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viKtiga steg mot att utvinna  
lena goldfields riKedomar
I Lena Goldfields i Irkutsk-regionen i Ryssland återfinns en av världens största orörda 
guldfyndigheter. Under flera generationer har geologer arbetat intensivt för att kart-
lägga områdets mineraltillgångar. Trots det har guldfyndigheterna i berggrunden hittills 
inte utvunnits. En anledning är att regionen är så avlägset belägen. En annan är att det 
har saknats intresse från de ryska myndigheterna, framförallt under senare år.

Guld upptäcktes för första gången i området vid floden Lena år 1843. Guldindustrin ut-
vecklades snabbt under slutet av 1800-talet och år 1908 arbetade hela 30 000 personer 
på guldfälten vid floden Lena. Men hittills har endast alluvialt guld utvunnits.

År 2007 bildade vi det svenska guldbolaget Kopy Goldfields med målet att utvinna 
guldfyndigheterna i berggrunden i Lena Goldfields. Vi strävar efter att skapa ett bolag 
i världsklass inriktat på prospektering och produktion av guld genom att kombinera de 
ryska geologernas erkända skicklighet och kunskap med en effektiv, svensk organisa-
tion. Vårt långsiktiga mål är att identifiera 5 miljoner uns guld inom befintliga och nya 
licensområden för att möjliggöra en guldproduktion på 0,2 miljoner uns per år.

Under 2012 tog vi flera stora steg mot att uppfylla vår vision. Efter borrningar vid vår för 
närvarande mest lovande guldfyndighet Krasny kunde vi publicera en första beräkning 
av mineraltillgångar enligt JORC-standarden, som visade indikerade mineraltillgångar 
om 0,21 Moz med en genomsnittlig halt om 1,53 gram guld per ton och antagna mineral-
tillgångar om 1,16 Moz med en genomsnittlig guldhalt om 1,60 gram per ton. Den aktuella 
beräkningen omfattar en mineralisering på 1 300 meter av en identifierad fyndighet på 
2 850 meter som bekräftats genom den senaste tidens borrningar. Med utgångspunkt i 
dessa resultat, bedömer vi att fyndigheten har en stark potential att kunna utvecklas till 
en gruva.

Vi har dessutom förvärvat åtta nya licenser med geologiska strukturer som ger goda 
förutsättningar för att det ska finnas guld där. Det innebär att vi nu har 15 licenser som 
omfattar en yta på totalt 2 338 kvadratkilometer för prospektering och produktion i 
berggrunden i Lena Goldfields. Samtliga projekt har grundläggande infrastruktur samt 
en lång historia av alluvial gruvdrift. 

Därmed har vi stärkt vår position i Lena Goldfields. Nu ökar vi våra insatser ytterligare.
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11 030 
meter  prospekterings-
borrning under 2012
(11 742 meter under 2011)

LÅNGSIKTIGa 
MÅL
Identifiera 5 Moz mineral-
resurser samt producera  
0,2 Moz guld per år inom 
befintliga och nya licens-
områden

Kopy  
goldfields  
i Korthet

2 338
kvadratkilometer  
prospekteringsyta

1,4Moz
mineralresurser i enlighet 
med JORC

15 
prospekterings- och  
produktionslicenser

VISION
Kopy Goldfields vision 
är att skapa ett världs-
ledande guldbolag inom 
prospektering och  
produktion.
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KOpy GOLDfIELDS pROSpEKTERaR I ETT hISTORISKT GULDRIKT OMRÅDE UTaNföR STaDEN BODaIBO

■■ Över 1 Moz i mineraltillgångar i enlighet med JORC  
rapporterad för Krasny-licensen 
en första mineralresursrapport i enlighet med  JorC-standar-
den publicerades för en del av guldyndigheten i Krasny  i 
november 2012 och uppdaterades i mars 2013. den visade 
indikerade mineralresurser på 0.21 Moz med en genomsnittlig 
halt på 1,53 g/t Au och Antagna mineralresurser på 1,16 Moz 
med en genomsnittlig halt på 1,60 g/t Au. Beräkningen omfat-
tar 1 300 meter av den totala fyndigheten på 2 850 meter som 
har bekräftats genom den senaste tidens borrarbete.  Baserat 
på detta resultat har fyndigheten en god potential att utveck-
las till gruva. 

■■ Betydande markförvärv ger stor potential  
Under året förvärvade bolaget åtta nya licenser, som totalt 
omfattar en yta på 2 083 km2. Alla licenser förvärvades vid 

publika auktioner och samtliga är belägna i ett område inom   
lena goldfields  med grundläggande infrastruktur på plats. 
de har en lång historia av alluvial guldproduktion  och präglas 
av geologiska strukturer med hög potential för guld. 

■■ Ytterligare kostnadsbesparingar 
rörelsekostnaderna minskade med 25 procent för helåret 
som resultat av ett kostnadsbesparingsprogram.

■■ Två fulltecknade emissioner genomfördes utan att 
garanter nyttjades  
Under året genomfördes två emissioner, som totalt inbringa-
de MseK 51,4 före emissionskostnader.  Båda emissionerna 
fulltecknades och inga garanter nyttjades, vilket höll nere 
emissionskostnaderna. i samband med emissionerna blev 
Markus elsässer genom bolag en större aktieägare med 6 pro-
cent av aktierna..

året i Korthet 

bodaibo

irKutsK

stocKholm

mosKva

2012 2011 2010 2009

Rörelseresultat, KSEK -14 215 -93 798 -10 998 -5 232

Resultat per aktie, SEK -1,23 -12,49 -2,81 -16,03

Soliditet, % 92,8 86,3 88,8 84,5

Investeringar i prospekterings- och 
utvärderingsarbeten, KSEK

34 321 36 430 34 547 18 752

Investeringar i licenser, KSEK 2 268 123 8 463 -

Genomsnittligt antal aställda 62 93 79 45

Nyckeltal 2012prospekteringsarbeten 2007 - 2012
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VD haR ORDeT
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genombrott i arbetet vid Krasny 
väntas leda till fÖrändringar

Flera händelser inträffade under 2012 som drastiskt förändrade Kopy 
Goldfields grundförutsättningar och potential. Till dessa hör viktiga 
genombrott i arbetet med att möjliggöra för Krasny att bli en produce-
rande guldgruva samt förvärvet av lovande, nya licensområden som nio-
faldigar vårt totala licensområde. Vi genomförde också två emissioner, vil-
ket innebär att vi fick ny finansiell styrka och kraft i prospekteringsarbetet.

I slutet av november publicerade vi en inledande mineraltillgångsberäk-
ning i enlighet med JORC för Krasny, vilken sedemera uppdaterades i 
mars 2013. Den innebar att vi kunde klassificera 0,21 Moz av guldfyn-
digheten vid Krasny med en genomsnittlig halt om1,53 gram guld per 
ton som indikerad och 1,16 Moz med en genomsnittlig halt om 1,60 
gram guld per ton som antagen. Den aktuella beräkningen omfattar 1 
300 meter av mineraliseringen av en fyndighet på totalt 2 850 meter 
som bekräftats genom den senaste tidens borrningar. Mot bakgrund av 
dessa resultat bedömer vi att fyndigheten har en stark potential att kun-
na utvecklas till en gruva.

Vi är mycket nöjda med resultatet av arbetet i Krasny. Den aktuella 
mineraltillgångsrapporten omfattar endast en del av den mineralisering 
som vi hittills har borrat och beräkningen är begränsad till den mest 
undersökta, centrala delen av strukturen. Nyligen genomförda borr-
ningar visar dock att strukturen fortsätter västerut och dessutom närmar 
sig ytan. Vi har nu inlett ytterligare borrningar av mineraliseringen i 
den västligaste delen i syfte att öka vår kunskap om fyndigheten och 
förhoppningsvis kunna öka både tonnage och halter. Men, som tidigare 
nämnts, har vi redan starka indikationer för att Krasny har förutsätt-
ningar för att bli en gruva.

Vårt mål för Krasny för 2013 är att möjliggöra för projektet att nå så nära 
produktion som möjligt. Med utgångspunkt i resultaten av borrningarna 
som utförs under första delen av 2013 kommer vi att ta ett beslut hur 
detta ska ske. Antingen inleder vi en pre-feasability studie under den 
andra delen av året, eller också fortsätter vi borra i syfte att samla ytterli-
gare information.

Det är dock troligt att en ytterligare utveckling av Krasny kommer att 
ske tillsammans med en partner. Detta innebär att projektet utan tve-
kan kommer att utlösa förändringar i bolaget. Kopy Goldfields mål är 
att prospektera och utveckla guldfyndigheter i berggrunden med poten-
tial att bli gruvor. Antingen utvecklar vi dem själva till fram till gruvpro-
duktion, eller också säljer vi dem – beroende på vad som skapar bäst 
värde för aktieägarna. 

Vi har under året också vid en offentlig auktion  förvärvat nya licenser 
inom geologiska strukturer med stor potential för guld. Vi har nu totalt 
15 prospekterings- och produktionslicenser i Lena Goldfields, som 
totalt omfattar en yta på 2 338 kvadratkilometer. 

Alla nya projekt har grundläggande infrastruktur och en lång historia av 
alluvial guldproduktion. De är belägna inom Maly Patom-området i 
Lena Goldfields inom geologiska strukturer med goda möjligheter för 
stora guldfyndigheter. Vi är glada att vi äntligen har lyckats förvärva 
dessa områden, eftersom vi länge har varit intresserade av dem. 

Samtliga nya projekt är belägna inom det sista området inom Lena 
Goldfields som inte har prospekterats. Vårt första steg blir att analysera 
all befintlig historisk data och därefter utveckla ett prospekteringspro-
gram samt inleda fältprospektering under 2013. 

De nya projekten innebär spännande möjligheter för Kopy Goldfields 
eftersom de geologiska förutsättningarna och berggrunden påminner 
om Sukhoy Log, en av världens största, oexploaterade guldfyndigheter i 
berggrunden. Sukhoy Logs beräknade reserver på 2 000 -      3 000 ton 
(64,3 Moz – 96,4 Moz) guld och en mindre mängd silver gör den till 
en av världens största, oexploaterade fyndigheter av ädelmetaller. 
De ryska myndigheterna tillkännagav nyligen att Sukhoy Log kommer 
att bjudas ut till försäljning inom kort. En framtida exploatering skulle 
gynna Kopy Goldfields på flera sätt, varav ett av de viktigaste är att 
omfattande investeringar skulle göras för att stärka infrastrukturen i 
regionen. Under tiden kommer vi att koncentrera oss på att utvidga 
vårt befintliga licensområde i Krasny mot väst och nordväst, liksom att 
förvärva nya licenser i området. 

Vår tillväxt har möjliggjorts av befintliga och nytillkomna aktieägare 
och deras tro på företaget. I oktober 2011 förvärvade det kanadensiska 
gruvbolaget Eldorado Gold 29 procent av aktierna genom två riktade 
nyemissioner och har stöttat oss sedan dess. Detta har gett oss ökad sta-
bilitet och struktur – liksom viktig gruvkunskap och erfarenhet.  
 
Jag skulle vilja tacka våra aktieägare för att de delar våra 
visioner och för att de vill delta i vår spännande resa mot att 
utforska Lena Goldfields rikedomar.

Mikhail Damrin
VD Kopy Goldfields, april 2013

Under 2012 fokuserade vi prospekteringsarbetet på att intensifiera borrningsarbetet vid Krasny, vårt 
mycket lovande licensområde i Lena Goldfields. Satsningen var framgångsrik– vi lyckades genomföra 
en inledande mineraltillgångsberäkning av guldfyndigheten i enlighet med JORC, där delar av den 
kunde klassificeras som antagen. Vårt mål för innevarande år är att föra Krasny så nära produktion 
som möjligt. parallellt kommer vi att börja undersöka våra nyförvärvade licensområden, liksom att 
försöka ytterligare expandera vårt totala prospekteringsområde. allt detta är i linje med vår strävan 
att uppfylla vår vision – att bli ett prospekterings- och gruvföretag i världsklass.
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lena gOlDfielDs
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Endast de smala diken som ärrar bergen runt Bodaibo 
vittnar om det arbete som generationer av geologer 
har lagt ned på att kartlägga rikedomarna under ytan. 
Området är inte bara rikt på guldfyndigheter, utan också 
på guldhistoria. Bodaibo är för Ryssland vad Klondyke är 
för USA.

Bodaibo är beläget omkring 880 kilometer nordost om 
Irkutsk. Regionen är större än Frankrike, men har en 
befolkning på endast 2,5 miljoner människor. Trots att 
den ligger i ett avlägset och lite befolkat område har 
staden Bodaibo med sina 16 000 invånare länge varit ett 
blomstrande samhälle med en stor del av sin verksamhet 
koncentrerad till guld.

En grupp pionjärer med guldfeber lade för tsarernas 
räkning beslag på Rysslands vilda östra delar under 
1800-talet. De bolag som då bildades för att sköta guldut-
vinningen i guldfälten längs med floden Lena tillhörde 
vid sekelskiftet de mest lönsamma företagen i det ryska 
imperiet. The Lena Gold Mining Joint Stock Company, 
den största ägaren till guldfälten i området, gjorde t ex en 
vinst på 7 000 000 rubel per år.  Den luxuösa livsstil som 
dessa vinster erbjöd bolagets största aktieägare, främst 
brittiska industrimagnater och medlemmar av den ryska 
aristokratin, stod i skarp kontrast till det hårda liv som 
gruvarbetarna i Lena och deras familjer tvingades uthärda. 
År 1912 inledde gruvarbetarna en strejk som slutade i 
en massaker där tsarens soldater sköt ihjäl hundratals 
arbetare. Massakern betraktas som en av de händelser som 
utlöste den ryska revolutionen. 

aMBiTiÖs pROspeKTeRing på 70-TaleT
Efter revolutionen inträdde en lugnare period, präglad av 
fortsatt alluvial guldproduktion. På 1970-talet fanns det en 
vilja från de sovjetiska myndigheterna att exploatera fyndig-
heterna i berggrunden i området och ett ambitiöst prospek-
teringsprogram genomfördes. Halvfärdiga broar utplacerade 
längs med vägen ut ur Bodaibo och betongpelare som sticker 
fram mellan tallarna vittnar om den här perioden. 

Ryssland ligger för närvarande på andra plats i världen när 
det gäller beräknade guldreserver. För närvarande bedrivs 
omkring 30 procent av Rysslands totala guldproduktion av 
internationella bolag. 
Sedan 1840-talet har regionen stadigt producerat omkring 
0,25 miljoner uns alluvialt guld per år. Men tidigare prospek-
teringsarbete har också visat att det finns flera guldfyndighe-
ter i berggrunden av världsklass, däribland Vysochaishiy, Ver-
ny, Chertovo Koryto och Sukhoy Log, varav den sistnämnda 
är den största oexploaterade guldfyndigheten i världen med 
reserver på omkring 60 miljoner uns guld. Sedan sovjetstaten 
upplösts har dock den ryska staten fokuserat på att tjäna 
pengar på sina olje- och gasresurser istället för att exploatera 
sina mineralfyndigheter.

BRa infRasTRuKTuR fÖR gRuVVeRKsaMheT
Under årens lopp har en bra infrastruktur för gruvverksam-
het växt fram i området, som bland annat omfattar en flyg-
plats i Bodaibo, statliga vägar öppna året runt från Bodaibo 
till de stora guldproduktionssiterna, en vattenkraftsanlägg-
ning vid floden Mamakan och anslutning till det statliga, 
ryska elnätet, skolor, sjukhus och affärer. Kopy Goldfields 
projekt är samtliga belägna inom ett avstånd på 6 kilometer 
från de statliga väg- och elnäten.

lena goldfields – riKt på guld-
fyndigheter och guldhistoria 

Lena Goldfields har en lång historia associerad till guld. Mer av den glittrande 
metallen har faktiskt upptäckts här än i Klondyke, klassisk symbol för guldru-
schen i USa. Den alluviala produktionen har länge dominerat och produktion i 
berggrunden inleddes endast för tio år sedan. Totalt har mer än 30 miljoner 
ounce guld hittills producerats i Lena Goldfields. Och stora delar av området 
återstår fortfarande att utforska.  
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lena gOlDfielDs

Alluvial guldproduktion är den viktigaste in-
dustrin i Bodiabo-området. Var och en av de 
16 000 invånarna i Bodoibo har någon form 
av anknytning till guldindustrin. Generatio-
ner av geologer och gruvarbetare har fostrats 
här. Många ungdomar följer i sina föräldrars 
fotspår och väljer en karriär inom gruvin-
dustrin. Universiteten i Tomsk och Irkutsk 
förser också trakten med ett bra utbud på 
kompetenta säsongsarbetare. 

- Vi har en rik tradition när det gäller alluvial 
guldproduktion, med mycket erfarenhet och 
kunskap som förs vidare från generation till 
generation. Mer än hälften av människorna i 
Bodiabo är direktanställda inom gruvindustrin. 
Men för att utveckla området ytterligare, måste 
vi exploatera även våra fyndigheter i berggrun-
den, säger Alexander Victorovich Dubkov.

- Tidigare prospekteringsarbete har indikerat 
att det finns goda förutsättningar för gruv-
drift i berggrunden. Nu behöver vi hjälp för 
att kartlägga dessa fyndigheter ytterligare. Vi 
behöver också kompetens för att exploatera 
dem på bästa möjliga sätt, fortsätter han.

