
 

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) 
Delårsrapport januari – mars 2013 

 
Väsentliga händelser under första kvartalet 2013 
 
Den 26 mars 2013 publicerades en uppdaterad mineraltillgångsrapport för delar av Krasny-fyndigheten, 
vilken visade totala mineraltillgångar om 1,37 Moz antagna och indikerade resurser med en genomsnittlig 
guldhalt om 1,59 g/t enligt den internationella JORC-koden.  

• Indikerade tillgångar om 0,21 Moz guld (4,3 miljoner ton berg med en genomsnittlig guldhalt om 1,53 
g/t) och antagna tillgångar om 1,16 Moz guld (22.5 miljoner ton berg med en genomsnittlig guldhalt 
om 1,60 g/t). 

• Av den totala strukturen på 2 850 meter som har bekräftats genom den senaste borrningen, täcker 
den nuvarande beräkningen en mineralisering om 1 300 meter.  

 

Viktiga händelser efter utgången av första kvartalet  
 
I april tillkännagavs en preliminär förstudie (s.k. scoping study) av Krasny-fyndigheten. Studien visar att 
förutsättningar finns för dagbrottsproduktion av 60 koz guld per år under 18 år med 360 miljoner USD i fritt 
kassaflöde. Studien kan sammanfattas enligt följande: 

• Totala guldresurser producerade: 1,3 Moz (40,7 ton) till en genomsnittlig guldhalt av 1,53 g/t  
• Årlig guldproduktion: 62,8 koz (1 955 kg) 
• Odiskonterat projektvärde: 362 miljoner USD (458 miljoner USD före skatt) 
• Diskonterat projektvärde (NPV): 192 miljoner USD vid 5% diskonteringsränta (101 miljoner USD i NPV 

vid 10%)   
• IRR: 23,9% 
• Årliga intäkter från guldförsäljning (genomsnitt): 105 miljoner USD 
• Årligt resultat före skatt (genomsnitt): 26,5 miljoner USD 
• Kapitalkostnader (produktionsanläggning, dagbrott, infrastruktur): 147 miljoner USD  
• Produktionskostnader (brytning och bearbetning): 855 USD/oz  
• Genomsnittligt guldpris: 1 670 USD/oz (känslighetsanalys visar positivt kassaflöde vid ett guldpris om 

1 240 USD/oz) 
• Produktionskapacitet: 1,5 miljoner ton per år 
• Genomsnittlig “strip ratio”: 4,6 m3/t 
• Utvinning: 85% 
• Gruvans livslängd: 18 år 

 
Finansiell information första kvartalet 2013 

• Bolaget rapporterar ännu inga intäkter 
• Resultat efter skatt 1,1 MSEK (-3,9) 
• Resultat per aktie före och efter utspädning 0,05 SEK (-0,41) 
• Periodens kassaflöde uppgick till -8,9 MSEK (-11,3) 
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2,5 MSEK (9,1) 

 

 MSEK Första kvartalet jan – dec 
  2013 2012 2012 
Prospektering och licenser 8,6 7,0 36,7 
Likvida medel vid periodens utgång 2,5 9,1 11,4 
Resultat efter finansiella poster -2,6 -3,2 -14,8 
Resultat efter skatt 1,1 -3,9 -17,0 
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,05 -0,41 -1,23 
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VD:s kommentar 
 
Kära aktieägare,  
Under det första kvartalet 2013 utvecklade och byggde vi vidare på resultaten från 2012.  

För det första så slutförde vi borrningen av ytterligare 2 400 meter på vårt projekt Krasny Södra, med fokus på 
den västra utbredningen av strukturen. Baserat på preliminära resultat från denna borring och efter att åter 
granskat resultaten från 2012 års prospektering, har vi nu påbörjat en analys av 340 meters borrkärnor från 
2012 års borrning. Dessa borrkärnor är hänförliga till den övre mineraliseringen och avser borrintervall som 
inte tidigare förväntades vara mineraliserade och av kostnadsskäl därför inte ingick i våra tidigare analyser. Nu 
är vi trygga med att borrkärnorna kommer att innehålla brytningsvärt guld och även addera till de 
mineraltillgångar som finns inom den övre mineraliseringen närmast ytan. Analyserna kommer att färdigställas 
inom den närmaste tiden och därefter kommer resultaten att publiceras. 

