrangeringar  –  –
årets omräkningsdifferens –1 050 –2 092
Utgående anskaffningsvärde 31 577 29 314
  
Ingående ackumulerade avskrivningar –3 517 –3 486
årets avskrivningar –436 –293
avyttringar / utrangeringar – –
årets omräkningsdifferens 116 262
Utgående ackumulerade avskrivningar –3 837 –3 517
  
Ingående ackumulerade nedskrivningar –23 389 –25 053
årets omräkningsdifferens 778 1 664
Utgående ackumulerade nedskrivningar –22 611 –23 389
Netto bokfört värde 5 129 2 408

not 16 masKinEr oCh inVEntariEr

 Koncernen
KseK 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 13 419 9 469
Investeringar 1 283 5 906
avyttringar –82 –694
årets omräkningsdifferens –761 –1 262
Utgående anskaffningsvärde 13 859 13 419
  
Ingående ackumulerade avskrivningar –1 693 –1 109
årets avskrivningar –1 007 –870
avyttringar 35 195
årets omräkningsdifferens 10 91
Utgående ackumulerade avskrivningar –2 655 –1 693
  
Ingående ackumulerade nedskrivningar –7 952 –8 352
årets nedskrivningar – –
årets omräkningsdifferens 634 400
Utgående ackumulerade nedskrivningar –7 318 –7 952
Netto bokfört värde 3 886 3 774

not 17 VarulaGEr

 Koncernen
KseK 2011 2010

Råvaror och förnödenheter  1 776 715
Netto bokfört värde 1 776 715

not 18 öVriGa ForDrinGar

 Koncernen Moderbolaget
KseK 2011 2010 2011 2010

Mervärdesskatt 3 510 3 646 339 898
fordran emissionslikvid – 48 462 – 48 462
övrigt 1 364 1 000 50 114
Totalt 4 874 53 108 389 49 474

not 19 FörutbEtalDa KostnaDEr

 Koncernen Moderbolaget
KseK 2011 2010 2011 2010

förutbetalda hyror 26 25 26 25
Upplupen intäkt dotterbolag – – 6 192 3 021
förutebetald prospektering 492 4 135 – –
övrigt – 35 – –
Totalt 518 4 195 6 218 3 046
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not 20 aKtiEr i DottErbolaG

 Moderbolaget
KseK 2011 2010

vid årets början 195 707 135 414
förvärv 50 –
aktieägartillskott 42 098 60 293
Nedskrivningar –27 122 –

Redovisat värde vid årets slut 210 733 195 707
not 20 forts

Tabellen nedan utgör en specifikation av koncernens dotterföretag per 2011-12-31.

 Org. nr Säte Kapitalandel, % Bokfört värde årets resultat Eget kapital
    i moderbolaget

LLC Kopylovsky 1043800732337 Bodaibo, Ryssland 100 186 139 –8 196 74 268
LLC Kavkaz Gold 1073808020516 Bodaibo, Ryssland 100 21 278 –272 6 993
LLC Krasny 1103802000048 Bodaibo, Ryssland 100 0 –25 8
LLC Prodolny 1103802000037 Bodaibo, Ryssland 100 0 –26 8
LLC Resurs 1103802000389 Bodaibo, Ryssland 100 0 –6 2
LLC Kopylovskoye Management 1097746306063 Moskva, Ryssland 100 3 266 0 2

Kopy Development aB 556858-1747 Stockholm, Sweden 100 50 –11 39

not 21 aKtiEKapitalEts utVECKlinG

år händelse Förändring Kapitalisering exkl   Förändring   Kvotvärde, seK totalt totalt 
  aktiekapital, seK emissionskostnader antal aktier  aktiekapital antal aktier