KOpY gOlDfielDs BanaR Väg
Kopy Goldfields är ett av de första internatio-
nellt noterade bolag som har ansökt om, och 
beviljats, tillstånd för att bedriva prospekte-
ring i berggrunden i området. I allmänhet tar 
det endast mellan sex och tolv månader att 
beviljas tillstånd att bedriva gruvdrift i Ryss-
land. Produktionskostnaderna är dessutom 
relativt låga. En viktig förklaring är god till-
gång till lokal expertis, en annan är jämförel-
sevis låga kostnader för el och bränsle. 

Allt sedan starten har de lokala myndighe-
terna stöttat Kopy Goldfields prospekterings-
verksamhet. 

- Vi välkomnar internationella bolag eftersom exploate-
ring av våra fyndigheter i berggrunden inte bara kräver 
kompetens, utan också investeringar. Vi försöker erbjuda 
hjälp och rättvisa förutsättningar för utländska bolag, 
säger Alexander Victorovich Dubkov. 

-Men vi förväntar oss också att de ska bidra till samhället 
här i Bodiabo och att de ska hjälpa oss att utveckla vår 
infrastruktur ytterligare, tillägger han. 

suKhOY lOg på agenDan
Den största kända fyndigheten i området är Sukhoy Log. 
Sovjetiska geologer undersökte Sukhoy Log ingående 
under 1970-talet, men med få konkreta resultat. Men nu 
visar de ryska myndigheterna större intresse och har indi-
kerat en öppenhet för bud på gruvrättigheterna. Sådana 
diskussioner har visserligen förekommit då och då tidigare 
– och inga detaljer om budprocessen har någonsin offent-
liggjorts – men nu har det blossat upp en ny debatt om 
hur – och till vilken kostnad – som guldet skulle kunna 
utvinnas. Enligt de senaste studierna av denna enda 
fyndighet skulle den kunna producera 1,6 - 1,9 miljoner 
uns guld per år under en period på tre till fyra decennier. 
De initiala utvecklingskostnaderna uppskattas till minst 
2,5 miljarder dollar.
- Det skulle betyda mycket för Bodaibo om Sukhoy 
Log exploaterades, eftersom det skulle innebära helt ny 
infrastruktur i området. Men det skulle kräva omfattande 
investeringar från både staten och utländska bolag, säger 
Alexander Victorovich Dubkov.

borgmästare ser stor 
potential i gruvdrift i 
berggrunden
”Det finns ett växande intresse från utländska inves-
terare att etablera sig här – och eftersom de tillför 
kompetens och kunskap om gruvproduktion i berg-
grunden som vi behöver är de välkomna”, säger alex-
ander Victorovich Dubkov, borgmästare i Bodaibo. 
han ser en stor potential för gruvdrift i berggrunden 
för området

- Vi har en rik tradition när 
det gäller alluvial guld-
produktion, med mycket 
erfarenhet och kunskap 
som förs vidare från 
generation till generation, 
säger alexander Victoro-
vich Dubkov.
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- Guld är guld – oavsett var du hittar det, säger Evgeny 
Bozhko. 

Han borde veta. Med en doktorsexamen i geologi och 
mineralkunskap samt diplom i prospekteringsgeologi 
från det statliga universitetet i Voronej på fickan började 
han arbeta för gruvföretag i Afrika. Under ett decennium 
prospekterade han mineralfyndigheter från Namibia och 
Sydafrika till Etiopien. Men år 2010 återvände han till sitt 
hemland Ryssland och började arbeta för Kopy Goldfields. 
Han säger att han tycker om området kring Bodiabo - den 
oändliga vildmarken och det fascinerande djurlivet.  

- Men det som verkligen lockar mig i området är den stora 
potentialen för guld i berggrunden. Stora mängder alluvialt 
guld har funnits i trakten, men mycket av berggrunden 
är outforskad. Det är extremt spännande att börja dra av 
pappret från den här presenten, säger han. 

“en inTelleKTuell uTManing”
Evgeny Bozhko jämför sitt jobb som geolog med att vara 
detektiv. 

- Det är en intellektuell utmaning. Du måste hitta ett 
mönster – och dra rätt slutsatser med utgångspunkt i de 
ledtrådar du får. Den viktigaste framgångsfaktorn inom 
gruvproduktion är att förstå geologin i ett område, säger han. 

För närvarande fokuserar han sitt detektivarbete till Kopy 
Goldfields Krasny-projekt. En inledande mineralresursbe-
räkning i enlighet med JORC som publicerades i november 
2012 och senare uppdaterades i mars 2013 visar indikerade 
mineraltillgångar om 0,21 Moz med en genomsnittlig 
guldhalt om 1,53 gram per ton, samt antagna mineratill-
gångar om 1,16 Moz med en genomsnittlig guldhalt om 
1,60 gram per ton. Den nuvarande beräkningen omfattar 
1 300 meter av en fyndighet på totalt 2 850 meter som har 
bekräftat genom den senaste tidens borrning. 

- Med utgångspunkt i dessa resultat är utsikterna goda att 
kunna utveckla fyndigheten till gruvproduktion. Och rap-
porten omfattar bara den mest undersökta delen av struk-
turen. Vi har indikationer från den senaste tidens borrning 
att den fortsätter västerut och även närmar sig ytan. Vårt 
nästa steg blir att fortsätta borra i den västligaste delen för 
att få mer information, säger Evgeny Bozhko.

- Om resultatet är positivt, kommer vi att 
öka tätheten i borrningarna. Vår ambition är 
att vi ska identifiera en struktur i den västra 
delen som lämpar sig för dagbrottsbrytning, 
fortsätter han. 

pROspeKTeRing på nYa liCenseR
Bolaget räknar med att publicera flera uppda-
teringar av resursberäkningen av Krasny under 
året. Parallellt kommer Evgeny Bozhko och 
hans stab med geologer att utveckla prospek-
teringsprogram för de sex nya licenser som bo-
laget vann upphandling om under november 
2012. Alla dessa områden ligger inom Maly 
Patom-området i Lena Goldfields. 

- Deras geologi och berggrund liknar Sukhoy 
Logs och de har god potential för större guld-
fyndigheter. Vårt första steg blir att utvärdera 
befintlig data från en lång historik av alluvial 
gruvdrift i området. Därefter kommer vi att 
utveckla ett prospekteringsprogram och inleda 
fältprospektering under 2013. Program-
met kommer förmodligen att inledas med 
en geologisk undersökning av området från 
luften i syfte att snabbt lokalisera möjliga mål 
för markprospekteringsinsatser, säger Evgeny 
Bozhko.

“som en stor present som 
väntar på att bli Öppnad”

“Det här området är extremt intressant ur geologiskt perspektiv, det är som en stor 
present som väntar på att bli öppnad”, säger Kopy Goldfields chefsgeolog Dr. Evgeny 
Bozhko.  Med erfarenhet från ett decennium av olika ledande befattningar på pro-
spekterings- och gruvbolag verksamma i afrika och Ryssland i bagaget är han nu glad 
över att vara tillbaka i Ryssland. ”Det är lättare att hantera kylan än hettan”, säger han. 

- Guld är guld – oavsett var 
du hittar det, säger Evgeny 
Bozhko. 
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liCensOMRåDe

Markeringar

Kopy Goldfields licensägare

annan guldfyndighet

alluvial fyndighet

Samhällen

Vägar
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Kopy Goldfields fokuserade sitt utveck-
lingsarbete på tre av sina guldprojekt 
i berggrunden under 2012 – Krasny, 
Kopylovskoye och Kavkaz.

Samtliga projekt befinner sig i olika 
skeden av prospektering, men med nu-
varande huvudfokus på Krasny. De är 
alla belägna i närheten av Artemovskij, 
40 km nordost om Bodaibo och cirka 
880 km nordost om Irkutsk.

I november 2012 vann Kopy Gold-
fields upphandlingen om sex nya 
licenser. Därmed ökade bolagets 
licensområde från 256 till 2 338 km2. 
Alla projekt ligger inom Maly Patom-
området av Lena Goldfields och har 
geologiska strukturer med stark poten-
tial för stora guldfyndigheter. Samtliga 
har grundläggande infrastruktur på 
plats och en lång historia av alluvial 
guldproduktion. 

Kopy Goldfields förvärvade åtta nya 
licenser under 2012 och ökade där-
med sitt licensområde från 256 till 2 
238 km2. Samtliga nya licenser ligger 
inom Lena Goldfields inom det gamla 
området för alluvial guldproduktion 
och har en geologi som liknar Sukhoy 
Logs.  

licensområdet växte med 
nio gånger under 2012
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Krasny-området täcker en yta av 31 kvadratkilometer 
beläget på de enorma vidderna som breder ut sig över 
Bodiabo-bergskedjan, 75 kilometer från staden. Om-
rådet är känt för sin alluviala guldproduktion, som för 
närvarande bedrivs på fem aktiva siter inom licensområ-
det. Kopy Goldfields Krasny-licens gäller i 25 år och ger 
bolaget rätt till prospektering, utvinning och produktion 
av guld i berggrunden.  

geOlOgi OCh MineRaliseRing
Krasny-projektet är beläget inom ett område präglat av 
formationer och berggrund med hög potential för guld. 
Det präglas av den rikliga förekomsten av geokemiska 
guldanomalier och alluviala guldfyndigheter i vattendra-
gen. Tidigare utfört men begränsat prospekteringsarbete 
har visat förekomst av guldmineraliseringar både vid ytan 
och på djupet i två sammanhållna mineraliserade zoner. 

pROspeKTeRingsResulTaT 2012
Under 2012 utförde Kopy Goldfields 10 211 meters dia-
mantborrning och 1 161 meters dikning i Krasny. Med 
utgångspunkt i detta borrarbete gjordes en inledande 
mineraltillgångsberäkning av delar av guldfyndigheten i 
Krasny. Rapporten, som publicerades i november 2012 
och uppdaterades i mars 2013, visar indikerade mine-
ralsresurser på 0,21 Moz med en genomsnittlig guldhalt 
på 1,53 g/t och antagna mineralresurser på 1,16 Moz 
med en genomsnittlig halt på 1,60 g/t. Den aktuella 
beräkningen omfattar 1 300 meter mineralisering av 
fyndigheten på totalt 2 850 meter som bekräftat genom 
den senaste tidens borrning. Baserat på detta resultat, har 
fyndigheten en god potential att kunna utvecklas till en 
gruva.  
 
Tabellen visar variationen på halter och resurser beroende 
på cut-off halter inom den optimerade gruvan. Mine-
raltillgångsberäkningen utfördes av Alexey Nikandrov 
på Miramine och materialet behandlades i enlighet med 
JORC-koden 2004 för rapportering av mineralresurser. 
Den aktuella mineralrapporten omfattar endast de delar 
av Krasny-mineraliseringen som hittills har borrats och är 
därför begränsad till de mest undersökta centrala delarna 
av strukturen. 

intensifierad prospeKtering 
efter positiva borresultat 
Krasny är Kopy Goldfields längst framskridna guldprojekt för närvarande. Un-
der november 2012 slutfördes en inledande mineralresursberäkning i enlighet 
med JORC för delar av Krasny-fyndigheten. Beräkningen, som uppdaterades 
i mars 2013, visar 1,37 Moz indikerade och antagna mineralresurser guld med 
en genomsnittlig halt på 1,59 g/t. Med utgångspunkt i dessa positiva resultat 
har borrningen utvidgats och intensifierats i området. 

CUT-Off, g/t Kategori Malm Genomsnit-
tlig halt (g/t)

Guld (ton) Guld (Moz)

Miljoner m3
Miljoner ton

0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kända 3,09 8,04 1,06 8,50 0,27

Indikerade 17,88 46,49 1,03 48,00 1,54

0,40 antagna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kända 2,68 6,97 1,18 8,20 0,26

Indikerade 14,53 37,76 1,20 45,10 1,45

0,60 antagna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kända 2,19 5,70 1,33 7,60 0,24

Indikerade 11,57 30,08 1,37 41,30 1,33

0,80 antagna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kända 1,67 4,33 1,53 6,60 0,21

Indikerade 8,66 22,51 1,60 36,10 1,16

1,00 antagna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kända 1,29 3,35 1,71 5,70 0,18

Indikerade 6,70 17,43 1,81 31,50 1,01

1,20 antagna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kända 0,98 2,55 1,91 4,90 0,16

Indikerade 5,18 13,46 2,02 27,20 0,87

1,40 antagna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kända 0,75 1,95 2,10 4,10 0,13

Indikerade 4,11 10,69 2,21 23,60 0,76

1,60 antagna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kända 0,52 1,36 2,37 3,20 0,10

Indikerade 3,09 8,04 2,45 19,70 0,63

1,80 antagna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kända 0,37 0,96 2,65 2,50 0,08

Indikerade 2,45 6,36 2,64 16,80 0,54

2,00 antagna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kända 0,26 0,68 2,97 2,00 0,06

Indikerade 1,90 4,93 2,86 14,10 0,45

Uppskattningen av guldhalten utfördes genom att använda Kriging samt en me-
tod för inverterad vägning, där beräkningen begränsas inom guldformationer med 
cut-off halter med ett nominellt värde 0,2 g/t. Guldhalterna beräknades genom 
en kombination av provtagningsdata från kärnborrning och dikning. Miramine 
utförde en oberoende verifikation på en del av den elektroniska databasen med 
resultat från Krasny och gjorde bedömningen att den var lämplig för att användas 
i beräkningen av mineralresursen. Grunden för mineralresursberäkningen är en 

KRasnY 
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tredimensionell blockmodell, där blocken mäter 30m x 25m x 10m. 
En fullständig rapport är tillgånglig på Kopy Goldfields hemsida.

inTensifieRaD pROspeKTeRing inleDD
Med utgångspunkt i dessa positiva resultat tillkännagav Kopy 
Goldfields i december 2012 att ytterligare ett borrprogram skulle 
inledas i Krasny. Det innebär att utbredningen av mineraliseringen 
västerut och österut i fyndigheten kommer att undersökas. Den syftar 
också till att uppgradera kvaliteten på resurserna i den centrala delen 
av strukturen. Bolaget planerer att publicera flera uppdateringar av 
resursberäkningen under året. 

Samtidigt kommer en framtida strategi för prospekteringen i Krasny 
att utvecklas.

BORRning OCh DiKning i fleRa sTeg
Det första steget av borrarbetet kommer att bestå av 8-9 hål, som 
totalt täcker 2 500 meter. Borrhålen kommer att placeras i den västra 
delen av Krasny-fyndigheten som inte omfattas av resursberäkningen 
från 2012.  

När det första steget har avslutats inleds borrning av omkring 2 750 
meter i ett andra steg, där syftet är att fortsätta att kartlägga minerali-
seringen längre bort i fyndigheten, både västerut och österut. 

Det tredje steget av borrningen täcker 1 350 meter och fokuseras på 
guldmineraliseringen i den östra utbredningen av Krasny-strukturen. 
Det fjärde steget omfattar 2 000 meters provtagning genom borrning 
och dikning, inriktat på mineraliseringen nära ytan i den centrala 

pROspeKTeRingsaKTiViTeTeR 2012
En mineraltillgångsberäkning i enlighet med JORC-koden 
undertecknades av Alexey Nikandrov på Miramine, se tabellen till 
vänster
•	 11 030 meter diamantborrning

Mål fÖR 2013
•	 Borrning på ytan längs med fyndigheten
•	 Borrning på djupet
•	 Inledande av lönsamhetsstudie

pROspeKTeRingsaKTiViTeTeR 2011
•	 Utarbetande av strategi för borrningen
•	 Inledande av fältaktiviteter och analys
•	 Prospekteringsmemorandum för Krasny

pROspeKTeRingsaKTiViTeTeR 2010 
•	 Översiktlig kartläggning omfattande 100 kilometer
•	 Provtagning genom dikning omfattande 100 kilometer
•	 Översyn och digitalisering av historisk prospekteringsdata
•	 Förberedelse och kommunikation av en prospekteringsplan

hisTORisK pROspeKTeRing
•	 Intensiv prospektering har under tidigare år bedrivits i området:
•	 detaljerad geofysisk och geokemisk undersökning på en skala 

1:25 000
•	 14 723 meter diamantborrning utförd
•	 110 797 meter dikning utförd
•	 130 meter underjordiska skakt

delen av Krasny. Resultaten från det tredje och fjärde steget väntas i 
augusti 2013 och kommer att inkludera en uppgradering av den cen-
trala delen av Krasny-strukturen. Båda stegen kommer att utvecklas 
parallellt då det andra är slutfört. 
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“spännande sKede av  
prospeKteringen i Krasny”

KRasnY

“Kylan är inget problem, vi borrar dygnet runt så att utrustning-
en aldrig hinner frysa”, säger alexander Nemchinov, platschef i 
Krasny. för närvarande basar han över ett team bestående av 
17 geologer, borrare och servicepersonal ute på siten. ”Jag tror 
att alla känner att vi har nått ett spännande skede av prospek-
teringsarbetet här och hoppas att vi ska kunna samla tillräcklig 
information för att möjliggöra en framtida dagbrottsgruva vid 
Krasny”, säger han

En blek januarisol gnistrar på husvagnarna 
som placerats i prydliga rader bland de snö-
täckta kullarna. Termometern visar minus 37; 
relativt milt med andra ord jämfört med de 
minus 53-57 grader som rådde i december. 
Detta bevisas av en av borrarna, som rullar 
upp skjortärmarna när han kommer ut ur 
husvagnen. Krasny – och Bodaibo-området – 
präglas av subarktiskt klimat med bistert kalla 
vintrar och varma somrar.    

- Vi är vana vid kylan och för det mesta är 
den inget problem – även om vindarna kan 
vara besvärliga ibland. Men man måste vara 
varsam med maskinerna när det är kallt, ef-
tersom kylan gör dem sköra, säger Alexander 
Nemchinov.