För det andra slutförde vi en preliminär förstudie (på engelska benämnd scoping study) för Krasny-fyndigheten 
baserad på de mineraltillgångar som rapporterades i november 2012. Studien visar att förutsättningar finns för 
dagbrottsproduktion av 60 koz guld per år under 18 år med 360 miljoner USD i fritt kassaflöde. Denna förstudie 
är en stark bekräftelse på att Krasny-fyndigheten är värd att utvecklas vidare till lönsamhetsfasen (Feasibility 
stage). Även om huvuddelen av mineraltillgångarna är av kategorin antagna resurser och mineraliseringen är 
öppen längs strukturen och mot djupet, så är jag övertygad om att vi nu har så bra information om projektet 
att vi kan börja marknadsföra det mot potentiella partners och utveckla det vidare under ett joint venture-
arrangemang. 

För det tredje erhöll vi de licenser som vi vann via en publik auktion i slutet av 2012, och som täcker en yta  
inom Lena Goldfields om totalt 1 852 km2. Vi har nu slutfört sammanställningar och genomgångar av historisk 
prospekteringsdata för denna nya licensareal och vi har också satt samman ett prospekteringsprogram för den 
kommande säsongen. I prospekteringsprogrammet kunde vi undvika en dyr elektronmagnetisk flygstudie och 
även öka takten på prospekteringsarbetet genom att redan nu kunna identifiera målområden för 
markprospekteringsaktiviteter. Vår målsättning är att utveckla detta projektet i ett partnersamarbete med ett 
annat prospekteringsbolag för att på så sätt kunna reducera våra egna prospekteringsutgifter. 

Det är ledsamt att marknaden inte stödjer vår typ av verksamhet för tillfället. Den finansiella marknaden har 
ännu inte återhämtat sig från den utdragna krisen från 2008, vilken nu har fortsatt inom gruvsektorn med 
utgångspunkt i Kanada. Krisen understöds av de negativa marknadsförväntningarna på guldpriset på kort sikt 
samt den glidning som synts i gruvbolags aktiekurser de senaste åren efter hoptryckta resultat och ökade 
gruvkostnader.  

För att svara mot dessa marknadsvillkor har vi nu signifikant dragit ned på våra prospekteringsutgifter för året 
och även omarbetat vår strategi för hur vi skall utvecklas framgent. Vi sitter på den största 
prospekteringsarealen i hela Lena Goldfields och har en bra portfölj av projekt. Vi kommer nu att utveckla fler 
projekt under partnerskap/joint ventures, vilket kommer att ge oss möjligheten att utveckla projekten 
snabbare och samtidigt dela värdeökningar från fler projekt. 

 Vi kommer att fortsätta med intensiva kostnadsreduceringar och kommer att gå igenom och skära ner på varje 
process som inte är direkt hänförlig till prospektering. Vi är däremot måna att bevara kunskap och expertis 
inom bolaget för att fortsatt kunna hävda oss i branschen. Vår målsättning är att ytterligare reducera våra 
overhead kostnader signifikant under 2013. 

Efter flertalet år av prospektering så har vi nu en portfölj med tillgångar med tydligt värde. Detta kommer att 
hjälpa oss att ta oss igenom den nuvarande turbulensen i gruvindustrin.  

 

Bästa hälsningar,  

Mikhail Damrin 
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Kopy Goldfields skapar värde genom prospektering inom Lena Goldfields 
 
 

 
 
Kopy Goldfields historia 
Kopy Goldfields AB (publ) (ticker: KOPY) är ett svenskt guldprospekteringsbolag, listat på Nasdaq OMX First 
North i Stockholm. Bolaget grundades 2007 efter att ha förvärvat fyndigheten Kopylovskoye.  Under de sex 
senaste åren har bolaget förvärvat ytterligare 14 licenser (varav åtta under 2012) och utvecklat en portfölj med 
26 prospekteringsprojekt, därmed namnbytet till från Kopylovskoye AB till Kopy Goldfields AB (publ) år 2011. 
Kopy Goldfields AB är det svenska moderbolaget med sju helägda ryska dotterbolag: LLC Kavkaz Gold, LLC 
Kopylovskoye, LLC Krasny, LLC Prodolny, LLC Vostochny, LLC Patom Gold och LLC Taiga, samt det svenska 
dotterbolaget Kopy Development AB. LLC Kopylovskoye Management likviderades under 2012 och ett 
representationskontor öppnades i Moskva.  
 