2007 Bolagsbildning 100 000 100 000 10 000 10,00 100 000 10 000
2007  Nyemission 1 250 100 35 002 800 125 010 10,00 1 350 100 135 010
2007 Nyemission 7 400 000 106 638 200 740 000 10,00 8 750 100 875 010
2007 Nyemission 1 249 900 34 997 200 124 990 10,00 10 000 000 1 000 000
2008 Split 1:849 – – 848 000 000 0,01 10 000 000 849 000 000
2009 Sammanläggning 1:100 – – –840 510 000 1,1779 10 000 000 8 490 000
2009 Minskning av aktiekapital –9 500 000  – – 0,0589 500 000 8 490 000
2009 företrädesemission 11 500 000 19 527 000 195 270 000 0,0589 12 000 000 203 760 000
2009 Riktad emission 402 500 683 445 6 834 450 0,0589 12 402 500 210 594 450
2010 företrädesemission 4 971 000 24 478 198 84 407 580 0,0589 17 373 500 295 002 030
2010 Nyemission (utnyttjade teckningsoptioner) 4 308 678 23 411 630 73 161 345 0,0589 21 682 178 368 163 375
2010 Sammanläggning 1:100 – – –364 481 742 5,89 21 682 178 3 681 633
2010 företrädesemission 17 345 728 64 796 688 2 945 304 5,89 39 027 905 6 626 937
2011 Nyemission (utnyttjade teckningsoptioner) 1 508 6 400 256 5,89 39 029 413 6 627 193
2011 Riktad emission 10 011 780 17 000 000 1 700 000 5,89 49 041 193 8 327 193
2011 Riktad emission 5 889 283 12 000 000 1 000 000 5,89 54 930 476 9 327 193
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not 22 FinansiElla sKulDEr

Per den 31 december 2011 uppgick bruttolåneskulden, inklusive upplupna räntor, till 11 
455 KSEK. följande tabell visar den finansiella skuldens fördelning. angående ränte-
risker, se not 4.

 Koncernen
KseK 2011 2010

Kortfristiga finansiella skulder  
amorteringar inom ett år 617 5 419
Summa kortfristiga finansiella skulder 617 5 419
  
Långfristiga finansiella skulder  
andra långfristiga lån med löptid >1 år <5 år 10 568 990
Summa långfristiga finansiella skulder 10 568 990
  
summa finansiella skulder 11 185 6 409

 Moderbolaget
KseK 2011 2010

Kortfristiga finansiella skulder  
amorteringar inom ett år – 4 005
Summa kortfristiga finansiella skulder – 4 005
  
Långfristiga finansiella skulder  
andra långfristiga lån med löptid >1 år <5 år 10 230 –
Summa långfristiga finansiella skulder 10 230 –
  
Summa finansiella skulder 10 230 4 005

Under året träffades överenskommelse med de större aktieägarna om långfristiga 
låneavtal om totalt 10,2 MSEK som löper till och med juli 2013 med 7 % ränta.

verkligt värde för kortfristiga finansiella skulder bedöms överensstämma med bok-
fört värde. De kortfristiga finansiella skuldernas ränta bedöms överensstämma med 
marknadsränta då de har en kort räntebindning. 

not 23 upplupna KostnaDEr

 Koncernen Moderbolaget
KseK 2011 2010 2011 2010

Emissionskostnader – 4 406 – 4 406
Räntor 269 399 269 399
Styrelsearvode 499 320 499 320
Sociala avgifter 161 188 161 188
övrigt 487 340 487 340
totalt 1 416 5 653 1 416 5 653

not 24 justErinGar För postEr som intE inGår i KassaFlöDEt

 Koncernen
KseK 2011 2010

av- och nedskrivningar 74 710 5
Upplupna räntor 258 –6
avsättningar 0 437
Realisationsresultat 1 853 633
Kursdifferenser –641 875
övriga ej kassaflödespåverkande poster –181 –
Totalt –75 999 1 944

 Moderbolaget
KseK 2010 2009

av- och nedskrivningar 72 505 –
Kursdifferenser –1 588 1 097
övriga ej kassaflödespåverkande poster –12 –
Totalt 70 905 1 097

not 25 ställDa säKErhEtEr oCh EVEntualFörpliKtElsEr

Ställda panter om 50 KSEK (50) utgörs av spärrat belopp på bankkonto till förmån 
för Euroclear Sweden aB (tidigare vPC aB) fordringar på Kopy Goldfields aB från tid 
till annan.
Det föreligger inga för bolaget kända tvister på balansdagen. Tvisten med en tidi-
gare anlitad ekonomikonsult som det redogjordes för i årsredovisningen för 2010 har 
lösts under året. 