TVå BORRiggaR på plaTs….
För närvarande ockuperas husvagnarna av 
17 geologer, borrare och servicepersonal, 
som arbetar dygnet runt för att kartlägga 
guldmineraliseringen i Krasny. Två borriggar 
används för närvarande. Under sommarmå-
naderna blir siten ett livligt litet samhälle 
med omkring 60 personer engagerade i 
prospekteringsarbetet. 

- Den senaste tidens borrning visar att struk-
turen fortsätter längre bort västerut och också 
kommer närmare ytan. Det vi gör nu är att 
är att borra mineraliseringen i den västligaste 
delen av fyndigheten i syfte att ta reda på 
information vi saknar. Förhoppningsvis kom-

mer vi att kunna öka både tonnage och halt. Men vi har 
redan nu starka bevis på att Krasny har förutsättningar 
att bli gruva, vilket gör vårt arbete mycket spännande just 
nu, säger Alexander Nemchinov.

….sOM sKÖTs aV sKifT
Borrarna arbetar i tvåskift. Dagen börjar klockan sju med 
frukost, följt av ett möte för att planera dagens borr-
ningsaktiviteter. Lunch är mellan klockan 12 och 13 och 
middag från klockan 20 till 21. Dagen avslutas med bastu 
och kanske lite TV-tittande. Under tiden går nattskiftet 
på.  Borrarna arbetar en månad i fält och därefter en 
månads ledighet. 

- Det bästa med att vara här är skogen, djuren och närhe-
ten till naturen. Det värsta är att vara borta från familjen, 
säger Alexander Nemchinov

Den senaste tidens borr-
ning visar att strukturen 
fortsätter längre bort 
västerut och också kom-
mer närmare ytan.
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hisTORiK

Central asia Gold aB (”CaG”) ingår av-
tal om att förvärva OOO Kopylovsky 
och Kopylovskoye-licensen.

Kopylovskoye aB bildas som ett dot-
terbolag till CaG.

förvärv av prodolny- 
licensen.

förvärv av  
Kavkaz-licensen.

SRK Consulting (”SRK”) anlitas för att 
utvärdera Bolagets projekt.

prospekterings- och utvecklingsaktivite-
terna upptas efter positiva bekräftande 
resultat från SRK:s utvärdering.

ÖVRiga pROJeKT

potential fÖr stora guld-
fyndigheter i nya licens-
områden

Kopy Goldfields utökade sin prospekteringsportfölj med åtta 
nya licenser under 2012. Detta innebär att bolaget nu har pro-
spekteringslicenser för totalt 15 områden, inklusive Krasny. De 
nya projekten har en geologi och berggrund som liknar Sukhoy 
Logs och därmed stark potential för stora guldfyndigheter.  

nYa liCenseR
Samtliga nya licenser är belägna inom Maly Patom-områ-
det i Lena Goldfields i Bodaibo-regionen inom geologiska 
strukturer med stark potential för stora guldfyndigheter. 
De har alla grundläggande infrastruktur på plats och en 
lång historia av alluvial guldproduktion. 

Potentialen för alluvialt guld i Maly Patom-området 
identifierades första gången på 1970-talet i samband med 
en regional geologisk undersökning av guldinnehållet av 
svartskifferbältet. Området kartlades efter en omfattande 
utveckling av produktionen av alluvialt guld i flodbott-
narna, där förekomsten av både sulfider, kvartsminera-
liseringar och geokemiska anomalier undersöktes.  Fyra 
större guldfyndigheter i berggrunden har tidigare identi-
fierats inom det nya licensområdet - Ilyinskoye, Gorbyly-
akhskoye, Taimendrinskoye and Nirundinskoye.

Det första steget blir att analysera befintlig historisk 
information och därefter utveckla ett prospekterings-
program samt inleda fältprospekteringsaktiviteter under 
2013. Programmet kommer att inledas med en geofysisk 

översikt av området från luften i syfte att snabbt 
identifiera intressanta mål för markprospekte-
ringsaktiviteter. 

TiDigaRe liCenseR 
De flesta av Kopy Goldfields tidigare nio licen-
ser, inklusive Krasny, ligger i närheten av varan-
dra med liknande geologisk struktur. Samtliga 
befinner sig i olika stadier av prospektering.  

Kavkaz- och Kopylovskye-klustren är redo för 
lönsamhetsstudier och produktion. Bolaget söker 
aktivt efter samarbetspartners för att utveckla 
dessa projekt vidare.  

Under 2012 utvecklade Kopy Goldfields en 
geologisk prospekteringsmodell för den centrala 
delen av Bodaibo-området, där Kopylovskye- 
och Prodolny-projekten är belägna. Modellen 
ger bakgrundinformation som hjälper bolaget 
att identifiera intressanta prospekteringsområden 
runt Prodolny samt för förvärv i detta område. 
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förvärv av Krasny- och pravove-
senniylicenserna.

förvärv av Vostochnaya-
licensen.

Bolaget listas på 
first North.

förvärv av Takhtykan-licensen.

Bolagets första internationella mine-
raltillgångsrapport i enlighet med JORC 
Koden rapporteras på Kopylovskoye-
fyndigheten

Eldorado Gold Corp investerar 29 MSEK 
i bolaget och blir därmed huvudägare.

förvärv av sex nya licenser i 
Maly patom-området i Lena 
Goldfields. Samtliga har struktu-
rer som liknar Sukhoy Logs

Beräkning av Krasny i enlighet med 
JORC som visar att projektet har en 
god potential att bli guldgruva med 
över 1 Moz i mineralresurser

förvärv av purpolskaya- och Verkhnyaya 
Orlovka-licenserna

licens förvärvad mineraltillgångar (’000)* prospekterings-
mål

giltighetstid ägarandel Kopy 
goldfields ab

licensareal

Kopylovskoye 2007 JORC: Indikerad: 37koz@1.31 g/t
antagen: 80koz@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 JORC: Indikerad: 
0,21 Moz@1,53g/t
antagen: 1,16 Moz@1,60 g/t
Signerad av Miramine

Berggrund 2035 100 % 31 km2

prodolnyy 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 2012 Ryska p3: 804koz Berggrund 2017 (exploration license) 100 % 150 km2

Verkhnyaya Orlovka 2012 Ryska p3: 418koz Berggrund 2017 (exploration license) 100 % 81 km2

Tyrynakh 2012 Ryska p3: 578koz Berggrund 2037 100% 250 km2

Bolshaya Taimendra 2012 Ryska p3: 578koz Berggrund 2037 100% 289 km2

gorbylyakh 2012 Ryska p3: 578koz Berggrund 2037 100% 417 km2

Omur-Yuryakh 2012 Ryska p3: 160koz Berggrund 2037 100% 365 km2

Chencha 2012 Ryska p3: 321koz Berggrund 2037 100% 71 km2

Malo-patomsky 2012 Ryska p3: 578koz Berggrund 2037 100% 460 km2

Totalt JORC: Indikerade: 0.25 Moz
antagna: 1.24 Moz
Rysk: C1+C2: 33 koz
p1-p3: 4,980 koz

2 338 km2

Bolaget ändrar namn till Kopy Goldfields aB
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pROspeKTeRing

Berggrunden i många av de licensområden 
som Kopy Goldfields kontrollerar i Lena 
Goldfields undersöktes genom viss prospek-
tering av sovjetiska geologer under 1970-ta-
let. Prospekteringsarbetet inleds i de flesta 
fall genom att se över informationen som 
framkom då. 

Nästa steg är att använda luftburna pro-
spekteringsinstrument, vilket är ett effektivt 
sätt att skanna av stora områden. Målet är 
att lokalisera geologiska anomalier och få 
en första indikation på var det kan finnas 
mineraliseringar. 

När dessa har lokaliserats blir nästa steg 
att samla in jordprover och dika i syfte att 
utvärdera anomalin i ytskiktet. Det översta 
jordskiktet avlägsnas, ett dike grävs ut och 
prover tas utmed en linje som dras upp i bot-
ten av diket. Geologer använder sig av sågar 

för att ta loss mineralprover. Dessa prover 
sänds därefter på analys.  

RC-BORRning/KäRnBORRning
Om de utsågade proven indikerar ett in-

tressant guldinnehåll blir nästa steg att borra 
för att ta reda på hur djupt mineraliseringen 
sträcker sig. RC står för Reverse Circulation 
och innebär att borrkax blåses uppåt med 
hjälp av komprimerad luft på ett sätt som 
förhindrar kontaminering eller att proverna 
kan blandas ihop. Borrkaxet karteras och 
provtas för kemisk analys. 

Kärnborrning är en metod där en kärna 
borras ut från ett borrhål för att analysera 
geologin och strukturen i mineraliseringen. 
För närvarande använder sig Kopy Goldfields 
av två kärnborrningsriggar, båda i projektom-
rådet i Krasny.  

Genomgång av historisk data.  Jordprover. Dikning. Borrning. analys. Utvärde-
ring.   prospekteringsarbetet i Kopy Goldfields licensområden bedrivs i flera 
etapper, där varje steg kräver omfattande erfarenhet och kunskap för rätt 
tolkning. ambitionen är att identifiera guldfyndigheterna med den största 
potentialen för att i framtiden kunna utvecklas till att bli mineralreserver - med 
det slutgiltiga målet att producera guld.

uTVäRDeRing
Ett stort antal projektidéer krävs innan ett 
fåtal projekt kan utvecklas till producerande 
gruvor. Processen består av många faser och 
kostnaderna ökar när projektet närmar sig 
produktionsstart. När prospekteringsarbetet 
har avslutats utvärderas fyndigheten för att 
avgöra om de tekniska och eknomiska förut-
sättningarna finns för att starta en gruva.   

RappORTeRing i enligheT MeD JORC
Kopy Goldfields har beslutat att rapportering 
av alla mineraltillgångar ska ske i enlig-
het med JORC-koden (Australasian Joint 
Ore Reserves Committee), som sponsras 
av den australiensiska gruvindustrin och de 
organisationer som ingår där. JORC-koden är 
allmänt vedertagen globalt som standard för 
rapportering av mineralresurser. 

identifierar guldfyndigheter 
med hÖgst potential
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TeKnisKa KOMMiTTén

År 2011 blev Eldorado Gold huvudägare 
i Kopy Goldfields. Eldorado Gold är ett 
internationellt guldproducerande bolag ba-
serat i Kanada och med verksamhet i länder 
som Kina, Turkiet, Brasilien och Grekland.  
Bolaget har åtta gruvor i drift och en pipeline 
med projekt i olika stadier av uppbyggnad 
och utveckling. Det bedriver även omfat-
tande prospektering.

någRa aV De sKaRpasTe  
geOlOlOghJäRnORna
Efter Eldorado Gold inträde i Kopy Gold-
fields upprättades en teknisk kommitté bestå-
ende av representanter från de båda bolagen, 
som sammanförde några av de skarpaste 
hjärnorna inom internationell geologi. De är 
alla specialister med omfattande erfarenhet av 
guldprospektering runt om i världen. Kom-
mitténs medlemmar står i ständig kontakt 
med varandra och träffas också fysiskt flera 
gånger per år.

-Kanadensarna har ibland ett annat 
synsätt. De har också värdefull erfarenhet av 
att använda mycket modern teknologi, som 
bland annat elektromagnetiska instrument 
som används för luftburen prospektering, 
säger Markku Mäkelä, styrelsemedlem i Kopy 
Goldfields och medlem i den Tekniska kom-
mittén.

en BlanDning aV VeTensKap OCh  
eRfaRenheT 
Med över 35 års erfarenhet av geologiska un-
dersökningar och gruvverksamhet i Finland 

framstående geologer från Kanada, Ryssland och finland 
med erfarenhet och kunskap av prospektering och utvinning 
av guld från hela världen ingår i Kopy Goldfields Tekniska kom-
mitté. Deras uppgift är att utvärdera testresultat från bola-
gets prospekteringsarbete i Lena Goldfields. Det är också att 
dra upp riktlinjer för bolagets framtida prospektering.  

internationell expertis  
analyserar testresultat 
och utvecKlar strategier 

och internationellt är Markku Mäkelä även 
en auktoritet i gruvvärlden, både i Finland 
och utomlands. Hans meritlista omfattar 
uppdrag från att ha varit chef för det finska 
institutet för geologiska undersökningar 
(GTK) till att ha lett det tekniska arbetet 
i UNRFNRE, FN:s fond för exploatering 
av naturresurser och varit regionchef för 
Outokumpu. 

- Det är en bra kunskapsprocess för oss 
alla. Flera hjärnor tänker större än en och när 
det handlar om prospektering är erfarenhet 
ovärderlig. Det handlar egentligen om en 
blandning av vetenskap och erfarenhet – och 
bli van vid besvikelser. 
- Eldorado fick oss att omvärdera vissa delar 
av vårt arbete i Krasny, vilket har visat sig 
framgångsrikt, fortsätter Markku Mäkelä.

KRasnY hÖgsT upp på agenDan
Krasny-projektet ligger högst upp på Tek-
niska kommitténs agenda för 2013.  

- Vi tror verkligen på det här projektet. 
Vårt mål är att identifiera en guldfyndig-
het med potential att kunna utvinnas med 
lönsamhet. Och vi är en god bit på väg. 
Vi strävar nu efter att flytta upp en del av 
resurserna som har klassats som antagna till 
indikerade, säger Markku Mäkelä.

Men kommittén fokuserar också sitt arbete 
på de nya licensområdena i Lena Goldfields 
som förvärvades under 2012.  

- En av de mest intressanta sakerna med 
Lena Goldfields är att trots att en stor mängd 
alluvialt guld har hittats där och ett visst mått 

av ambitiöst prospekteringsarbete bedrevs 
där under 1970-talet av sovjetiska geologer, 
är området extremt outforskat, säger Markku 
Mäkelä.

- Och Eldorado uppmuntrar oss att tänka 
stort, tillägger han.

Den Tekniska kommittén består av Mark-
ku Mäkela och Alex Mikhailov från Kopy 
Goldfields, tillsammans med Keith Patterson 
och Peter Lewis från Eldorado Gold.

- Vi tror verkligen på det här pro-
jektet. Vårt mål är att identifiera 
en guldfyndighet med potential 
att kunna utvinnas med lönsamhet. 
Och vi är en god bit på väg , säger 
Markku Mäkelä
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I motsats till många andra tillgångar är guld i princip 
oförstörbart. Detta innebär att allt guld som någonsin har 
producerats fortfarande finns kvar. Omkring 40 procent 
av det guld som produceras i dag förvandlas till smycken. 
Men det här är endast ett av alla de områden där det 
finns en stark efterfrågan på guld. Bland dessa återfinns 
investeringsverksamhet, centralbanksreserver och teknolo-
gisektorn.  

Räknat i valutatermer uppgick efterfrågan på guld 
under 2012 till 236,4 miljarder USD – nytt all-time 
high, enligt World Gold Council. Räknat på årsbasis 
och i volym, uppgick efterfrågan till totalt 4 405,5 ton, 
ned 4 procent jämfört med 2011. Anledningen var att 
ökningen i efterfrågan från institutionella investerare och 
centralbankerna endast i viss mån uppvägde den mins-
kade efterfrågan från konsumenter, räknat på årsbasis. 
Den kombinerade ökningen i efterfrågan från smycke-
industrin och centralbankerna översteg nedgångarna i 
investerings- och teknologisektorerna, vilket resulterade 
i den totala ökningen. Räknat i valutatermer var fjärde 
kvartalet 2012 det starkaste sista kvartalet hittills.    
Kina och Indien låg kvar i topp som världens största 
konsumenter, trots det kärva inhemska ekonomiska kli-
matet i länderna. På dessa världens största guldmarkna-
der låg efterfrågan, räknat på årsbasis, 30 procent högre 
än genomsnittet under det senaste decenniet. Samtidigt 
fortsatte trenden med att centralbankerna går från att 
vara nettosäljare till att bli nettoköpare. Köpen från den 
officiella sektorn runt om i världen ligger nu på den 
högsta nivå på nästan 50 år.

glOBal pRODuKTiOn
Guldproducerande bolag verkar över hela världen. Guld-
gruvindustrin svarar för två tredjedelar av den nuvarande 
tillgången av guld. Resten kommer från återvinning, 
liksom från centralbankernas försäljning av delar av sina 
valutareserver. Det är värt att notera att centralbankerna 
efter att ha varit nettosäljare av guld i 18 år, nu har blivit 
nettoköpare. 

Under 1900-talet var Sydafrika det dominerande guld-
producerande landet. Under 1970-talet svarade det för 
omkring 70 procent av den totala världsproduktionen 
av guld. Under 2011 övertogs den rollen av Kina, som 
nu svarar för 13 procent av världsproduktionen, följt av 
Australien och USA. Ryssland ligger på fjärde plats med 

smycKestillverKare och centralbanKer 
pressar upp efterfrågan på guld 

Efterfrågan på guld nådde nytt all-time-high under 2012, räknat 
i valutatermer. Bakom uppgången låg ökad efterfrågan från 
smyckesindustrin och centralbankerna. Samtidigt låg Kina och 
Indien kvar i topp som världens största guldkonsumenter. 

8 procent av produktionen.  
Ledtiderna inom guldproduktion 
är relativt långa. Det tar upp till tio 
år innan an ny gruva bidrar till den 
totala produktionen. Detta innebär 
att tillgången på guld från gruvsek-
torn inte påverkas särskilt mycket av 
förändringar i guldpriset. 