Affärsidé och mål 
Kopy Goldfields vision är att bli ett prospekteringsbolag i världsklass. Bolagets affärsidé är att förädla 
guldfyndigheter i berggrunden som befinner sig inom de befintliga alluviala guldgruvorna i Lena Goldfields i 
Ryssland, och utveckla dessa till produktion. Bolagets långsiktiga mål är att inom befintliga och nya licenser 
finna mineraltillgångar på 5 miljoner Oz guld och möjliggöra en produktionskapacitet på 200 000 Oz guld per år.  
 
Verksam i ett av världens främsta guldområden 
Under det första kvartalet 2013 fokuserade Bolaget sina prospekteringsaktiviteter på Krasny-fyndigheten där 
2 495 meters kärnborrning genomfördes, systematiserades och analyserades. Vidare påbörjades en analys av 
340 meters borrkärnor från  2012 års program vilka inte har analyserats tidigare. 
 
Vi fortsatte med arbetet med att sammanställa och analysera den historiska prospekteringsdatan av de sex nya 
licenser på ett område av 1 852 km2 som vi förvärvade i slutet av 2012. Målsättningen var att fastställa ett 
prospekteringsprogram för den kommande säsongen. 
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Kopy Goldfields har en pipeline med 26 projekt inom 15 licenser på  2 338 km2  
 
Välutvecklad infrastruktur och förtroende hos lokala myndigheterna  
Sju av Bolagets licenser är geografiskt koncentrerade till ett 40 x 20 km stort område på 40 till 75 km avstånd 
från områdets huvudort Bodaibo, som ligger i Irkutskregionen i Ryssland. Avståndet från fyndigheterna till 
huvudvägen är mellan en och tio km. Från Kavkaz i väster till Takhtykan i öster är avståndet endast 25 km, 
vilket skapar goda möjligheter för att skapa avsättning från flera fyndigheter till ett centralt anrikningsverk. 
Infrastrukturen är välutvecklad med statligt underhållna vägar samt vatten och el framdraget till fyndigheterna. 
Åtta licenser, samtliga förvärvade under 2012, är geografiskt placerade 200  – 300 km från Bodaibo och har 
samtliga anslutning till statligt underhållna vägar samt en historia av alluvial produktion. 
 
Samtliga fyndigheter är belägna upp till 150 km ifrån Sukhoy Log (60 Moz), vilken är den största outvecklade 
guldfyndigheten i Ryssland. Bolaget fokuserar på Artemovsky-distriktet (Lena Goldfields) med 20 Moz historisk 
alluvial guldproduktion. Bolaget uppfyller myndigheternas krav på miljö och säkerhetskrav och har ett gott 
förtroende hos lokala myndigheter.  
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Januari – mars 2013 
(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) 
 
Bolaget har ännu inte inlett produktion varför någon nettoomsättning inte redovisas. 
 
Investeringar i prospekteringsarbeten uppgick under första kvartalet till 8,6 MSEK (6,9). Inga licensförvärv 
genomfördes under perioden (0,1 MSEK år 2012). Av prospekteringsarbeten utgjorde 3,8 MSEK (3,7) aktiverat 
arbete för egen räkning. Totalt uppgår det bokförda värdet på prospekteringsarbeten och licenser till 145,6 
MSEK (116,6) i balansräkningen 
 
Rörelsekostnaderna uppgick till 6,1 MSEK (6,8), varav personalkostnader utgjorde 4,3 MSEK (4,3).  
 
Periodens skatt uppgick till 3,7 MSEK (-0,7) och hänför sig till förändring i uppskjuten skatteskuld som en följd 
av omstruktureringar och förändring av slutlig skatt i de ryska dotterbolagen. Bolaget aktiverar inga uppskjutna 
skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskott. 
 