not 26 lEasinG

Koncernens leasingavtal, där i allt väsentligt alla risker och fördelar som förknippas 
med ägandet faller på koncernen, klassificeras som finansiella leasingavtal. Koncer-
nen har under året endast tillgångar som klassificeras som finansiell leasing. Koncer-
nen disponerar genom finansiella leasingavtal främt utrustning som används i pro-
spekteringsverksamheten. för räkenskapsåret 2011 uppgick leasingkostnaderna till 
332 KSEK (729). framtida betalningsåtaganden avseende leasingavtal inom koncer-
nen framgår av nedanstående tabell:

KseK 2011 2010

Inom 1 år 617 1 329
Efter 1 år inom 5 år 339 2 324
Senare än 5 år – –
Totalt 956 3 653

not 27 utEståEnDE optionEr

 Program
KseK 2011/2013

Lösenpris, SEK 7,10
Inlösen av aktier fr o m 2013-09-01
förfallodag 2013-10-15
antal utgivna optioner under året 276 120
Utnyttjade –
förverkade –
vid årets slut 276 120
varav full intjänade (oantastbara) 31 december 2011 1) 276 120
Teoretiskt värde, 2) 742 762
Teoretiskt värde per option vid tilldelningen,2) SEK 2,69
Teoretiskt värde per option per 31 december 2011, SEK 2,66
Teoretisk utspädning 3%

1)  På extra bolagsstämma den 27 juli 2011 beslöts det att inrätta ett incitamentspro-
gram för elva ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom emission av 
teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emittieras vederlagsfritt till dotterbolaget 
Kopy Development och förvärvas därefter av de anställda till marknadspris. Per den 
31 december 2011 hade 165 672 teckningsoptioner förvärvats då fyra av de elva posi-
tionerna var vakanta vid utgivningstillfället. På extra bolagsstämma den 17 oktober 
2011 förlängdes överlåtelseperioden för dessa positioner fram till årsstämman 2012. 
varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget, innebä-
rande att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 626 148,74 SEK. 

2) Teoretiskt värde av utgivna optioner har fastställts enligt vedertagen optionsvär-
deringsmodell (Black& Scholes), vid utgivningstillfället. En volatilitet på 50 procent 
har använts, en riskfri ränta om 1,27 % använts, en förväntad livslängd om 2,1 år an-
vänts. aktiens värde har bedömts utifrån stängningskursen den 8 september 2011 
och uppgick till 8,00 SEK. 
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notEr

 Program
KseK 2010/2011

Lösenpris, SEK 25,00
Inlösen av aktier fr o m 2011-05-16
förfallodag 2011-06-16
antal utgivna optioner vid årets början 1 472 652
Utnyttjade –256
förverkade –1 472 396 
vid årets slut –

 Program
KseK 2008/11

Lösenpris, SEK 0,14
Lösenpris efter sammanläggning 2009 om 1:100, SEK 14,00
Lösenpris efter sammanläggning 2010 om 1:100, SEK 1 400,00
Inlösen av aktier fr o m 2009-01-13
förfallodag 2011-12-31
antal utgivna optioner vid årets början 42 450 000
antal utgivna optioner efter sammanläggning 2009 
om 1:100 4 250 000
antal utgivna optioner efter sammanläggning 2010 om1:100 42 500
Utnyttjade –
förverkade –42 500
vid årets slut –

not 28 FinansiElla instrumEnt

Samtliga finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och kundfordringar och 
Likvida medel. Samtliga finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella 
skulder värderat till upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar Långfristiga finan-
siella skulder, Kortfristiga räntebärande skulder, Leverantörsskulder samt del av öv-
riga kortfristiga skulder. Det verkliga värdet av finansiella tillgångar och skulder be-
döms i allt väsentligt överensstämma med bokförda värden då löptiderna är korta 
eller räntesatser bedöms vara på marknadsmässiga villkor.