KOnsOliDeRing 
Under de senaste åren har flera trans-
aktioner ägt rum i syfte att konsolidera 
guldproduktionen i världen. Mer än 50 
procent av dessa affärer har rört inhem-
ska reserver och marknadsandelar. Den 
största affären under 2011 ägde rum i 
Ryssland, då Kazakhgold Group för-
värvade Polyus Zoloto för 8,4 miljarder 
USD i en omvänd fusion. 

guld pris  i  dollar

top 10 guldproducenter per land år 2011
ranKade efter uppsKattad livslängd på gruvor

% aV GLOBaLa RESURSER

LIVSLäNGD GRUVpRODUKTION (ÅR) Källa: US Geological Survey, Kopy Goldfields

gulDMaRKnaDen

SyDafRIKa

INDONESIEN

aUSTRaLIEN
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Mindre guldproducerande bolag och pro-
spekteringsföretag värderas tämligen lågt för 
närvarande, vilket ökar möjligheterna för 
större producenter att utöka sin verksam-
het genom förvärv. Den typiska affären 
består av att ett större bolag förvärvar – eller 
gör en strategisk investering i - ett mindre 
prospekteringsföretag, ofta för att få tillgång 
till fyndigheter i nya geografiska områden. 
Borrning som genomförs av mindre bolag är 
därför av avgörande betydelse för den globala 
tillgångskedjan

- Det här fungerar åt båda hållen eftersom 
det också är viktigt för små bolag att ha 
starka och kompetenta ägare. Eldorado 
Golds förvärv av Kopy Goldfields, till 
exempel, innebär att det stora kanadensiska 
guldbolaget kan förse Kopy Goldfields med 
både finansiella muskler och viktig expertis, 
säger Hjalmar Ahlberg.

- Med Eldorado som huvudägare har Kopy 
Goldfields en god potential att föra Krasny 
närmare mot guldproduktion. Det finns 
också en god potential att ytterligare utöka 
mineraltillgången i Krasny, eftersom de 
senaste beräkningarna endast är baserade på 
halva strukturen, fortsätter han. 

Många anleDningaR Till Den låga 
VäRDeRingen
Enligt Hjalmar Ahlberg finns det många 
anledningar till den relativt låga värderingen 
av mindre bolag som prospekterar och 
producerar guld för närvarande. De flesta är 
kopplade till känslor. 

- Vissa projekt tar längre tid än beräknat, 
medan andra inte lever upp till förväntning-
arna. Ofta drivs aktiekurserna på guldbo-
lag mer av nyheter än fakta, vilket skapar 
volatilitet i kurserna. Ofta ser man inte till de 
fundamentala faktorerna – som den outsin-
liga efterfrågan på produkten, säger han.
Han påpekar också att även om det är käns-
lor som styr de kortsiktiga svängningarna 

“små guldbolag rejält 
undervärderade”

“att investera i små guldbolag är ett billigt sätt att be-
driva prospektering”, säger hjalmar ahlberg, analytiker 
på Redeye, en investeringsbank med fokus på nordiska 
tillväxtbolag. “Det här innebär att efterfrågan på den här 
typen av bolag skulle kunna öka”, fortsätter han. 

av aktiekurserna så avgörs kurserna nästan 
alltid på längre sikt av lönsamheten. Ju mer 
vinsterna ökar, desto högre handlas kurserna 
upp i de bolag som genererar dem. 

- Med Eldorado som huvudägare 
har Kopy Goldfields en god poten-
tial att föra Krasny närmare mot 
guldproduktion , säger hjalmar 
ahlberg

Källa: World Gold Council

INVESTERINGaR 35%

GRUVpRODUKTION  63%

INDUSTR1 10%

OffENTLIG SEKTOR: 12%

SMyCKEN 43%

ÅTRVUNNET GULD 37% 

KINa: 13%

aUSTRaLIEN: 9%

USa: 8%

RySSLaND: 8%

SyDafRIKa: 7%

pERU: 7%

INDONESIEN: 4%

KaNaDa: 4%

GhaNa: 3%

öVRIGa: 37%

gulDanalYTiKeR

efterfrågan 2012

guldproducenter 2011

för den senaste analysen, gå till  
www.redeye.se/bolag/kopy-goldfields

utbud 2012
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ålderfÖrdelning  
fast anställda

medeltal anställda 2012

KÖnsfÖrdelning  
fast anställda

utbildningsnivå  
fast anställda

<30, 19 %

säsongsarbetare 50 %

män 62%

universitet  90 %

31-40, 38 %

Kvinnor 38%

grundutbildning 10%

41-50, 19 %

>51, 24 %

fast anställda 50 %

Vid utgången av 2012 hade 
Kopy Goldfields 56 anställda, 
varav 21 fast anställda. Under 
året varierar personalstyrkan med 
hög- och lågsäsong. Bolaget är 
fortfarande en liten arbetsgivare 
i området, men fokuserar på att 
skapa intressanta jobbmöjligheter 
i syfte att attrahera och behålla 
de bästa möjliga medarbetarna. 

I det ingår att erbjuda löner 
anpassade till de regionala mark-
nadsnivåerna samt personliga 
utvecklingsmöjligheter med 
utbildning. Under lågsäsongen 
stödjer bolaget vidareutbild-
ningsinsatser för de anställda. 

Bolaget strävar också efter att re-
krytera medarbetare från närom-
rådet. Men vissa av de anställda 
kommer från andra regioner 
och bor därför på anläggningen 
under sina skift.

Kopy Goldfields kärnvärden är 
Engagemang, Ansvar och Kva-
litet. När bolaget rekryterar nya 
medarbetare läggs stor vikt vid 
att dessa delar dessa värderingar.

fOKus på hälsa OCh säKeRheT  
Alla medarbetare genomgår 
utbildning i frågor som rör hälsa 
och säkerhet som ett led i intro-
duktionsprocessen. Jobbspecifik 
träning erbjuds därefter inom 
varje avdelning. Mätningar av 
hälsa och säkerhet, liksom in-
terna översyner av arbetsmiljön, 
genomförs regelbundet i syfte att 
säkerställa att verksamheten lever 
upp till ryskt regelverk. Bolaget 
strävar dessutom att överträffa 
detta och bedriva verksamhet 
i nivå med internationell best 
practice.

personal bestående av sKicKliga 
geologer och gruvexperter

Bodaibao ligger i en gruvorienterad del av Ryss-
land. Det innebär att många ungdomar väljer 
yrken med inriktning på gruvverksamhet och 
prospektering. Kopy Goldfields har också ett 
samarbetsavtal med universiteten i Tomsk och 
Irkutsk, vilka förser bolaget med välutbildade 
geologer och säsongsarbetare

MeDaRBeTaRe
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internationell best practice norm 
fÖr miljÖarbetet

Kopy Goldfields mål är att hantera miljöaspekterna av sin 
verksamhet i linje med internationell best practice.

MilJÖ

Alla projekt måste leva upp till de strikta 
tillståndskraven från de ryska myndigheterna.

Under 2010 granskade en statlig gruv- och 
teknisk översynsmyndighet Kopy Goldfields 
siter. Resultatet var att de befintliga rutinerna 
ansågs leva upp till miljöreglerna.  

låg påVeRKan på lufT OCh VaTTen
Utsläppen från bolagets verksamhet hanteras 
strikt efter kraven i det ryska regelverket. 
Mätresultaten från samtliga siter har inte 
visat någon påverkan på luft eller vattenkva-
liteten. Kopy Goldfields använder elektricitet 
genererad från vattenkraft. Som resultat här-
rör de enda större utsläppen från verksamhe-
ten från lastbilar och andra fordon.

RegleR OCh efTeRleVnaD
•	 “On Air Protection” (edition as of 

27.12.2009) Federal Law dd. 04.05.1999

•	 No 96-FL Adopted by the State Duma 
of the Federal Council of the Russian 
Federation

•	 “On Environmental Protection” Federal 
law dd. 10.01.2002 No 7-FL (adopted by 
the State Duma of the Federal Council of 
the Russian Federation on 20.12.2001) 
Article 16. Payment for Negative Environ-
mental Impact.

•	 “On Production and Consumption Waste” 
Federal Law dd. 24.06.1998 No 89-FL 
Safety requirements to exploration (PB 
08-37-2005)
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framgångsriK internationell Kombi-
nation av geologer, organisation och 
ägare baKom framgången i Krasny

Det gånga året var viktigt för oss eftersom vi kunde bevisa potentialen i 
Krasny – och även att vår strategi att kontinuerligt utvidga vårt licensområde 
i Lena Goldfields är riktig. framgången i Krasny grundar sig i en kombination 
av mycket skickliga ryska geologer, en svensk organisation och en stark inter-
nationell ägare som kan förse oss med både expertis och finansiellt stöd. En 
av våra viktigaste utmaningar under det kommande året är att föra Krasny till 
nästa nivå när det gäller kartläggning och börja undersöka våra nya licensom-
råden, samtidigt som vi behåller strikt kostnadseffektivitet i alla delar av vår 
verksamhet.  

ORDfÖRanDe haR ORDeT 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna 
för prospekterings- och gruvbolag är hur 
skickliga deras geologer är. Borrning är dyrt 
– så man måste veta var man ska borra. Den 
ryska gruvtraditionen har främjat utveck-
lingen av vetenskaplig och teknisk expertis 
inom landet, vilket fortfarande är fallet idag. 
Ny teknologi har inneburit att ryska bolag 
har kunnat öka kostnadseffektiviteten inom 
gruvbrytning och produktion samt utveckla 
mer komplexa malmkroppar med lönsamhet. 
Efter många års stagnation efter samman-
brottet av Sovjetunionen har guldprospek-
terings- och produktionsverksamheten ökat 
markant under senare år. Ryssland ligger 
för närvarande på andra plats i världen när 
det gäller uppskattade guldreserver. Detta 
har resulterat i mycket skickliga och globalt 
erkända geologer. Kopy Goldfields är lyckligt 
lottade att ha några av dessa bland sina 
medarbetare. 

Lika viktigt är en effektiv och erfaren orga-
nisation som kan driva verksamheten på ett 
kostnadseffektivt sätt, agera snabbt och, inte 
minst, har styrkan och modet att välja – eller 
välja bort – projekt baserat på testresultaten. 
När vi valde bort Kopylovskye och fokuse-
rade på Krasny bevisade vi att vi hade styrkan 
att göra detta. Vi bevisade också vikten av 
att kontinuerligt utvärdera nya möjligheter 
och att utvidga vår verksamhet i det mycket 
lovande Lena Goldfields.

Våra framsteg under året är också ett resultat 
av att vi har fått ett betydande stöd, både 

ekonomiskt och med expertis, från vår hu-
vudägare Eldorado Gold, vilket gett oss nya 
idéer och inspiration i vårt arbete i kartlägg-
ningen av guldfyndigheten i Krasny.

Det har också varit betydelsefullt att de 
lokala myndigheterna i Bodaibo har stöttat 
våra guldprospekteringsaktiviteter allt sedan 
starten. Generellt sett råder det ett gynnsamt 
klimat när det gäller gruvverksamhet och 
skattelagstiftning i Ryssland, som innebär ett 
strikt reglerade men rättvisa villkor för bolag 
som bedriver prospektering och gruvverk-
samhet. Produktionskostnaderna är också 
relativt låga, där en av förklaringarna är den 
goda lokala tillgången på lokal expertis och 
en annan relativt låga kostnader för elektrici-
tet och bränsle. 

Vi har, helt klart, några viktiga steg framför 
oss innan vi kommer till stadiet då vi kan in-
leda guldproduktion i Krasny. Under året har 
vi kunnat den starka potentialen i projektet. 
Vårt fokus nu blir att fortsätta kartläggnings-
processen i förberedelse för en förberedande 
lönsamhetsstudie, samtidigt som vi behåller 
strikt kostnadseffektivitet i alla delar av vår 
verksamhet.

Jag vill tacka styrelsen, VD, ledningen, 
medarbetarna och aktieägarna för fortsatt 
engagemang och stöd för att hjälpa oss att nå 
våra mål. 

Kjell Carlsson
Styrelseordförande, april 2013
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aKtien

aKTien

handel i aktien 
Förkortningen för aktien är KOPY och bolaget är sedan augusti 2010 
listat på NASDAQ OMX First North i Stockholm. Den totala 
omsättningen av Kopy Goldfields-aktier under 2012 var 2 318 086 
aktier till ett sammanlagt värde av 9,9 MSEK. Motsvarande omsätt-
ning under 2011  var 3 821 033 aktier till ett värde av 40,5 MSEK. 
Omsättningshastigheten i Kopy Goldfields-aktien – ett mått på 
aktiens likviditet – uppgick till 16 (47) procent under hela perioden. 
Omsättningshastigheten för hela First North var 126 (59) % under 
samma period. I genomsnitt handlades 9 272 (15 103) Kopy Gold-
fields-aktier till ett värde av 39 432 (159 898) SEK dagligen. 

Kursutveckling 
Kopy Goldfields aktiekurs på NASDAQ OMX First North i Stock-
holm minskade med 44,1 procent under 2012. Den 28 december 
2012 stängdes aktiekursen på 3,10 SEK. Högsta betalkurs för aktien 
uppgick till 7,00 SEK den 23 januari 2012 och den lägsta var 2,59 
SEK den 16 november 2012. Det genomsnittliga priset uppgick till 
4,23 SEK. Under 2012 föll First North index med 36,3 procent.

Kopy Goldfields totala börsvärde uppgick till 70,8 MSEK per den 31 
december 2012 (54,6 MSEK per den 31 december 2011). 

ägarstruktur 
Totalt fanns det 4 037 aktieägare per den 28 februari 2013. De fem 
största ägarna den 28 februari 2013 var Eldorado Gold Corp 29,0 %, 
KGK Holding AB 13,7 %, UBS AG Clients Account 10,2 %, Markus 
Elsässer 6,1 % samt Commodity Quest AB 5,8 %.

aktiekapital 
Kopy Goldfields aktiekapital uppgick till 79 454 661 (54 930 476) 
SEK den 31 december 2012, uppdelat på totalt 22 851 621 (9 327 
193) aktier, med ett kvotvärde om 3,48 per aktie. Samtliga aktier var 
registrerade på NASDAQ OMX First North i Stockholm och har lika 
rösträtt och lika rätt till andel i bolagets kapital och vinst. 

utdelningspolicy 
Det primära målet är att öka värdet för bolagets aktieägare och anställ-
da genom att bedriva en lönsam verksamhet med tillväxt. Detta skall 
uppnås genom ökad prospekteringsverksamhet för att addera mineral-
tillgångar och malmreserver till tillgångsbasen, genom utveckling av 
fyndigheter och genom förvärv av mineraltillgångar. Bolaget ska för-
bereda fyndigheterna för produktion och därmed skapa förutsättning-
ar 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 2012. 

Teckningsoptioner TO3
Styrelsen beslutade den 7 november 2012 i kraft av bemyndigande 
lämnat på extra bolagsstämman att genomföra en nyemission av 
”units” med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje unit bestod 
av två nya aktier i Bolaget och en teckningsoption, TO3. Den 31 
december 2012, efter registrering av nyemissonen, hade 3 264 517 
teckningsoptioner emitterats. Teckningsoptionen ger innehavaren rätt-
en att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskursen 4,00 SEK. 
Teckningstiden löper från den 1 november 2013 till och med den 30 
december 2013. Teckningsoption TO3 upptogs till handel på Nasdaq 
OMX First North den 2 januari 2013. 

långsiktigt incitamentsprogram
Efter beslut på extra bolagsstämma den 5 november 2012 beslöts det 
att inrätta ett incitamentsprogram (incitamentsprogram 2012/2014) 
för bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom att 
utge maximalt 688 449 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna över-
läts till deltagarna vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger innehava-
ren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, vilket innebär att aktieka-
pitalet kan ökas med maximalt 2 393 724 SEK. Teckningstiden löper 
från 1 december 2014 till och med den 31 december 2014 och har ett 
lösenpris om 4,50 SEK. Den 31 december 2012 hade 485 965 teck-
ningsoptioner överlåtits till deltagare i programmet.

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 vederlagsfritt till 
dotterbolaget Kopy Development och förvärvas därefter av de anställ-
da till marknadspris. 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. Den 31 december 2012 hade 200 187 teckningsoptio-
ner ställts ut, vilket innebär att aktiekapitalet kan ökas med maximalt 
646 046 SEK. 

aKtieKursens utvecKling under 2012
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Styrelsen och verkställande direktören i Kopy 
Goldfields AB (publ), 556723-6335, avger här-
med årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari 
– 31 december 2012.

Koncernstruktur och bakgrund
Kopy Goldfields AB är ett svenskt guldprospek-
teringsbolag listat på NASDAQ OMX First 
North. 

Kopy Goldfields AB innehar, direkt och indi-
rekt, ett svenskt helägt dotterbolag, Kopy Deve-
lopment AB, samt sju ryska helägda dotterbo-
lag: LLC Kopylovsky, LLC Krasny, LLC Kavkaz 
Gold, LLC Prodolny, LLC Patom Gold, LLC 
Taiga samt LLC Vostochny (namnändrat från 
LLC Resurs). Det ryska managementbolaget 
LLC Kopylovskoye Management likviderades 
under 2012 och i stället öppnades ett represena-
tionskontor i Moskva. Samtliga ryska bolag 
finns i Bodaibo, en stad i Irkutsk-regionen i 
Ryssland och är s k Limited Liability-bolag 
(LLC). Vart och ett av dessa dotterbolag har i 
sin tur äganderätten till olika guldfyndigheter.  

Verksamhet
Bolaget är ett prospekteringsbolag och har ännu 
inte påbörjat guldbrytning då projekten ännu ej 
uppnått produktionsfasen.