Periodens resultat uppgick till 1,1 MSEK (-3,9) vilket motsvarar 0,05 SEK (-0,41) per aktie.  
 
Under perioden januari – mars försvagades den ryska rubeln mot svenska kronan med ca 2,2 % jämfört med en 
förstärkning om 4,7 % under motvarande period föregående år. Då koncernens tillgångar till största delen 
utgörs av tillgångar denominerade i rubel redovisas i rapporten över totalresultat omräkningsdifferenser 
uppgående till -2,8 MSEK (4,5) för kvartalet. 
 
Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 2,5 MSEK (9,1). 
 
Eget kapital uppgick vid utgången av perioden till 152,6 MSEK (122,4) vilket motsvarar 6,68 SEK per aktie 
(12,96).  
 
Soliditeten uppgick till 94,7 % (85,2 %) i slutet av perioden.  
 
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 55 (64). Av de anställda utgjorde 21 (39) personer 
fast anställda och 34 (25) personer temporärt anställda som främst arbetar med prospektering. Antalet 
anställda vid periodens slut uppgick till 52 (64). 
 

Fortsatt drift (Going concern)  
Guldprospektering är en kapitalintensiv verksamhet och som framgår ovan har bolaget ännu inga intäkter. Som 
beskrivits i årsredovisningen avseende 2012 kommer bolaget att behöva ytterligare finansiering för att kunna 
fortsätta verksamheten den närmsta 12-månadersperioden. Styrelsen bedömer att denna finansiering främst 
ska ske antingen genom försäljning av tillgångar eller via nyemissioner eventuellt kompletterat med 
bryggfinansiering. Prioritet har givits till att uppnå intäkter från en avyttring eller joint venture samarbete för 
Kopylovskoye-, Kavkaz- och eventuellt Krasny-projekten.  Med beaktande av de bedömda värdena på bolagets 
licenser och sannolikt tillkommande finansiering är styrelsens bedömning att bolaget har förmåga till fortsatt 
drift.  
 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
I april tillkännagavs en preliminär förstudie (s.k. scoping study) av Krasny-fyndigheten. Studien visar att 
förutsättningar finns för dagbrottsproduktion av 60 koz guld per år under 18 år med 360 miljoner USD i fritt 
kassaflöde.  
 
I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter räkenskapsperiodens utgång. 
 

Moderbolaget 
Totala tillgångar uppgick till 265,4 MSEK (238,7). Likvida medel uppgick till 2,3 MSEK (7,8). Resultat efter skatt 
för helåret uppgick till -1,6 MSEK (-0,8).  
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Under 2012 likviderades dotterbolaget LLC Kopy Management och ett representationskontor öppnades i 
Moskva, vilket innebär att Moderbolagets resultaträkning inkluderar Moskva-kontorets kostnader uppgåendes 
till 0,7 MSEK under 2013, vilket inte avspeglas i jämförelsesiffrorna.  
 
Ovan nämnda transaktioner hade ingen påverkan på koncernen. 
 

Risk och osäkerhet 
En detaljerad beskrivning av bolagets risker ingår i Kopy Goldfields årsredovisning för 2012. Det har inte skett 
några väsentliga förändringar i väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer under perioden. Riskerna är bland 
annat geologiska risker, leverantörsrisker, risker relaterat till värderingen på tillgångarna, likviditetsrisk, risker 
relaterade till fyndigheterna, guldpriset, valutakursrisker och politiska risker. 
 
Denna rapport har ej blivit granskad av bolagets revisor.  
 
 

Stockholm den 16 maj 2013 
Kopy Goldfields AB (publ) 

 
Styrelsen 

 
Kommande finansiell rapportering 
22 augusti 2013  Halvårsrapport, januari – juni 2013 
14 november 2013 Delårsrapport kvartal 3 2013 
 

För mer information: 
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 1217  
Tim Carlsson, CFO, +46 70 231 87 01 
 

Adress:  
Kopy Goldfields AB (publ) (556723-6335) 
Skeppargatan 27, 4tr, 114 52 Stockholm, Sverige 
Tel: +46 702 31 87 01 
www.kopygoldfields.com  
 
Ticker: KOPY (Nasdaq OMX First North) 
Antal aktier utestående: 22 851 621 
 

Offentliggörande enligt svensk lag 
Kopy Goldfields AB (publ) publicerar denna information i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden 
och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 
2013 kl 08.00.  
 