not 29 hänDElsEr EFtEr balansDaGEn

Den 5 mars 2012 tillkännagavs förvärv av två prospekteringslicenser om totalt 231 
km2, vilket nästan fördubblar det nuvarande prospekteringsområdet från 255 km2 
till 487 km2.. Licenserna är Purpolskaya, belägen 190 km norr och verkhnaya Orlovka, 
belägen 110 km sydost, om staden Bodaibo. Båda licenserna har fungerande infra-
struktur och angränsar till kända guldfyndigheter ägda av internationellt listade bo-
lag.  
 
I mars 2012 avgick Peter Geijerman ur Styrelsen på egen begäran.

Styrelsen beslutade den 29 mars 2012 om en företrädesemission om 26,6 MSEK 
med teckningstid i maj 2012, under förutsättning av godkännande av årsstämman 
2012. Motivet är i huvudsak fortsatt prospektering på Bolagets licens Krasny.
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styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisnings-
standarder, ifrs, sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. årsredovisningen har upprät-
tats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt 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.

koncernens resultaträkning och rapport över finansiell ställning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för faststäl-
lelse på årsstämman den 3 maj 2012.

stockholm den 10 april 2012

  kjell Carlsson mikhail damrin Johan österling
  ordförande       verkställande direktör

 andreas forssell patric perenius sergei petrov markku mäkelä

vår revisionsberättelse har avgivits den 10 april 2012 och avviker från standardutformningen

Ernst & young ab

per Hedström
auktoriserad revisor

auDit rEport
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rEVisionsbErättElsE

till årsstämman i kopy goldfields ab (publ), org.nr. 556723-6335 

rapport om årsredovisningen och koncern- redovisningen
vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 

kopy goldfields ab (publ) för räkenskapsåret 2011. bolagets årsre-
dovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 26-51.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredo-
visningen och koncernredovisningen

det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen och koncernredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt international financial reporting standards, såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kon-
troll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel.

revisorns ansvar
vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernre-

dovisningen på grundval av vår revision. vi har utfört revisionen 
enligt international standards on auditing och god revisionssed i 
sverige. dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. vid denna riskbedömning beaktar revi-
sorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrel-
sens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.

vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen och koncernredovisningen har upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflö-
den för året enligt international financial reporting standards, 

såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisning-
ens övriga delar.

vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och resultaträkningen och 
rapporten över finansiell ställning för koncernen.

upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärk-

samheten på förvaltningsberättelsen och not 5 under rubriken ”fort-
satt drift” gällande bolagets behov av framtida kapital.

rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 

har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning för kopy goldfields ab (publ) för räkenskapsåret 2011.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar
det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktie-
bolagslagen.

revisorns ansvar
vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 

dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på 
grundval av vår revision. vi har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i sverige.

som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrel-
sens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för 
att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. vi har även granskat om någon sty-
relseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordning-
en. 

vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

uttalanden
vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

stockholm den 10 april 2012
Ernst & young ab

per Hedström
auktoriserad revisor

rEvisionsbErättElsE
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styrElsE

styrElsE

organisation
moderbolaget ansvarar för koncernens strategi och förvaltar dotter-
bolagen samt ansvarar för koncerngemensamma funktioner som 
finansiering, informationsgivning, finansiell rapportering samt vissa 
avtal.

moderbolaget har sitt säte och kontor i stockholm, medan dotterbo-
lagen har kontor i moskva, ryssland, samt i bodaibo, ryssland, där 
bolagets geologer och prospekteringsteam arbetar. medelantalet 
anställda i bolaget mellan den 1 januari 2011 och den 31 december 
2011 uppgick till 93 heltidsanställda inklusive säsongsarbetare. 

bolagsstyrning
svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) gäller för svenska aktiebo-
lag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i sve-
rige. bolagets aktier är upptagna till handel på first north, som inte 
är en reglerad marknad, och följaktligen har bolaget ingen skyldig-
het att följa koden. bolaget tillämpar inte koden men har för avsikt 
att successivt anpassa sig till denna.

styrelsen
Styrelsens ansvar
styrelsen ansvarar för den långsiktiga strategin och att sätta målen 
för bolaget, godkänna budget och affärsplaner, undersöka och god-
känna kostnader samt ta beslut om investeringar och större föränd-
ringar inom kopy goldfields. styrelsen utser även bolagets vd och 
bestämmer lön samt övriga förmåner för vd.