Under 2012 förvärvade Kopy Goldfields åtta 
licenser till ett sammanlagt belopp om 2,3 MSEK 
och hade vid utgången av år 2012 ett hundrapro-
centigt innehav av femton licenser som alla ligger 
kring guldfältet Lena Goldfields i Bodaibo-distrik-
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tet i den ryska regionen Irkutsk. Licenserna är: 
Kopylovskoye, Krasny, Kavkaz, Prodolny, Pravo-
vesseniy, Vostochnaya och Takhtykan, samt de 
under 2012 förvärvade licenserna Purpolskaya, 
Verkhnyaya Orlovka, Tyrynakh, Bolshaya Tai-
mendra, Gorbylyakh, Omur-Yuryakh, Chencha 
och Malo-Patomsky. 

Bolaget fokuserar på Artemovsky-distriktet i 
Lena Goldfields med 20 Moz historisk alluvial 
guldproduktion. Sju av Bolagets licenser är geogra-
fiskt koncentrerade till ett 40 x 20 km stort områ-
de på 40 till 75 km avstånd från områdets huvud-
ort Bodaibo, som ligger i Irkutskregionen i 
Ryssland. Avståndet från fyndigheterna till huvud-
vägen är mellan en och tio km. Från Kavkaz i väs-
ter till Takhtykan i öster är avståndet endast 25 
km, vilket skapar goda möjligheter för att skapa 
avsättning från flera fyndigheter till ett centralt 
anrikningsverk. Infrastrukturen är välutvecklad 
med statligt underhållna vägar samt el framdraget 
till fyndigheterna. Åtta licenser, samtliga förvär-
vade under 2012, är geografiskt placerade 200  – 
300 km från Bodaibo och har samtliga anslutning 
till statligt underhållna vägar samt en historia av 
alluvial produktion. Samtliga fyndigheter är beläg-
na upp till 150 km ifrån Sukhoy Log (60 Moz), 
vilken är den största¬ outvecklade guldfyndigheten 
i Ryssland. 

På de olika licensområdena hade Bolaget vid 
utgången av året 26 prospekteringsmål i olika 
utvecklingsstadier inom 2 338 km2. Kopylov-
skoye- och Kavkaz-projekten befinner sig i pre-fea-
sibility stadiet (för-lönsamhetsstudier), Krasny-

projektet i förstudie-fasen och de övriga i tidiga 
prospekteringsfaser. 

Under 2012 har prospekteringsarbetet fokuse-
rats på Krasny-fyndigheten, medan vissa mindre 
insatser också har gjorts på övriga fyndigheter. 
Nedan lämnas en kortare redogörelse för resultaten 
på de fyndigheter som kommit längst i utveck-
lingsfasen.

För detaljerad information angående respektive 
fyndighet samt prospekteringsaktiviteter hänvisas 
till avsnittet ”Licensområdet växte med nio gånger 
under 2012” på sid 13 och framåt.

Kopylovskoye- och Kavkaz-licenserna
Bolaget publicerade år 2011 den första mineral-
tillgångsrapporten på Kopylovskoye-licensen på 
37 000 oz med en genomsnittligt guldhalt  om 
1.31 g/t som Indikerad Tillgång samt Antagen 
Tillgång om 80 000 oz med en genomsnittlig 
guldhalt om1,07 g/t i enlighet med JORC 
koden signerad av SRK Consulting. Mineralise-
ringen är öppen i alla riktningar. 

För Kavkaz-licensen har tidigare år borresul-
tat rapporterats med mineraliseringar 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.
Under 2012 har en rysk efterlevnadsrapport 
utformats för både Kopylovskoye- och Kavkaz-
licensen för att fastställa och registrera reserver 
för licenserna enligt rysk klassificering. Detta är 
fundamentalt för fortsatt utveckling av projek-
ten mot produktion tillsammans med en joint 
venture-partner. Projekten är redo för pre-feasi-
bility studier och Bolaget utvärderar möjligheter 
till Joint Venture produktion eller försäljning.

Kavkaz-licensen
Under 2012 genomförde Kopy Goldfields 11 
030 meters kärnborrning och 1 161 meters dik-
ning på Krasny-licensen. Baserat på prospekte-
ringsresultaten publicerades i november 2012 en 
initial mineraltillgångsrapport i enlighet med 
JORC-koden för delar av fyndigheten, vilken 
sedan uppdaterades med en ny rapport i mars 
2013. Mineraltillgångarna har beräknats till 
0,21 Moz med en genomsnittlig guldhalt om 
1,53 g/t av indikerade tillgångar och 1,16 Moz 
med en genomsnittlig guldhalt om 1,60 g/t av 
antagna tillgångar. Resultaten visar att fyndighe-
ten har en stor potential att utvecklas till en gru-
va. Mineraltillgångsrapporten signerades av 
OOO Miramine och utfördes i enlighet med 
JORC-koden 2004 för rapportering av mineral-
tillgångar. Den nuvarande mineraltillgångsrap-
porten täcker bara en del av Krasny-mineralise-
ringen som har borrats hittills och därför är den 
begränsad till den mest prospekterade centrala 
delen av strukturen.

I november 2012 påbörjades en fortsättning 
av borrningen på Krasny-mineraliseringen, ett 
borrprogram om 2 400 meters kärnborrning 

fÖRValTningsBeRäTTelse
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med fokus på den västra utbredningen av struk-
turen.  

prodolny-licensen
Under 2012 sammanfattades och analyserades 
den historiska prospekteringsdatan av Bodaibo 
synklinalen där Prodolny-licensen är belägen för 
att utveckla en modell av området och därige-
nom kunna fokusera prospekteringen inom 
Prodolny, Vostachnaya, Takhtykan och Pravove-
senny-fyndigheterna.

ägarstruktur
Bolagets fem största ägare var den 28 februari 
2013 Eldorado Gold Corp 29,0 %, KGK Hol-
ding AB 13,7 %, UBS AG Clients Account 
10,2 %, Markus Elsässer 6,1 % samt Commo-
dity Quest AB 5,8 %. Totalt hade Bolaget 4 037 
aktieägare.

aktien 
Bolagets aktie är sedan augusti 2010 listad på 
NASDAQ OMX First North.
Under 2012 genomfördes två nyemissioner med 
företräde för befintliga aktieägare om 6 995 395 
respektive 6 529 034 aktier. I samband med den 
andra emissionen emitterades även 3 264 517 
teckningsoptioner. Antal utestående aktier per 
den 31 december uppgår till 22 851 621 och 
aktiekapitalet uppgår till 79 454 661 SEK.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till –14,2 MSEK 
(–93,8) vilket är en förbättring med 79,6 
MSEK jämfört med föregående år. Förändring-
en är hänförlig till en nedskrivning om –74,7 
MSEK som gjordes för Kopylovskoye-projektet 
under 2011 samt verkställda kostnadsreduce-
ringar under 2012 . 

Resultat efter finansiella poster för året upp-
gick till –14,8 MSEK (–94,2) och efter skatt till 
–17,0 MSEK (–91,5). Finansnettot för 2012 
var –0,6 MSEK (–0,4) där förändringen är hän-
förlig till högre räntekostnader under 2012. 

skatt
Periodens skatt uppgick till –2,2 MSEK och 
hänför sig till förändring i uppskjuten skatte-
skuld till följd av temporära differenser i Bola-
gets aktiverade prospekterings- och utvärde-
ringsutgifter. Under 2011 löste Bolaget upp 
uppskjutna skatteskulder till följd av gjorda 
nedskrivningar av aktiverade prospekterings- 
och utvärderingsutgifter, varför Bolaget redovi-
sade en skatteintäkt om 2,7 MSEK under jäm-
förelseåret. 

Ledningen bedömer att Koncernen inte kom-
mer att ha några vinster från den löpande verk-
samheten de närmaste åren. Bolaget aktiverar 
inga uppskjutna skattefordringar hänförliga till 
skattemässiga underskott.

Resultat per aktie
Resultatet per aktie uppgick till –1,23 SEK 
(–12,49) SEK för helåret. Eget kapital per aktie 
uppgick till 6,75 SEK jämfört med 12,90 SEK 
föregående år. 

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställ-
ning
Kassaflödet från den löpande verksamheten, 
före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 
–13,7 MSEK (–18,2). Rörelsekapitalet föränd-
rades med –1,2 MSEK (–7,1). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten var –34,6 MSEK 
(–38,0), huvudsakligen hänförligt till investe-
ringar i prospekteringsverksamheten och nya 
licenser. Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten uppgick till 40,6 MSEK (82,8) främst 
hänförligt till två genomförda nyemissioner 
under året. Under året har inga lån upptagits 
(10,2 MSEK under 2011). Ingående räntebä-
rande skulder har under året amorterats med 
totalt 9,6 MSEK (4,8), varav 6,9 MSEK amorte-
rades genom kvittning i genomförda nyemissioner. 

Räntebärande skulder uppgick vid årets slut till 
1,1 MSEK (11,2 MSEK). Koncernens likvida 
medel uppgick vid årets slut till 11,4 MSEK (20,4 
MSEK). Då prospektering är mycket kapitalinten-
sivt kommer extern finansiering att behövas under 
2013. Styrelsen har under första kvartalet 2013 
intensifierat arbetet med ny finansiering och arbe-
tar för närvarande med hur och på vilka villkor 
denna skall ske. 

Soliditeten vid årets utgång uppgick till 93 pro-
cent jämfört med 86 procent föregående år. Ing-
en utdelning har lämnats till aktieägarna under 
året. 

eget kapital 
Under 2012 sänktes aktiekapitalet med 22,5 
MSEK genom avsättning till fri fond efter 
beslut från årsstämman. Vidare genomfördes två 
nyemssioner, vilka totalt tillförde Bolaget 51,4 
MSEK före emissionskostnader. Emissionskost-
naderna uppgick till totalt 1,4 MSEK. Lån upp-
gåendes till 6,9 MSEK kvittades mot aktier i 
emissionerna och netto tillfördes Bolaget 43,1 
MSEK.

I december 2010 slutfördes en nyemission 
om 64,8 MSEK före emissionskostnader. Den-
na redovisas som ej registrerad nyemission i eget 
kapital per 31 december 2010 och registrerades 
under januari 2011. Emissionskostnaderna upp-
gick till 8,1 MSEK. Lån uppgående till 16,3 
MSEK kvittades mot aktier i emissionen och i 
januari 2011 tillfördes bolaget likviden från 
emissionen. Under 2011 genomfördes därtill en 
nyemission i två steg och teckningsoptioner 
utnyttjades, vilket totalt tillförde bolaget 29,0 
MSEK före emissionskostnader. Emissionskost-
naderna uppgick till 0,5 MSEK och netto till-
fördes således bolaget 28,5 MSEK.

investeringar
Koncernens investeringar i prospekterings- och 
utvärderingsarbeten uppgick under året till 34,3 
MSEK (36,4). Investeringar i åtta nya licenser 
uppgick till totalt 2,3 MSEK (0,1). Investering-
ar i byggnader, maskiner och inventarier upp-
gick under 2012 till 0,9 MSEK (4,6).

Årets avskrivningar uppgick till 1,7 MSEK 
(1,4 MSEK).

Under året har nedskrivningsprövning av 

koncernens immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar genomförts. Något nedskriv-
ningsbehov identifierades inte. Under 2011 
resulterade nedskrivningsprövningen i en ned-
skrivning om –74,7 MSEK.

Moderbolaget
Det svenska moderbolaget är ett holdingbolag 
utan betydande operationell verksamhet. Det 
stöder dotterbolagen med finansiering, strategi-
beslut etc. 

Moderbolagets resultat uppgick till –13,2 
MSEK (–80,5) och eget kapital uppgår per 31 
december 2012 till 263,7 MSEK (226,9). 
Under året genomfördes en koncernintern 
omstrukturering och LLC Krasny och LLC Pro-
dolny är nu direktägda dotterbolag till Kopy 
Goldfields AB. Vidare likviderades dotterbola-
get LLC Kopy Management och ett representa-
tionskontor öppnades i Moskva, vilket innebär 
att Moderbolagets resultaträkning inkluderar 
Moskva-kontorets kostnader from den 1 juli 
2012, uppgåendes till 0,9 MSEK. Till följd av 
likvidationen av LLC Kopy Management redo-
visar Moderbolaget under 2012 en nedskrivning 
av andelar i koncernföretag om 3,3 MSEK.

Under 2011 gjordes en nedskrivning av 
Kopylovskoye-fyndigheten på koncernnivå, vil-
ken följdes av en motsvarande nedskrivning i 
moderbolaget av fordringar hos koncernföretag 
och andelar i koncernföretag om –45,4 MSEK 
respektive –27,2 MSEK.

fast egendom
Kopy Goldfields äger ingen fast egendom utöver 
enkla byggnader och anläggningar. De adminis-
trativa funktionerna i Stockholm, Moskva och 
Bodaibo utförs i hyrda lokaler.

Miljöpolicy
All prospekteringsverksamhet inom Kopy Gold-
fields-koncernen uppfyller alla gällande miljö-
bestämmelser i det land där verksamheten 
bedrivs. Inga miljöolyckor har inträffat under 
räkenskapsåret 2012.

personal
Det genomsnittliga antalet heltidsanställda i 
Kopy Goldfields-koncernen under 2012 var 62 
(93) personer, varav 14 (21) kvinnor. I början 
av året var personalstyrkan 60 personer och vid 
årets slut bestod den av 56 personer, varav 43 
män och 13 kvinnor.

styrelsearbete
Styrelsen har under 2012 bestått av fem till sex 
ledamöter. Styrelsen har under räkenskapsåret 
2012 haft 19 protokollförda styrelsemöten och 
därutöver löpande kontakter. Styrelsen har ock-
så haft löpande kontakt med bolagsledningen. 
Under året har i styrelsearbetet särskild vikt lagts 
på arbete med kapitalanskaffningar och uppfölj-
ning av prospekteringsverksamheten. 

Styrelsen har för avsikt att stegvis införa 
Koden för bolagsstyrning.
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VäsenTliga RisKeR OCh OsäKeRheTs-
faKTOReR
MaRKnaDsRelaTeRaDe RisKeR
Risker relaterade till befintliga  
makrofaktorer 
Negativa utsikter för världsekonomin och utma-
nande förhållanden på den globala kapitalmark-
naden kan komma att påverka Bolagets verk-
samhet och kan försvåra möjligheterna 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 officiella 
växelkursen för rubel samt dollar påverkar direkt 
och indirekt värdet på tillgångarna och skulder-
na.

Försäkringar
Försäkringsbranschen är ännu inte utvecklad i 
Ryssland och flera former av försäkringsskydd 
som är vanligt förekommande i ekonomiskt mer 
utvecklade länder finns ännu inte tillgängliga i 
Ryssland på likvärdiga villkor.

Risker relaterade till Ryssland
Att vara verksam i Ryssland är förenat med 

ett antal politiska, legala och ekonomiska fakto-
rer som kan påverka Bolagets operativa verk-
samhet och finansiella ställning. Följande risker 
ser Bolaget som de största utmaningarna med 
att vara verksam i Ryssland: 

Internationella kapitalflöden kan hämmas på 
grund av globala ekonomiska svårigheter 

Inflationsförändringar kan påverka Bolagets 
finansiella position. 

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 ille-
gala eller oacceptabla affärsmetoder 

Bolaget är beroende av statens och lokala 
myndigheters godkännande, vilket kan vara 
både en komplicerad och motsträvig process 

Risk för likvidering av Bolagets verksamhet 
på grund av formella bristande överenskommel-
ser 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 god-
känna utländska domstolsbeslut och driva vida-
re till rysk skiljedom 

Rysslands infrastruktur är till viss del under-
utvecklad och kan leda till försämring och förse-
ning 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 tolk-
ningar på federal-, regional- samt lokal nivå.

Risker relaterade till Kopy goldfields 
verksamhet
Geologisk risk
Guldprospektering är förknippat med mycket 
hög risk. Alla uppskattningar av utvinningsbara 
mineraltillgångar i marken bygger till stor del på 
sannolikhetsbedömningar. Beräkningar av 
mineraltillgångar och malmreserver utgår från 
omfattande provborrningar, statistiska 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 malm-
reserver 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 prospekte-
ring och exploatering av mineralfyndigheter, 
som kan leda till avbrott i prospekteringsarbetet 
och missgynna Bolaget. Brist på eller försening 
av avancerad borrutrustning eller hyra av utrust-
ning kan leda till ökade kostnader och försening 
av Bolagets tillväxt.

Miljörisk
Om prospektering och produktion bedrivs med 
användning av fel teknisk och kemisk utrust-
ning kan miljörisker uppkomma, vilket kan 
orsaka förseningar 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 Bolaget. 
Bolaget har för närvarande inga väsentliga åter-
ställningsåtaganden.
Emellertid kan en förändring i tillämplig lag-
stiftning innebära striktare krav avseende åter-
ställningsrutiner, vilket kan leda till ökade kost-
nader för Bolaget.

Licenshantering 
Förseningar kan uppstå i prospekteringsarbetet, 
innebärande att Bolaget kan behöva förnya 
licensansökningar, vilket kan leda till ytterligare 
förseningar för start av produktion och kan där-
med påverka Bolagets finansiella ställning nega-
tivt. Bolaget kan bli försenat i uppfyllandet av 
åtaganden i nya förvärvade licenser, vilket kan 
leda till att Bolagets finansiella ställning påver-
kas negativt.

Fyndigheternas ekonomiska livslängd 
En fyndighets ekonomiska livslängd och bärig-
het beror på en rad faktorer såsom metallpriser, 
storleken på mineraltillgången, kostnader för 
finansiering etc. En oförutsedd negativ utveck-
ling av någon av dessa parametrar kan försämra 
Bolagets resultat och finansiella ställning. Risk 
finns att malmreserver kan komma att ändras i 
framtiden beroende på förändring av produk-
tionskostnader, processutbyte eller produktpris.