Kopy Goldfields påbörjade från och med 3 juni 2011 sin rapportering av mineraltillgångar och malmreserver 
enligt JORC-koden. SRK Consulting och OOO Miramine, verkar som konsulter och beräknar samt godkänner 
mineraltillgångarna enligt JORC-koden som oberoende part. Kopy Goldfields tillämpar International Financial 
Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: 08-
544 987 55. 
  
Denna delårsrapport och ytterligare information finns på www.kopygoldfields.com 
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 Koncernens resultaträkning i sammandrag 
 

KSEK 

jan – mar  jan – dec 

2013 2012 2012 

Nettoomsättning 0 0 0 
Övriga intäkter 240 559 1 778 
Summa intäkter 240 559 1 778 

 
  

 
  

Aktiverat arbete för egen räkning 3 456 3 302 12 186 

 
  

 
  

Övriga externa kostnader -1 826 -2 506 -10 115 
Personalkostnader -4 261 -4 308 -18 004 

Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella 
tillgångar -15 -2 -60 
Summa rörelsekostnader -6 102 -6 816 -28 179 

 
  

 
  

Rörelseresultat -2 406 -2 955 -14 215 
     
Finansiella poster -149 -253 -609  
Resultat efter finansiella poster -2 555 -3 208 -14 824 
     
Skatt 3 704 -685 -2 203 
PERIODENS RESULTAT 1 149 -3 893 -17 027  

 
  

 
 

Resultat per aktie före och efter utspädning* 0,05 -0,41 -1.23 

Genomsnittligt antal aktier före och efter 
utspädning* 22 851 621 9 540 942 13 838 263 
Antal aktier vid utgången av perioden* 22 851 621 9 450 942 22 851 621 

 
*Resultat per aktie före och efter utspädning, samt genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, liksom antal aktier vid utgången 
av perioden har räknats om med hänsyn till de nyemissioner som genomförts under 2012 
 

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 
 

KSEK 

jan – mar jan – dec 

2013 2012 2012 

Periodens resultat 1 149 -3 893 -17 027 
Poster som kommer att omklassificeras till 
resultatet  

  
 

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
verksamheter  -2 818 4 519 -1 460 

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -1 669 626 -18 487 
 
  

 
Kopy Goldfields AB (publ) Ticker: KOPY Bokslutskommuniké jan-mar 2013 7 
  



 

 
Koncernens Rapport över finansiell ställning i sammandrag 

KSEK 

 
 

 

 31 mar 31 dec 31 mar 
Not 2013 2012 2012 

TILLGÅNGAR 
  

 
 
 

 
  

Anläggningstillgångar  
  

 
Immateriella anläggningstillgångar  

  
 

Prospekteringslicenser och utvärderingsarbeten  145 582 140 422 116 622 
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och Maskiner och inventarier  6 862 7 237 9 012 
Summa anläggningstillgångar  152 444 147 659 125 634 

 
 

  
 

Omsättningstillgångar  
  

 
Varulager  1 938 1 876 2 043 
Kortfristiga fordringar  4 301 5 245 6 955 
Kassa och bank  2 480 11 421 9 055 
Summa omsättningstillgångar  8 719 18 542 18 053 

 
   

 
 

SUMMA TILLGÅNGAR  161 163 166 201 143 687 

 
   

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
 

 

 
   

 
 

Eget kapital  152 625 154 307 122 466 

 
   

 
 

Summa långfristiga skulder  6 147 3 672        13 031     

 
   

 
 

Summa kortfristiga skulder 6 8 391 8 222 8 190 

 
   

 
 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  161 163 166 201 143 687 
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Koncernens Rapport över kassaflöden i sammandrag 
 
  jan – mar jan - dec 
KSEK Not 2013 2012 2012 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 302 -4 443 -14 945 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -7 603 -6 814 -34 616 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -13 -89 40 617 

 
   

 
  

Periodens kassaflöde  -8 918 -11 346 -8 944 

 
   

 
  