Styrelsens sammansättning
kopy goldfields styrelse består av sex ledamöter, varav kjell Carls-
son är ordförande, vilka redovisas nedan. samtliga styrelseledamöter 
är valda för tiden fram till nästa årsstämma. redovisade aktieinnehav 
är inklusive närstående personer och privata bolag.

Kjell Carlsson
styrelseordförande och  
styrelseledamot sedan 2010.
född: 1951, svensk medborgare.
Utbildning: Civilingenjör i 
maskinteknik.
arbetslivserfarenhet: ledande 
befattningar inom sandvik, atlas 
Copco och abb.
övriga uppdrag: styrelseordfö-
rande i sandvik nora ab; styrel-
seledamot i appalto ab.
avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: verkställande direktör 
och styrelseledamot i sandvik 
mining and Construction tools 
ab; styrelseordförande i ab 
sandvik kps; styrelseledamot i 
monitoring Control Center 
mCC ab, sandvik mining and 
Construction sverige ab; bolags-
man i ingenjörsfirma C.J. Carls-
son Hb.
aktieinnehav i kopy goldfields: 
23 000

markku mäkelä
styrelseledamot sedan 2010.
född: 1944, finsk medborgare.
Utbildning: professor, fil.dr. i 
geologi och mineralogi, Helsing-
fors universitet.
arbetslivserfarenhet: över 35 
års erfarenhet inom geologi och 
gruvverksamhet i finland och 
internationellt, bland annat som 
direktör för finlands geologiska 
forskningscentral (gtk),
technical manager för United 
nations revolving fund for 
natural resources Exploration 
(UnrfnrE) och regional 
exploration manager för outo-
kumpu. 
övriga uppdrag: styrelseleda-
mot i dragon mining ltd.
avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: styrelseordförande i 
stiftelsen för utforskning av fin-
lands naturtillgångar; president i 
The international peat society 
(ips).
aktieinnehav i kopy goldfields: 
–
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sergei petrov
styrelseledamot sedan 2009.
född: 1968, rysk medborgare.
Utbildning: Civilingenjör i fysik, 
st petersburg state technical 
University och mba, george 
Washington University.
arbetslivserfarenhet: managing 
director, Z1 investment group; 
Chef investment banking, Cor-
porate finance bank llC; 
managing director, antanta 
Capital; director, Corporate 
finance, Cit finance bank.
övriga uppdrag: styrelseledamot 
siberian mining and metallurgi-
cal alliance – sigma; styrelsele-
damot ilim timber industry; 
styrelseledamot och delägare i 
nettrader.ru
avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: styrelseledamot i 
pioglobal real Estate investment 
fund.
aktieinnehav i kopy goldfields: 
166 554

patric perenius
styrelseledamot sedan 2011.
född: 1951, svensk medborgare
Utbildning: bergsingenjör, 
ktH, stockholm.  
arbetslivserfarenhet: olje och 
mineralprospektering i Europa, 
afrika, ryssland, sydamerika 
som geofysiker; projektledare 
och drivit egna publika bolag. 
övriga uppdrag: styrelseordfö-
rande, archelon mineral; styrel-
seledamot Commodity Quest 
ab och resolution Energy
avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: styrelseledamot Cen-
tral asia gold,  nordic iron ore, 
drillcon, mineral invest interna-
tional, balkan resources och 
yield
aktieinnehav i kopy goldfields: 
–