Leverantör 
Beroende av tredje man och lokala leverantörer 
och dess tjänster, tillgång till utrustning och 
assistans vid byggnation kan försenas.

Förvärv
Förvärv av licenser är en del av Bolagets strategi. 
Samtliga förvärv och avyttringar är förenade 
med risker och osäkerhet. Även om Bolaget 
anser att det har en gynnsam position för att 
göra en rimlig bedömning av utvecklingsmöjlig-
heterna och riskerna avseende prospekterings- 
och produktionslicenser så finns det ingen 
garanti för att förvärvade licensers förväntade 
potential, i termer av värdeskapande för Bola-
get, kommer att realiseras. 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 transparent. Följaktligen kan det inte ute-
slutas att äganderätten till aktierna i dessa dot-
terbolag kan bestridas baserat på historiska 
grunder, till exempel på grund av faktiska eller 
påstådda brister i bildandet av bolaget, betal-
ning av aktiekapitalet eller tidigare aktieöverlå-
telser.

Beroende av kvalificerad personal 
Bolagets utveckling beror till stor del på befint-
lig ledning och organisation och dess förmåga 
att rekrytera och behålla erfaren personal för 
framtida verksamhet. Arbetsstyrkan, som bor i 
Bodaiboområdet, kan flytta till större städer, vil-
ket kan göra det svårare att hitta kompetent per-
sonal.

Olyckor
Prospektering och gruvdrift är en mer olycks-
drabbad bransch än många andra. Således är 
Bolagets anställda utsatta för olycksrisker i tjäns-
ten. I tillägg till detta är även gruv- och pro-
spekteringsaktiviteter exponerade för riskerna 
för naturkatastrofer. I händelse av en allvarlig 
olycka eller naturkatastrof kan Bolagets resultat 
och finansiella ställning påverkas väsentligt 
negativt.

Rapporteringsprocessen
Bolagets managementprocesser och interna rap-
porteringskontroll kan bli lidande, om inte dot-
terbolagen följer de uppsatta processerna för 
rapportering till moderbolaget, då finansiell 

fÖRValTningsBeRäTTelse
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data till moderbolaget måste vara tillförlitlig och 
levererad i tid.

Risker relaterade till moderbolaget
Bolagets finansiella ställning är beroende av dot-
terbolagens kontraktsmässiga och juridiska möj-
ligheter att redovisa och reglera interna mellan-
havanden. En försämring av dessa möjligheter 
kan få en negativ effekt på Bolagets 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 resultaträkning-
en, balansräkningen och kassaflödet. I hantering-
en av valutarisker skiljer Kopy Goldfields på två 
typer av exponering: transaktionsexponering och 
omräkningsexponering.

Transaktionsexponering
Transaktionerna i de ryska dotterbolagen sker 
till övervägande del i bolagens funktionella 
valuta, RUB. Den existerande transaktionsexpo-
neringen 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. Valutarisken avseende lån i 
RUB är därför koncentrerad 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 koncern-
resultaträkning vid omräkning till SEK.

Ränterisk
Kopy Goldfields är i relativt liten grad expone-
rat för ränterisker då Bolaget i dagsläget är låne-
finansierat endast till en liten del. Den använda 
diskonteringsräntan och det bedömda mark-
nadsvärdet på vissa balansposter påverkas dock 
av förändringar i den underliggande räntan. 
Ränteintäkter och räntekostnader påverkas ock-
så av ränteförändringar.

finansieringsrisker
Behov av ytterligare kapital
Bolaget kommer att behöva tillförsel av ytterli-
gare kapital i framtiden. Detta kan ske genom 
emission av aktier, andra aktierelaterade instru-
ment, skuldförbindelser eller annan extern 
finansiering. Det finns ingen garanti för att 
Bolaget får tillgång till finansiering eller att 
sådan finansiering kan erhållas till fördelaktiga 
villkor för Bolaget eller utan väsentlig utspäd-
ning för aktieägarna. Om ytterligare finansie-
ring 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 till-
gångar. Det kan inte garanteras att en sådan till-
gångsförsäljning kan ske på villkor som är gynn-
samma för Bolaget.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken utgörs av att Kopy Goldfields 
inte kan möta sina kortfristiga betalningsåtagan-
den på grund av likviditetsbrist eller illikvid kas-
sareserv. Eftersom Bolaget förväntas visa nega-
tivt kassaflöde från verksamheten under en 
överskådlig framtid är Bolaget hänvisat till att 
fortsätta söka extern finansiering för att kunna 
fortsätta utveckla verksamheten och möta fram-
tida åtaganden.  

Refinansieringsrisk
Refinansieringsrisken utgörs av att Kopy Gold-
fields inte kan refinansiera sina utestående skul-
der till acceptabla villkor, eller överhuvudtaget, 
vid en given tidpunkt. Eftersom Bolaget endast 
i mindre omfattning har utestående finansiella 
skulder anses refinansieringsrisken vara begrän-
sad.

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

hänDelseR efTeR RäKensKaps- 
åReTs uTgång

Inga händelser av väsentlig karaktär har 
inträffat efter räkenskapsårets utgång.

VeRKsaMheTsinRiKTning 2013
Under 2013 kommer Bolaget att fokusera på 
följande tre huvudmål:
•	 Förflytta	projekten	närmre	produktion
•	 Öka	mineraltillgångarna
•	 Öka	prospekteringspotentialen

För att förflytta projekten närmre produk-
tion, har Bolaget för avsikt att fortsatt utveckla 
de rapporterade mineraltillgångarna inom Kras-
ny-projektet genom att konvertera de antagna 
tillgångarna till tillgångskategorierna indikerade 
och kända mineraltillgångar och därefter fort-
sätta med en lönsamhetsstudie. Under detta sta-
die har Bolaget som målsättning att registrera 
mineralreserver enligt rysk standard för att följa 
licensvillkoren och som förberedelse för produk-
tion. Dessa aktiviteter kommer att genomföras 
genom partnerarrangemang för att reducera 
Bolagets kassautflöde. Bolaget kommer även att 
fortsätta med Kopylovskoye- och Kavkaz-pro-
jekten. Båda projekten har mineralreserver 
enligt rysk standard registrerade, vilket möjlig-
gör produktionsplanering och joint venture 
arrangemang. Bolaget har ett flertal intressenter 
bland ryska investerare. 

För att öka mineraltillgångarna kommer 
Bolaget  att fortsätta med prospektering på 
Krasny-projektet utanför det område som ingår 
i de rapporterade mineraltillgångarna. När det 
för närvarande pågående 2 500 meters borrpro-
grammet är genomfört, kommer Bolaget att 
överväga fortsatt utvärderingsborrning (scoping 
drilling) för att utöka omfattningen av minerali-
seringen och mineraltillgångarna. Bolaget pla-
nerar att rapportera en ny mineraltillgångsrap-
port under hösten 2013.

För att öka potentialen för prospekteringen, 
kommer Bolaget fortsätta förvärva nya prospek-
teringsområden inom Lena Goldfields. Fokus 
kommer vara på mark som befinner sig inom de 
mest geologiskt fördelaktiga områdena för bety-
dande berggrundsupptäckter med etablerad 
alluvial produktion. Bolaget kommer följa stra-
tegin utifrån de nyligen förvärvade områdena 
– låg initial förvärvskostnad, stor areal samt 
prospekteringslicenser. Bolaget överväger också 
nya licensförvärv genom joint venture-arrange-
mang.

Bolaget utvärderar kontinuerligt administra-
tionskostnader och under 2013 kommer ytterli-
gare kostnadsreduktioner ske inom Gruppen.

fORTsaTT DRifT (gOing COnCeRn)
Prospektering är en kapitalkrävande verksamhet 
och som framgår av denna årsredovisning redo-
visar bolaget ännu inga intäkter. Resultatet för 
räkenskapsåret uppgår till –17 027 KSEK (–91 
545). Storleken på underskottet i rörelsekapital 
den närmsta 12-månadersperioden bedöms 
grovt ligga på 14–18 MSEK. Det lägre beloppet 
avser det fall prospekteringsaktiviteterna mini-
meras och Bolaget under det kommande året 
endast uppfyller minimikraven på licenserna. 
Styrelsen bedömer således att ytterligare finan-
siering kommer att behövas för att fortsätta dri-
va verksamheten under den kommande 
12-månadersperioden. Prioritet är givet till 
intäkter via en avyttring av eller joint venture-
avtal för Kopylovskoye-, Kavkaz- och eventuellt 
Krasny-projekten.  Nyemission är ej uteslutet 
som en finansieringsform. Med beaktande av de 
bedömda värdena på bolagets licenser och san-
nolika tillkommande kapitaltillskott under 
2013 bedömer styrelsen att bolaget har förmåga 
till fortsatt drift.

fleRåRsÖVeRsiKT
 2012 2011 2010 2009

Resultat per aktie, kr –1,23 –12,49 –2,81 –16,03
Soliditet, % 92,8 86,3 88,8 84,5
Investeringar i 
immateriella
tillgångar, MSEK 36,6 36,6 43,0 18,8

fÖRslag Till VinsTDispOsiTiOn 
Till årsstämmans förfogande står:

SEK

överkursfond 178 948 806
fond för verkligt värde –6 398 026
Balanserad vinst 24 916 860
Årets resultat –13 240 207
summa  184 227 433

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras  
184 227 433.  
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RESULTaTRäKNING, KONCERNEN

RappORT öVER TOTaLRESULTaT, KONCERNEN

KSEK Not 2012 2011

övriga rörelseintäkter 1 778 3 236

Totala intäkter m m 1 778 3 236

aktiverat arbete för egen räkning 12 186 15 049

Rörelsens kostnader

övriga externa kostnader 8  –10 115  –17 865

personalkostnader 9 –18 004 –19 504

av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7  –60  –74 714

Rörelseresultat  –14 215  –93 798

Resultat från finansiella poster

finansiella intäkter 11 175 264

finansiella kostnader 11  –784  –665

Resultat efter finansiella poster  –14 824  –94 199

Skatt på årets resultat 12 –2 203 2 654

årets resultat  –17 027  –91 545

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare –17 027 –91 545

Resultat per aktie före och efter utspädning* 13 –1,23 –12,49

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning* 13 838 263 7 331 287

KSEK 2012 2011

Årets resultat  –17 027  –91 545

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser  –1 460  –1 920

summa totalresultat  –18 487  –93 465

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare –18 487 –93 465

*Resultat per aktie före och efter utspädning samt genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 
har räknats om med hänsyn till de nyemissioner som genomförts under 2012
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RappORT öVER fINaNSIELL STäLLNING, KONCERNEN

KSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  

prospekteringslicenser och utvärderingsarbeten 14 140 422 104 700

 140 422 104 700

Materiella anläggningstillgångar  

Byggnader 15 4 176 5 129

Maskiner och Inventarier 16 3 061 3 886

 7 237 9 015

 

summa anläggningstillgångar  147 659 113 715

 

Omsättningstillgångar  

Varulager 17 1 876 1 776

 1 876 1 776

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar 299 –

övriga fordringar 18 4 465 4 874

förutbetalda kostnader 19 481 518

5 245 5 392

Kortfristiga placeringar

Likvida medel 11 421 20 386

11 421 20 386

summa omsättningstillgångar  18 542 27 554

summa tillgångar 166 201 141 269
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RappORT öVER fINaNSIELL STäLLNING,  
KONCERNEN fORTS.

KSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

eget kapital

Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets aktieägare

aktiekapital 21 79 455 54 930

övrigt tillskjutet kapital 201 814 255 925

Reserver  –25 184 –23 724

Balanserat resultat och årets resultat -101 778 –165 205

summa eget kapital 154 307 121 926

långfristiga skulder

Uppskjuten skatt 12 3 672 1 528

Långfristiga finansiella skulder 22 – 10 568

summa långfristiga skulder 3 672 12 096

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder – räntebärande 22 1 071 617

Leverantörsskulder 2 310 3 269

aktuella skatteskulder 482 402

övriga kortfristiga skulder 1 589 1 543

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 2 770 1 416

summa kortfristiga skulder 8 222 7 247

summa eget kapital och skulder 166 201 141 269

    

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 2011 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

övrigt totalresultat –1 460 –1 460

Disposition av 2011 års förlust –80 454 80 454 –

Årets resultat –17 027 –17 027

Nedsättning aktiekapital –22 500 22 500 –

Nyemission 47 025 4 369 51 394

Nyemissionskostnader –1 359 –1 359

Optionspremier 833 833

utgående eget kapital 2012 79 455 – 201 814 –25 184 -101 778 154 307

Kapitalet i sin helhet är hänföligt till Moderbolagets aktieägare
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RappORT öVER KaSSafLöDEN, KONCERNEN

KSEK Not 2012 2011

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster1) –14 824 –94 199

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 1 090 75 999

Betalda skatter 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet –13 734 –18 200

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:

ökning (–) / Minskning (+) av varulager –106 –1 259

ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar –870  3 233

ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder –236 –9 137

Kassaflöde från den löpande verksamheten –14 946 –25 363

Kassaflöde från investeringsverksamheten

förvärv av immateriella tillgångar 14 –35 048 –35 229

förvärv av materiella anläggningstillgångar 15, 16 –817 –2 781

försäljning av anläggningstillgångar 1 207 –

övrigt 42 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –34 616 –38 010

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 44 544 77 462

Emissionskostnader –1 359 –522

Emission av teckningsoptioner 163 438

Upptagna lån – 10 230

amortering av låneskulder –2 730 –4 753

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 618 82 855

årets kassaflöde –8 944 19 482

Likvida medel vid årets ingång 20 386 916

Kursdifferens i likvida medel –21 –12

Likvida medel vid årets utgång 11 421 20 386

  

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

likvida medel

följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 11 421 20 386

1) Beloppet inkluderar inbetalda räntor om 174 KSEK (265)  och utbetalda räntor om 177 KSEK (3)
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RESULTaTRäKNING, MODERBOLaGET

RappORT öVER TOTaLRESULTaT, MODERBOLaGET

KSEK Not 2012 2011 

Nettoomsättning 6 919 3 183

Totala intäkter m m 919 3 183

Rörelsens kostnader

övriga externa kostnader 8 –3 479 –9 217

personalkostnader 9 –4 478 –3 433

av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

7 –58 –

summa rörelsekostnader –8 015 –12 650

Rörelseresultat –7 096 –9 467

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 10 –3 583 –27 122

finansiella intäkter 6, 11 876 1 848

finansiella kostnader 11 –3 437 –45 713

Resultat efter finansiella poster  –13 240  –80 454

Inkomstskatt 12 – –

årets resultat  –13 240  –80 454

KSEK 2012 2011

Årets resultat  –13 240 –80 454

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser  –170 –674

summa totalresultat  –13 410 –81 128

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare –13 410 –81 128
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BaLaNSRäKNING, MODERBOLaGET

KseK not 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 16 234 –

234 –

Finansiella anläggningstillgångar

andelar i koncernföretag 10, 20 249 921 210 733

fordringar hos koncernföretag 11 0 2 282

249 921 213 015

summa anläggningstillgångar 250 155 213 015

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

övriga fordringar 18 317 389

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 19 7 276 6 218

Kassa och Bank 9 890 19 626

summa omsättningstillgångar  17 483 26 233

summa tillgångar 267 638 239 248

eget kapital och skulder

eget kapital

Bundet eget kapital

aktiekapital 21 79 455 54 930

summa bundet eget kapital 79 455 54 930

Fritt eget kapital

överkursfond 178 949 256 232

fond för verkligt värde –6 398 –6 228

Balanserat resultat och årets resultat 11 676 –78 038

summa fritt eget kapital 184 228 171 966

summa eget kapital 263 683 226 896

långfristiga skulder

Långfristiga lån 22 – 10 230

summa långfristiga skulder – 10 230

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 100 492

Räntebärande skulder 22 651 –

övriga kortfristiga skulder 434 214

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 2 770 1 416

summa kortfristiga skulder 3 955 2 122

summa eget kapital och skulder 267 638 239 248

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 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

Disposition av fg års resultat enligt –80 454 80 454 –

Nedsättning aktiekapitalet –22 500 22 500 –

Nyemission 47 025 4 369 51 394

Nyemissionskostnader –1 359 –1 359

Optionspremier 163 163

övrigt totalresultat –170  –170

Årets resultat –13 240 –13 240

eget Kapital 2012-12-31 79 455 – 178 949 –6 398 11 676 263 683

fond för verkligt värde avser valutakursdifferenser på lån i utländsk valuta till dotterbolag
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RappORT öVER KaSSafLöDEN, MODERBOLaGET

KSEK Not 2012 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster1) –13 240 –80 454

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 5 795 70 905

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet  –7 445  –9 549

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:

ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar –1 029 –2 547

ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder 1 134 –8 206

Kassaflöde från den löpande verksamheten –7 340 –20 302

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Lämnade aktieägartillskott –42 454 –42 148

förvärv av materiella anläggningstillgångar 16 –292 –

Lån till koncernföretag –268 –1 735

Kassaflöde från investeringsverksamheten –43 014 –43 883

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 44 544 77 462

Emissionskostnader –1 359 –522

Emission av teckningsoptioner 163 –

Upptagna lån – 10 230

amorterade lån –2 730 –4 005

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 618 83 165

Årets kassaflöde –9 736 18 980

Likvida medel vid årets ingång 19 626 646

Likvida medel vid årets utgång 9 890 19 626

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

likvida medel

följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 9 890 19 626

1) Beloppet inkluderar inbetalda räntor om 174 KSEK (260) och utbetalda räntor om 175 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 
2012, godkändes för offentliggörande av styrelsen den 8 maj 2013 och kommer att 
föreläggas årsstämman för fastställelse den 4 juni 2013.

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 2012 eller under året som har 
haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter eller tillägsupplys-
ningar.

b) Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte 
trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av Koncernen
IaS 1 ”Utformning av finansiella rapporter” förändrad, avseende övrigt totalresultat. 
Den främsta förändringen är kravet på att gruppera de poster som redovisas i övrigt 
totalresultat utifrån om de eventuellt ska omklassificeras till resultaträkningen i se-
nare perioder. Den förändrade standarden tillämpas från januari 2013.
IfRS 9 ”financial instruments”. Denna standard kommer att ersätta delar av IaS 39, 
”finansiella instrument; värdering och klassificering”. IfRS 9 delar in finansiella till-
gångar i två kategorier; de som värderas till verkligt värde och de som värderas i en-
lighet med effektiv räntemetoden. Klassificering fastställs vid första redovisnings-
tillfället. för finansiella skulder kommer den nya standarden att behålla större delen 
av nuvarande krav i enlighet med IaS 39. Koncernen kommer att tillämpa standarden 
från och med 1 januari 2015 och har fortfarande att bedöma vilken påverkan IfRS 9 
har på koncernens finansiella rapporter.
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. IfRS 10 är inte tillämplig förrän räkenskapsår som börjar 1 januari 
2014 och bolaget förväntas inte göra en förtida tillämpning. Initialt bedöms denna 

inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.
IfRS 11 ”Joint arrangements”. Standarden anger två typer av joint arrangements – 
joint operations och joint ventures. Joint operations kännetecknas av att delägarna 
har rättigheter och åtaganden till tillgångar och skulder och redovisar sina respek-
tive andelar av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Joint ventures känneteck-
nas av att delägarna har rättigheter till nettotillgångarna. Redovisning skall ske en-
ligt kapitalandelsmetoden och klyvningsmetoden är ej tillåten. Standarden träder i 
kraft 1 januari 2014 och för närvarande har standarden ingen påverkan på de finan-
siella 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. Standarden träder i kraft 1 ja-
nuari 2014 och Koncernen har ännu att utvärdera effekten på de finansiella rappor-
terna.
IfRS 13 ”fair Value Measurments” syftar till att minska komplexiteten genom att ge 
en mer precis definition av verkligt värde samt att upplysningskraven blir mer enhet-
liga. Koncernen kommer att tillämpa standarden från och med 1 januari 2013 med be-
dömningen att standarden inte får någon väsentlig påverkan på de finansiella rap-
porterna.
Bedömningen är att inga andra IfRS eller IfRIC som ännu inte trätt i kraft har någon 
väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.
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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 
ingår i en rörelse fördelas anskaffningskostnaden på de enskilda identifierbara till-
gångarna och skulderna baserat på deras relativa verkliga värden vid förvärvstid-
punkten. 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 
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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 Kopy Goldfields 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.

Omräkning av utländsk valuta
Den funktionella valutan för varje enhet inom koncernen bestäms med hänsyn till 
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:

 2012 2011
valuta  balanskurs genomsnittskurs balanskurs genomsnittskurs

RUR 0,2147 0,2181 0,2154 0,2210
USD 6,5156 6,7754 6,9234 6,4969

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 vara 
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.
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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 be-
lopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Åter-
vinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljnings-
kostnader 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 leasingav-
talets ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som disponeras via finansiell leasing redovi-
sas som anläggningstillgång och framtida leasingavgifter som räntebärande skulder. för 
leasingobjekt som klassificeras som operationell leasing redovisas leasingkostnaden 
som rörelsekostnad i resultaträkningen. Leasing av anläggningstillgångar, 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 verkliga värde och nuvärdet av minimileasingav-
gifterna. övriga leasingavtal klassificeras som operationell leasing. Betalningar som 
görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasinggivaren) kost-
nadsförs 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 redovi-
sas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla fi-
nansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. fi-
nansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas 
första 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 finansiella 
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 tillgång-
ar 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 en anställd.

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 
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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-
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 ny-
emitterade aktier och optioner. Utspädning från optioner uppstår endast när lösenkur-
sen är lägre än aktiernas marknadsvärde och är större ju större skillnaden är mellan 
lösenkursen och marknadsvärdet. Konvertiblerna respektive optionerna anses inte 
vara utspädande om de medför att resultat per aktie från kvarvarande verksamhet 
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 2012 eller 2011.
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

I augusti 2011 träffades överenskommelse om långfristiga låneavtal med de större 
aktieägarna som löper till och med juli 2013. Under 2012 har 9 754 KSEK amorterats 
inklusive ränta, varav 6 849 KSEK amorterades genom kvittning i genomförda emis-
sioner. Det totala utestående lånebeloppet den 31 december 2012 uppgick till 651 
KSEK och löper med 7 procents ränta. Se även not 6 och not 9.

nOT 4 finansiella RisKfaKTOReR

Den finansiella riskhanteringen har under 2012 utförts i enlighet med Kopy Gold-
fields 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 
–894 KSEK (–1 149).

Koncernens intäkter och resultat har följande valuta fördelning, KSEK.

valuta aktiveringar/intäkter resultat

SEK 0 –7 727
RUR 13 964 –9 300
Summa  13 964 –17 027

Koncernens tillgångar och skulder, har följande valuta fördelning:

valuta tillgångar skulder

SEK 10 606 3 906
RUR 155 594 7 989
Summa  166 200 11 895

Koncernen har för närvarande valt att inte skydda ovanstående omräkningsexpone-
ring 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 10,4 MSEK (9,2) vid årsskiftet 2012 bestå-
ende av likvida medel uppgående till 11,4 (20,3) MSEK och räntebärande skulder om 
–1,1 (–11,1) 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
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 avser leasing skulder och kortfristiga ak-
tieägarlån, har nedanstående struktur, snittränta och förfalloprofil.

nOTeR

2012 
lån snittränta (%) inom 1 år 2–5 år senare än 5 år totalt verkligt värde

Leasingskulder 7-13% 420 – – 420 420
övriga lån 7% 651 – – 651 651
Summa  1 071 – – 1 071 1 071

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

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. 
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 2012 har inget nedskrivningsbehov bedömts föreligga. 

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 –17 027 KSEK (–91 545). Storleken på underskottet i rörelsekapital den närms-
ta 12-månadersperioden bedöms grovt ligga på 14–18 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. prioritet är givet till intäkter via 
en avyttring av eller joint venture-avtal för Kopylovskoye-, Kavkaz- och eventuellt 
Krasny-projekten.  Nyemission är ej uteslutet som en finansieringsform. Med beak-
tande av de bedömda värdena på bolagets licenser och sannolika tillkommande kapi-
taltillskott under 2013 bedömer styrelsen att bolaget har förmåga till fortsatt drift.

nOT 6 inKÖp OCh fÖRsälJning inOM KOnCeRnen

av moderbolagets nettoomsättning utgör 100 procent (100) eller 919 KSEK (3 171) 
försäljning till andra bolag inom koncernen. av moderbolagets ränteintäkter avser 81 
procent (86) eller 708 KSEK (1 588) andra företag inom koncernen.

nOT 7 aVsKRiVningaR OCh neDsKRiVningaR

 Koncernen  Moderbolaget
KseK 2012 2011 2012 2011

Byggnader  402 436 – –
Maskiner och inventarier 1 272 1 007 58 –
Nedskrivningar – 74 706 – –
summa avskrivningar  
och nedskrivningar 1 674  76 149 58 –

av ovanstående avskrivningsbelopp har 1 614 KSEK (1 435) balanserats bland imma-
teriella anläggningstillgångar. 
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nOT 8 aRVODen Till ReVisOReR

 Koncernen  Moderbolaget
KseK 2012 2011 2012 2011

Revisionsarvoden
Ernst & young 351 237 351 237
övriga revisionsbyråer 123 151 – –
    
Skatterådgivning
Ernst & young 15 40 15 40
övriga revisionsbyråer – – – –
    
övriga tjänster
Ernst & young 94 142 94 142
övriga revisionsbyråer 159 – – –
Totalt 742 570 460 419

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
 2012 2011
 totalt varav kvinnor totalt varav kvinnor

Moderbolaget    
Sverige 2 0 2 1 
Koncernföretag    
Ryssland 60 14 91 20
Koncernen totalt 62 14 93 21 

per den 31 december 2012 fanns 21 fast årsanställda (60) 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
 2012 2011
 antal per varav antal per varav  
 31 december kvinnor 31 december kvinnor

Styrelseledamöter 5 0 7 0
VD och övriga ledande  
befattningshavare 4 0 5 1
Koncernen totalt 9 0 12 1

Löner, ersättningar och sociala avgifter
  2012 2011

Koncernen  
Styrelse, VD och företagsledning 6 056 4 965 
(varav rörlig ersättning) (1 989) (464) 
övriga anställda 9 119 10 641
summa 15 175 15 606 
 
Sociala kostnader 3 901 3 999 
(varav pensionskostnader) (168) (102)
summa 19 076 19 287 
 
Moderbolaget  
Styrelse, VD och företagsledning 3 429 2 663 
(varav rörlig ersättning) (1 001) (464) 
övriga anställda 0 0
summa 3 429 2 345 

Sociala kostnader 1 081 871 
(varav pensionskostnader) (168) (102)
summa 4 510 3 534
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Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare under räkenskapsåret (KSEK):

 grundlön/arvode rörlig ersättning Övriga förmåner långsiktiga pensionskostnad summa 
    incitament1)

Styrelsens ordförande, Kjell Carlsson 260 263 0 0 0 523
Styrelseledamot, Sergey petrov 100 0 0 0 0 100
Styrelseledamot, Markku Mäkelä  140 0 0 0 0 140
Styrelseledamot, peter Geijerman2) 32 0 0 0 0 32
Styrelseledamot, Johan österling 100 111 0 0 0 211
Styrelseledamot, patric perenius 45 0 0 0 0 45
Styrelseledamot, andreas forssell 100 0 0 0 0 100
Verkställande direktör, Mikhail Damrin 1 101 116 0 286 0 1 503
övrig företagsledning (4 st) 3)  2 189 622 0 592 169 3 572
Totalt styrelse och företagsledning  4 067 1 111 0 878 169 6 225

1) Redovisad kostnad för incitamentsprogram 2012/2014
2) peter Geijerman avgick på egen begäran ur styrelsen den 29 februari 2012.
3) Inkluderar även en person som slutade på företaget under första kvartalet 2012. 

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 2012 till bolagets styrelse uppgick till  
1 151 (1 079) KSEK, varav 523 (544) KSEK avsåg ersättning till styrelsens ordförande. 
för fördelning till övriga styrelseledamöter se tabellen ovan.
Styrelseordförande har, via bolag, utöver styrelsearvode erhållit 263 KSEK avseen-
de nedlagt extra arbete under räkenskapsåret 2012. arbetet har innefattat arbete 
med finansieringsfrågor och operationella frågor. Styrelseledamoten Johan öster-
ling har via bolag utöver styrelsearvode erhållit  111 KSEK avseende nedlagt arbete i 
samband med under 2012 genomförda företrädesemissioner.

Ersättning och förmåner till verkställande direktören
Ersättningen till den verkställande direktören uppgick för 2012 till 1 503 (1 094) 
KSEK. Verkställande direktörens ersättning utgörs av fast lön, rörlig lön baserat på 
årliga mål, samt långsiktigt incitamentsprogram. fast årslön till VD är 129 KUSD net-
to efter skatt. Den rörliga lönen uppgår till maximalt 20% av den fasta lönen och ba-
seras både på mjuka och fasta mål. VD omfattas av koncernens långsiktiga incita-
mentsprogram. Det finns ingen pensionsutfästelse gentemot Verkställande 
direktören.

Pensionsplaner
Moderbolaget betalar avgiftsbestämda pensionspremier till vice verkställande di-
rektören. Koncernen har inga ytterligare pensionsplaner, varken i dotterföretagen 
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 
avgångsvederlag

Långsiktigt Incitamentsprogram 2012/2014
på extra bolagsstämma den 5 november 2012 beslöts det att inrätta ett incitaments-
program (incitamentsprogram 2012/2014) för nio ledande befattningshavare och 
nyckelpersoner genom att utge maximalt 688 449 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 under den period som programmet omfattar 
samt öka deras känsla av samhörighet med bolaget samtidigt som bolaget minskar 
övergripande kostnader.

Teckningsoptionerna överläts till deltagarna vederlagsfritt på villkor som anpassats 
efter lokala förhållanden. för Sverige innebär detta att deltagande medarbetare er-
lägger marknadspris varefter ett lönepåslag erhålles. överlåtelseperioden varar 
fram till årsstämman 2013 och per den 31 december 2012 hade 485 965 teckningsop-
tioner överlåtits, då tre av de nio positionerna var vakanta vid utgivningstillfället. 
Teckningsperioden löper från den 1 december till och med den 31 december 2014 och 
varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett 
pris om 4,50 SEK. 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 2012-12-31

VD (1 position) 161 988 161 988 161 988
övrig företagsledning (5 positioner) 80 994 404 970 242 982
övriga nyckelpersoner (3 positioner) 40 497 121 491 80 994
Totalt  688 449 485 964

Långsiktigt Incitamentsprogram 2011/2013
på extra bolagsstämma  den 27 juli 2011 beslöts det att inrätta ett incitamentspro-
gram (incitamentsprogram 2011/2013) för ledande befattningshavare och nyckelper-
soner 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 bola-
gets aktier samt öka känslan av samhörighet med bolaget samtidigt som bolaget 
minskar övergripande kostnader. 

Teckningsoptionerna emittierades vederlagsfritt till dotterbolaget Kopy Develop-
ment och förvärvas därefter av de anställda till marknadspris. Varje teckningsoption 
ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget, till ett pris av 7,10 SEK per ak-
tie. Teckningstiden löper från 1 september 2013 till och med den 15 oktober 2013. Den 
31 december 2012 hade 200 187 teckningsoptioner ställts ut. Se även not 27.
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fördelningen av teckningsoptionerna per 31 december 2012 ser ut enligt följande:

Deltagare  Maximalt antal  antal optioner
  optioner/position överlåtna per  
   2012-12-31

VD (1 position)  55 224 55 224 
övrig företagsledning (4 positioner)  27 612 89 739 
övriga nyckelpersoner (4 positioner)  13 806 55 224
Totalt   200 187 

nOT 10 ResulTaT fRån anDelaR i KOnCeRnfÖReTag

 Moderbolaget
KseK 2012 2011

Nedskrivningar –3 583 –27 122
Totalt –3 583 –27 122

nOT 11 finansiella inTäKTeR OCh KOsTnaDeR

 Koncernen Moderbolaget
KseK 2012 2011 2012 2011

Ränteintäkter och  
liknande resultatposter
Ränteintäkter 175 264 168 260
Kursdifferenser – – – –
andra finansiella intäkter – – – –
Ränteintäkter från koncernföretag – – 708 1 588
summa finansiella intäkter 175 264 876 1 848

Räntekostnader och  
liknande resultatposter
Nedskrivningar – – –2 846 –45 383
Räntekostnader –762 –624 –570 –290
Kursdifferenser –22  –41 –21  –40
övrigt – – – –
summa finansiella kostnader –784 –665 –3 437 –45 713
    
summa finansiella intäkter 
och kostnader –609 –401 –2 561 –43 865

nOT 12 sKaTT

 Koncernen
KseK 2012 2011

aktuell skatt  – –
Uppskjuten skatt –2 203 2 654
summa –2 203   2 654

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 2012 2011 2012 2011

Resultat efter finansiella poster –14 824 –94 199 –13 240 –80 454
Skatt enligt gällande skattesats 3 899 24 774 3 482 21 159
Skillnad i skattesats i utländsk 
verksamhet –1 409 625 – –
Skatteeffekter av:    
Ej avdragsgilla poster –272 –196 –1 696 –19 093
Justering uppskjuten skatt 
immateriella anläggningstillgångar – 3 026 – –
Underskott för vilka uppskjuten 
skatt ej redovisas -4 469 –25 575 -1 834 -2 066
Redovisad skatt –2 203 2 654 0 0

Gällande skattesatser uppgår till 26,3% i Sverige och 20% i Ryssland.
Den 31 december 2012 hade koncernen skattemässiga underskott om ca 114,2 MSEK. 
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 23,7 MSEK. De skattemässiga förlustavdragen för svenska bolag kan ut-
nyttjas under obegränsad tid, medan förlustavdrag i Ryssland kan utnyttjas under 10 
år.

Uppskjutna skatteskulder är hänförliga till följande:

 2012-12-31 2011-12-31

Uppskjutna skatteskulder  
Immateriella anläggningstillgångar  2 813 891
Leasingskulder 858 637
summa uppskjutna skatteskulder 3 671 1 528

förändring i nettot av uppskjutna skatteskulder

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

Uppskjutna skatter
Immateriella anläggningstillgångar 891 1 977 54 2 813
Leasingskulder 637 226 5 858
summa 1 528  2 203 59 3 671

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

nOT 13 ResulTaT peR aKTie

förändring i antal aktier

 2012 2011

Utestående aktier vid periodens början  9 327 193 6 626 937 
Nyemission maj 6 995 394 
Nyemission juni  256
Nyemission oktober  2 700 000
Nyemission november 6 529 034
utestående aktier vid periodens slut 22 851 621 9 327 193
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Resultat per aktie före och efter utspädning

 2012 2011

Årets resultat, KSEK, hänförligt till  
moderbolagets aktieägare  –17 027 –91 545
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 13 838 263 7 331 287
resultat per aktie före och efter utspädning –1,23 –12,49

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.

nOT 14 pROspeKTeRingsliCenseR OCh uTVäRDeRingsaRBeTen

 Koncernen
KseK  2012  2011

Ingående anskaffningsvärde  175 759 144 839
Investeringar  34 321 36 430
poster avseende förvärvade licenser  2 268 123 
Årets omräkningsdifferens  –1 075 –5 633
utgående anskaffningsvärde  211 274 175 759 

Ingående ackumulerade nedskrivningar  –71 060 – 
Årets nedskrivningar  – –74 706 
Årets omräkningsdifferens  208 3 646
utgående ackumulerade nedskrivningar  –70 852 –71 060

netto bokfört värde  140 422 104 700 

av posten prospekteringslicenser och utvärderingsarbeten utgör ca 45 MSEK för-
värvade licenser och resterande ca 95 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 – Kassaflöde utifrån den förväntade produktionsperioden som är 
2013-2019.