andreas Forssell
styrelseledamot sedan 2011.
född: 1971, svensk medborgare
Utbildning: Ekonom, mba
arbetslivserfarenhet: vd tomsk 
refining ab; finanschef, vice 
vd Crown Energy ab
övriga uppdrag: styrelseledamot 
tomsk refining ii ab, playontv 
Europe ab, andreas forssell ab
avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: allokera kapitalför-
valtning ab styrelseledamot, 
vice vd, mobi management 
systems sweden ab delgiv-
ningsbar person, park venue 
stockholm ab styrelsesuppleant, 
vingåker gärdet 2 fastighets ab 
styrelsesuppleant, allokton ab 
(med dotterbolag) styrelsesupp-
leant, allokton properties ab 
(med dotterbolag) styrelsesupp-
leant, styrelseledamot, tomsk 
refining ab Extern verkställan-
de direktör, Elecard ab styrelse-
suppleant, stella nova filmpro-
duktion ab styrelseledamot
aktieinnehav i kopy goldfields: 
-

johan österling
styrelseledamot sedan 2011.
född: 1946, svensk medborgare
Utbildning: jur. kand samt fil. 
kand i ekonomi 
arbetslivserfarenhet: delägare  i 
foyen advokatfirma till 2011
övriga uppdrag: styrelseledamot 
i dragon mining sverige ab och 
fahlia ab. ordförande i göthes 
ab, lC-tec ab och penclic ab.
avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: nomor ab
aktieinnehav i kopy goldfields: 
50 000 via lilla kopparbergs 
rådslags ab

revisor
Ernst & young, huvudansvarig 
per Hedström, auktoriserad  
revisor

styrElsE
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lEdandE bEfattningsHavarE

lEDninG

mikhail Damrin
verkställande direktör sedan 
2009.
född: 1970, rysk medborgare.
Utbildning: Civilingenjör i 
maskinteknik, moskvas tekniska 
universitet; bachelor i gruvtek-
nik, tomsk polytekniska univer-
sitet; bachelor i internationell 
ekonomi, russian academy of 
foreign trade; ba, Cranfield 
University.
arbetslivserfarenhet: ansvarig för 
företagsutveckling, fusioner och 
förvärv på Central asia gold;
chefsbefattningar inom West 
siberian resources.
övriga uppdrag: styrelseledamot 
och delägare i amur gold llC; 
styrelseledamot i tomsk refining 
ab.
avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: –
aktieinnehav i kopylovskoye:  
62 813
optioner: 55 224

kopy goldfields ledning består av fem personer. mikhail damrin 
är vd, vilka redovisas nedan. redovisade aktieinnehav är inklusi-
ve närstående personer och privata bolag.

tim Carlsson
Ekonomichef sedan 2011,  
vice verkställande direktör  
sedan 2012.
född: 1979, svensk medborgare.
Utbildning: Civilekonom linkö-
pings Universitet, sverige. ryska 
studier, Herzen University, st 
petersburg, ryssland, Ekonomi-
studier Eberhard karls Universi-
tät tübingen, tyskland.
arbetslivserfarenhet: auktorise-
rad revisor på kpmg
övriga uppdrag: styrelseledamot 
i brf oxen mindre 22
avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: –
aktieinnehav i kopy goldfields: 
4 630
optioner: 27 612

alexander Vamboldt
verkställande direktör för llC 
kopylovsky sedan 2010.
född: 1957, rysk medborgare.
Utbildning: diplomerad gruvin-
genjör, krasnoyarsk institute of 
non-ferrous metals.
arbetslivserfarenhet: började sin 
karriär 1979 på minusinsk 
Exploration Expedition, ministe-
riet för
geologi i ryska federationen som 
geolog, chef för prospektering, 
senior geolog och chefsgeolog; 
tillbringat sju år i västafrika där 
han ledde ett antal guldprospek-
teringsoch produktionsprojekt; 
ledande befattningshavare för 
ooo tardan gold med ansvar 
för anläggning och drift av ett 
dagbrott och anrikningsverk för 
guldproduktion.
övriga uppdrag: –
avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: –
aktieinnehav i kopy goldfields: 
–
optioner: 27 612