De utförda nedskrivningstesterna har inte visat på något nedskrivningsbehov. 

nOT 15 BYggnaDeR

 Koncernen
KseK 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 31 577 29 314 
Investeringar 263 3 313 
avyttringar / utrangeringar –16 529  – 
Årets omräkningsdifferens 162 –1 050
utgående anskaffningsvärde 15 473 31 577 

  

Ingående ackumulerade avskrivningar –3 837 –3 517 
Årets avskrivningar –402 –436 
avyttringar / utrangeringar 449 – 
Årets omräkningsdifferens 11 116
utgående ackumulerade avskrivningar –3 779 –3 837 

  
Ingående ackumulerade nedskrivningar –22 611 –23 389 
avyttringar / utrangeringar 15 267 –
Årets omräkningsdifferens –172 778
utgående ackumulerade nedskrivningar –7 517 –22 611 

netto bokfört värde 4 176 5 129

nOT 16 MasKineR OCh inVenTaRieR

 Koncernen Moderbolaget
KseK 2012 2011 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 13 859 13 419 – – 
Investeringar 710 1 283 292 –
avyttringar / utrangeringar –392 –82 – –
Årets omräkningsdifferens –17 –761 – –
utgående anskaffningsvärde 14 159 13 859 292 –
  
Ingående ackumulerade  
avskrivningar –2 655 –1 693 – –
Årets avskrivningar –1 272 –1 007 –58 –
avyttringar / utrangeringar 100 35 – –
Årets omräkningsdifferens 25 10 – –
utgående ackumulerade  
avskrivningar –3 802 –2 655 –58 –
  
Ingående ackumulerade  
nedskrivningar –7 318 –7 952 – –
Årets nedskrivningar – – – –
Årets omräkningsdifferens 22 634 – –
utgående ackumulerade  
nedskrivningar –7 296 –7 318 – –

netto bokfört värde 3 061 3 886 234 –

nOT 17 VaRulageR

 Koncernen
KseK 2012 2011

Råvaror och förnödenheter  1 876 1 776
netto bokfört värde 1 876 1 776

nOT 18 ÖVRiga fORDRingaR

 Koncernen Moderbolaget
KseK 2012 2011 2012 2011

Mervärdesskatt 2 878 3 510 273 339
förskott 1 215 – – –
övrigt 372 1 364 44 50
Totalt 4 465 4 874 317 389
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nOT 19 fÖRuTBeTalDa KOsTnaDeR

 Koncernen Moderbolaget
KseK 2012 2011 2012 2011

förutbetalda hyror 26 26 26 26
Upplupen intäkt dotterbolag – – 7 112 6 192
förutbetald prospektering 316 492 – –
övrigt 139 – 138 –
Totalt 481 518 7 276 6 218 

nOT 20 aKTieR i DOTTeRBOlag

 Moderbolaget
KseK 2012 2011

Vid årets början 210 733 195 707 
förvärv 8 50 
aktieägartillskott 42 763 42 098
Nedskrivningar –3 583 –27 122
Redovisat värde vid årets slut 249 921 210 733

Tabellen nedan utgör en specifikation av koncernens dotterföretag per 2012-12-31.

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

LLC Kopylovsky 1043800732337 Bodaibo, Ryssland 100 47 203 –7 020 80 194
LLC Kavkaz Gold 1073808020516 Bodaibo, Ryssland 100 21 386 –45 7 144
LLC Krasny 1103802000048 Bodaibo, Ryssland 100 156 700 –217 21 924
LLC prodolny 1103802000037 Bodaibo, Ryssland 100 24 582 –10 3
LLC Vostochny 1103802000389 Bodaibo, Ryssland 100 0 –6 0
LLC patom Gold 1123802000519 Bodaibo, Ryssland 100 0 –4 2
LLC Taiga 1123802000552 Bodaibo, Ryssland 100 0 0 2
Kopy Development aB 556858-1747 Stockholm, Sverige 100 50 –223 50

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
2012 Minskning av aktiekapital –22 500 000 – – 3,48 32 430 476 9 327 193
2012 företrädesemission 24 322 855 26 582 497 6 995 394 3,48 56 753 331 16 322 587
2012 företrädesemission 22 701 330 24 810 329 6 529 034 3,48 79 454 661 22 851 621
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nOT 22 finansiella sKulDeR

per den 31 december 2012 uppgick bruttolåneskulden, inklusive upplupna räntor, till  
1 696 KSEK. följande tabell visar den finansiella skuldens fördelning. angående  
ränterisker, se not 4.

 Koncernen
KseK 2012 2011

Kortfristiga finansiella skulder  
amorteringar inom ett år 1 071 617
summa kortfristiga finansiella skulder 1 071 617
  
Långfristiga finansiella skulder  
andra långfristiga lån med löptid >1 år <5 år – 10 568
summa långfristiga finansiella skulder – 10 568
  
summa finansiella skulder 1 071 11 185

 Moderbolaget
KseK 2012 2011

Kortfristiga finansiella skulder  
amorteringar inom ett år 651 –
summa kortfristiga finansiella skulder 651 –
  
Långfristiga finansiella skulder  
andra långfristiga lån med löptid >1 år <5 år – 10 230
summa långfristiga finansiella skulder – 10 230
  
summa finansiella skulder 651 10 230

I augusti 2011 träffades överenskommelse om långfristiga låneavtal med de större 
aktieägarna som löper till och med juli 2013. Under 2012 har 9 754 KSEK amorterats 
inklusive ränta, varav 6 849 KSEK amorterades genom kvittning i genomförda emis-
sioner. Det totala utestående lånebeloppet den 31 december 2012 uppgick till 651 
KSEK och löper med 7 procents 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 2012 2011 2012 2011

Emissionskostnader 625 269 625 269 
Styrelsearvode 613 499 613 499
Sociala avgifter 264 161 264 161
övrigt 1 268 487 1 268 487
Totalt 2 770 1 416 2 770 1 416

nOT 24 JusTeRingaR fÖR pOsTeR sOM inTe ingåR i KassaflÖDeT

 Koncernen
KseK 2012 2011

av- och nedskrivningar 60 74 710 
Upplupna räntor 192 258 
Långsiktigt incitamentsprogram 673 0 
Realisationsresultat –102 1 853 
Kursdifferenser 66 –641
övriga ej kassaflödespåverkande poster 201 –181
Totalt 1 090 75 999

 Moderbolaget
KseK 2012 2011

av- och nedskrivningar 6 486 72 505
Upplupna räntor –708 –1 588 
Kursdifferenser 12 –
övriga ej kassaflödespåverkande poster 5 –12
Totalt 5 795 70 905

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 

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 främst utrustning som används i pro-
spekteringsverksamheten. för räkenskapsåret 2012 uppgick leasingkostnaderna till 
539 KSEK (332). framtida betalningsåtaganden avseende leasingavtal inom koncer-
nen framgår av nedanstående tabell:

KseK 2012 2011

Inom 1 år 420 617 
Efter 1 år inom 5 år – 339
Senare än 5 år – –
Totalt 420 956

nOT 27 uTesTåenDe OpTiOneR

 program
KseK 2012/2014

Lösenpris, SEK 4,50
Inlösen av aktier fr o m 2014-12-01
förfallodag 2014-12-31
antal utgivna optioner under året 485 964
Utnyttjade –
förverkade –
Vid årets slut 485 964
Varav full intjänade (oantastbara) 31 december 2012 1) 485 964
Teoretiskt värde, 2) 835 858
Teoretiskt värde per option vid tilldelningen,2) SEK 1,72
Teoretiskt värde per option per 31 december 2012, SEK 1,35
Teoretisk utspädning 3%

1) på extra bolagsstämma den 5 november 2012 beslöts det att inrätta ett incita-
mentsprogram (incitamentsprogram 2012/2014) för nio ledande befattningshavare 
och nyckelpersoner genom att utge maximalt 688 449 teckningsoptioner. Teck-
ningsoptionerna överläts till deltagarna vederlagsfritt på villkor som anpassats ef-
ter lokala förhållanden. överlåtelseperioden varar fram till årsstämman 2013 och per 
den 31 december 2012 hade 485 965 teckningsoptioner överlåtits, då tre av de nio 
positionerna var vakanta vid utgivningstillfället. Varje teckningsoption ger innehava-
ren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget, innebärandes att bolagets aktiekapital kan 
komma att öka med högst 2 393 724,36 SEK.

2) Teoretiskt värde av utgivna optioner har fastställts enligt vedertagen optionsvär-
deringsmodell (Black& Scholes), vid utgivningstillfället. En volatilitet på 100 procent 
har använts, en riskfri ränta om 0,765 % använts, en förväntad livslängd om 2,1 år an-
vänts. aktiens värde har bedömts utifrån stängningskursen den 23 november 2012 
och uppgick till 3,58 SEK. 
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 Optionsprogram
 TO3
KseK 2012/2013

Lösenpris, SEK 4,00
Inlösen av aktier fr o m 2013-11-01
förfallodag 2013-12-30
antal utgivna optioner under året 3 264 517
Utnyttjade –
förverkade –
Vid årets slut 3 264 517
Varav full intjänade (oantastbara) 31 december 2012  3 264 517
Teoretiskt värde, 3) 5 965 252
Teoretiskt värde per option vid tilldelningen,3) SEK 1,83
Teoretiskt värde per option per 31 december 2012, SEK 1,83
Teoretisk utspädning 13%

3) Teoretiskt värde av utgivna optioner har fastställts enligt vedertagen optionsvär-
deringsmodell (Black& Scholes), vid utgivningstillfället. En volatilitet på 100 procent 
har använts, en riskfri ränta om 0,72 % använts, en förväntad livslängd om 1 år an-
vänts. aktiens värde har bedömts utifrån stängningskursen den 4 december 2012 
och uppgick till 3,50 SEK.
 program
KseK 2008/11

Lösenpris, SEK 7,10
Inlösen av aktier fr o m 2013-09-01
förfallodag 2013-10-15
antal utgivna optioner vid årets början 4) 276 120
Utnyttjade –
förverkade –75 933
Vid årets slut 200 187
Varav full intjänade (oantastbara) 31 december 2012 4) 200 187
Teoretiskt värde, 5) 742 762
Teoretiskt värde per option vid tilldelningen,5) SEK 2,69
Teoretiskt värde per option per 31 december 2011, SEK 0,35
Teoretisk utspädning 1%

4)  på extra bolagsstämma den 27 juli 2011 beslöts det att inrätta ett incitamentspro-
gram (incitamentsprogram 2011/2013) för elva ledande befattningshavare och nyck-
elpersoner genom emission av 276 120 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna 
emittieras vederlagsfritt till dotterbolaget Kopy Development och förvärvades där-
efter av de anställda till marknadspris. Den 31 december 2012 hade 200 187 teck-
ningsoptioner ställts ut. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny 
aktie i bolaget, innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 
696 046,47 SEK. 

5) 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. 

nOT 28 finansiella insTRuMenT

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

nOT 29 hänDelseR efTeR BalansDagen

Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstan-
darder, IFRS, sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats 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 4 juni 2013.

Stockholm den 8 maj 2013

  Kjell Carlsson Mikhail Damrin Johan Österling
  Ordförande       Verkställande direktör

 Andreas Forssell Sergei Petrov Markku Mäkelä

Vår revisionsberättelse har avgivits den 8 maj 2013 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 utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Kopy Goldfields AB (publ) för räkenskapsåret 2012. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 28-53.

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 årsre-
dovisningslagen och koncernredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits 
av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte inne-
håller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-
visningen 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 årsredovisning-
en och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbe-
vis 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 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2012 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 uppmärksam-
heten på förvaltningsberättelsen och not 5 under rubriken ”Fortsatt 
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 utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffan-
de bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för Kopy Goldfields AB (publ) för räkenskapsåret 
2012.

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 dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltning-
en på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om för-
slaget 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 styrel-
seledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

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

Stockholm den 8 maj 2013
Ernst & Young AB

Per Hedström
Auktoriserad revisor
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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 dotter-
bolagen har kontor i Moskva, Ryssland, samt i Bodaibo, Ryssland, 
där Bolagets geologer och prospekteringsteam arbetar. Medelantalet 
anställda i Bolaget mellan den 1 januari 2012 och den 31 december 
2012 uppgick till 62 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 fem ledamöter, varav Kjell Carls-
son är ordförande, vilka redovisas nedan. Samtliga styrelseledamöter 
är valda för tiden fram till nästa årsstämma. Redovisade aktieinne-
hav är inklusive närstående personer och privata bolag.

Kjell Carlsson
Styrelseordförande och styrelsele-
damot sedan 2010.
Född: 1951, svensk medborgare.
Utbildning: Civilingenjör i 
maskinteknik.
Arbetslivserfarenhet: Ledande 
befattningar inom Sandvik, Atlas 
Copco och ABB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot 
Appalto AB; Styrelseledamot 
Kopy Development AB 
Avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: Styrelseordförande 
Sandvik Nora AB; Verkställande 
direktör och styrelseledamot 
Sandvik Mining and Construc-
tion Tools AB; styrelseordförande 
AB Sandvik KPS; Styrelseleda-
mot Monitoring Control Center 
MCC AB, Sandvik Mining and 
Construction Sverige AB; bolags-
man Ingenjörsfirma C.J. Carls-
son HB.
Aktieinnehav i Kopy Goldfields: 
64 000

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 
Ener1 Inc; Styrelseledamot Zhe-
jiang Wanxiang Ener1 Power 
Systems Co; 
Styrelseledamot Siberian Mining 
and Metallurgical Alliance – 
SIGMA; Styrelseledamot 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: 
426 554

andreas forssell
Styrelseledamot sedan 2011.
Född: 1971, svensk medborgare
Utbildning: Civilekonom, MBA
Arbetslivserfarenhet: Vice VD, 
Finanschef Crown Energy AB; 
VD Tomsk Refining AB
Övriga uppdrag: Styrelseledamot 
Play on TV Europe AB, Styrelse-
ledamot Andreas Forssell AB 
Avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: Extern verkställande 
direktör Tomsk Refining AB; 
Styrelseledamot Tomsk Konsult 
AB; Styrelseledamot Stella Nova 
Filmproduktion AB; Styrelse-
suppleant Elecard AB; Styrelse-
suppleant Park Venue Stockholm 
AB 
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 bl a: Styrelsele-
damot Dragon Mining Sverige 
AB; Styrelseledamot Kilimanjaro 
Gold AB, Styrelseledamot LC-
Tec AB; Styrelseledamot AB Sur-
ditet, Styrelseordförande Göthes 
AB; Styrelseordförande Fahlia 
AB; Styrelseordförande Penclic 
AB, Styrelseordförande ByggBag 
AB, Styrelseordförande JE Öst-
erling Förvaltning AB, Styrelse-
ledamot Bofors Bruk AB, Styrel-
seledamot AB Solut.
Avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: Nomor AB (publ).
Aktieinnehav i Kopy Goldfields: 
200 000 via bolag
Optioner: 25 000 via bolag 

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; MBA, Cranfield 
University.
Arbetslivserfarenhet: Ansvarig för 
företagsutveckling, fusioner och 
förvärv på Central Asia Gold; 
chefsbefattningar inom West 
Siberian Resources.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot 
och delägare Amur Gold LLC
Avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: Styrelseledamot i 
Tomsk Refining AB 
Aktieinnehav i Kopy Goldfields: 
91 085
Optioner: 230 224

Tim Carlsson
Ekonomichef sedan 2011, Vice 
VD 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 
Brf Oxen Mindre 22
Avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: –
Aktieinnehav i Kopy Goldfields: 
21 000
Optioner: 112 606

alexander Vamboldt
Verkställande direktör för LLC 
Kopylovsky sedan 2010.
Född: 1957, rysk medborgare.
Utbildning: Diplomerad gruvin-
genjör, Krasnoyarsk Institute of 
Non-Ferrous Metals.
Arbetslivserfarenhet: Arbetslivs-
erfarenhet: Arbetande styrelse-
medlem för GUAM S.a.r.l. i 
Guinea med ansvar för guld-
prospektering och -produktion; 
Chef för Minusinsk Exploration 
Expedition med ansvar för allu-
vial guldproduktion vid Bejka-
fyndigheten i Khakassia-republi-
ken i Ryssland; Chef för MAVAX 
S.a.r.l i Guinea, med ansvar för 
planering och utveckling av berg-
grundsprospektering av guld; 
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: 108 606

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: Elva års 
erfarenhet av olika senior posi-
tioner som chefsgeolog för pro-
spekterings-
och gruvbolag verksamma i 
Afrika.
Övriga uppdrag:-
Avslutade uppdrag de senaste 
fem åren: -
Aktieinnehav i Kopy Gold-
fields: -
Optioner: 108 606

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. Borrteknik 
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

ORDlisTa
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