Dr. Evgeny bozhko
Chefsgeolog sedan 2011, 
anställdes i kopy goldfields 
2010
född: 1968, rysk medborgare.
Utbildning: phdr. i geologi och 
mineralogvetenskap. diplome-
rad i prospekteringsgeologi från 
voronej statliga Universitetet 
(russia).
arbetslivserfarenhet: 2000-
2010 olika senior positioner 
som chefsgeolog prospekte-
rings- och gruvbolag verksam-
ma i afrika.
övriga uppdrag: –
avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: –
aktieinnehav i kopy gold-
fields: –
optioner: 27 612

kopy goldfields ledning består av fyra personer. mikhail damrin är vd, vilka redovisas nedan. 
redovisade aktieinnehav är inklusive närstående personer och privata bolag.
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alluvialt guld
Mineraliseringar i flodbädden i marknivå

anrikning
Koncentrering av en beståndsdel i en 
blandning som skall förädlas

anrikningsverk
anläggning för förädling

antagen mineraltillgång
Den del av en mineraltillgång som är 
känd till lägre grad och tillförtlighet, jäm-
fört med kända och indikerade -mineral-
tillgångar. antagna mineraltillgångar får 
inte summeras med kända och indikera-
de mineraltillgångar och får inte utgöra 
underlag för ekonomiska bedömningar

borrkax
finkornigt prov (chips) av berggrund som 
erhålles vid RC-borrning

Cut-off
Den lägsta halt vid vilken en fyndighet är 
ekonomiskt brytvärd

Dagbrott
Typ av gruva där ytnära fyndigheter 
bryts i dagen

Diamantborrning
Undersökningsmetod där man borrar 
upp kärnor av berg, även kärnborrning

Dorétackor
Oraffinerade guldtackor innehållande sil-
ver och guld

EtF
Börshandlad fond, varav vilka ett flertal 
är fokuserade på investeringar i guld

Flotation
Del i anrikningsprocessen där kemikalier 
används för att väsentligt öka halten av 
värdefulla mineraler

Gravimetrisk separation
Separationsmetod genom vilken olika 
typer av mineral separeras baserat på 
deras vikt

indikerad mineraltillgång
Den del av en mineraltillgång som är 
känd till lägre grad och tillförlitlighet än 
kända mineraltillgångar men känd till 
högre grad och tillförlitlighet än antagna 
mineral¬tillgångar

jorC
Erkänd standard satt av the australian 
Joint Ore Reserve Committee (JORC) för 
beräkning och rapportering av mineral-
tillgångar och malmreserver

Kvartz
Ett mineral bestående av kiseldioxid, 
SiO2, med vit eller transparent färg

Kända mineraltillgångar
Den del av en mineraltillgång som är 
känd till den högsta¬ graden och med 
högst tillförlitlighet

Kärnborrning
Borrmetod som används för att under-
söka berggrunden

lena Goldfields
Ett område mellan floderna vitim och 
Lena i Irkutsk-regionen, överlappande 
den norra delen av Bodaibo-området, 
med en över 150 år lång historia av guld-
produktion

malmreserv
Den del av en mineraltillgång som anses 
vara ekonomiskt brytvärd

mineral
Kombination av element i jordskorpan

mineralisering
Naturlig koncentration av mineral i berg-
grunden eller på jordskorpan, vilken 
antas vara ekonomiskt brytvärd med 
hänsyn till kvantitet, halter, form och 
fysiska karaktä¬ristika

rab-borrning
Rotary air blast drilling. Bor-
rteknik använd i prospek¬tering

rC-borrning
Reverse Circulation. En borrmetod 
använd för provtagning av borrkax, 
använd på vissa typer av fyndigheter och 
ofta på ett tidigare stadium jämfört med 
diamantborrning

GKz
The Russian State Commission on Mine-
ral Reserves. Den statliga myndighet 
ansvarig för registering och godkännan-
de av mineraltillgångs- och malmreservs-
beräkningar

troy ounce (oz)
31,104 gram. viktenhet för guld

utbyte
Den procentuella andel av ett mineral i 
ett material som kan utvinnas i anrik-
ningsprocessen
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