Likvida medel vid periodens början  11 421 20 386 20 386 
Kursdifferenser i likvida medel  -23 15 -21 
Likvida medel vid periodens slut  2 480 9 055 11 421 

 
 

Koncernens Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag 
 

 
 jan – mar jan – dec jan – mar  

KSEK Not 2013 2012 2012  

 
 

 
 

 
 

Eget kapital vid början av perioden  154 307 121 926 121 926  

Nyemission  0 51 394 0  

Emissionskostnader  -13 -1 359 -86  

Premier för teckningsoptioner  0 833 0  

Periodens resultat  1 149 -17 027 -3 893  

Övrigt totalresultat för perioden  -2 818 -1 460 4 519  

Eget kapital vid slutet av perioden  152 625 154 307 122 466  
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

KSEK 

jan – mar jan – dec 

2013 2012 2012 

Nettoomsättning 60 306 919 
Rörelseomkostnader -1 537 -1 353 -8 015 
Rörelseresultat -1 477 -1 047 -7 096 

 
  

 
  

Finansiella poster -127 249 -6 144 
Resultat efter finansiella poster -1 604 -798 -13 240 

 
  

 
  

Skatt 0 0 0 
PERIODENS RESULTAT -1 604 -798 -13 240 

 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

 
 31 mar 31 dec 31 mar 

KSEK Not 2013 2012 2012 

TILLGÅNGAR 

 

  

  

    

Anläggningstillgångar        
Summa materiella anläggningstillgångar  219 234 - 
Summa finansiella anläggningstillgångar  255 299 249 921 224 231 

 
       

Omsättningstillgångar        
Övriga fordringar  7 545 7 593 6 664 
Kassa och bank  2 345 9 890 7 812 
Summa omsättningstillgångar  9 890 17 483 14 476 

 
     

 SUMMA TILLGÅNGAR  265 408 267 638 238 707 

 
     

 EGET KAPITAL OCH SKULDER      
 

 
     

 Eget kapital  262 136 263 683 226 692 

 
     

 Summa långfristiga skulder  6                   -     -          10 230     
       
Summa kortfristiga skulder 6 3 272 3 955 1 785 

 
     

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  265 408 267 638 238 707 
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Noter  
Not 1  Information om Bolaget  
Kopy Goldfields AB (publ), med organisationsnummer 556723-6335, och huvudkontor i Stockholm, Sverige, är 
ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North, Stockholm med kortnamn KOPY. Bolagets och 
dotterbolagens verksamhet beskrivs i avsnittet “Kopy Goldfields skapar värde genom prospektering inom Lena 
Goldfields” i denna rapport.  
 
Not 2  Redovisningsprinciper  
Delårsrapporten för perioden som avslutades den 31 mars 2013 har upprättats i enlighet med IAS 34 och 
Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har, i likhet med årsbokslutet för 2012, upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och den svenska 
Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapportering, RFR 2 Redovisning för juridiska personer.  
 
Under perioden har samma redovisningsprinciper tillämpats som för räkenskapsåret 2012 och såsom de har 
beskrivits i årsredovisningen för 2012.  
 
Delårsrapporten innehåller inte all den information och de upplysningar som återfinns i årsredovisningen och 
delårsrapporten bör därför läsas tillsammans med årsredovisningen för 2012. 
 
Not 3  Verkligt värde finansiella instrument 
Bland finansiella tillgångar ingår låne- och kundfordringar, likvida medel samt förskott. Samtliga finansiella 
skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde, vilket 
inkluderar Långfristiga finansiella skulder, Kortfristiga räntebärande skulder, Leverantörsskulder samt del av 
Övriga kortfristiga skulder. Det verkliga värdet av finansiella tillgangar och skulder bedöms i allt väsentligt 
överensstämma med bokförda värden då löptiderna är korta eller räntesatser bedöms vara på 
marknadsmässiga villkor. 
 
Not 4 Segmentrapportering  
Bolaget tillämpar IFRS 8 för sin segmentrapportering. All prospekteringsverksamhet inom Kopy Goldfields 
utsätts för liknande risker och möjligheter och utförs inom Ryssland. Bolagets verksamhet utgör ett segment.  
 
Not 5 Transaktioner med närstående 
Inga väsentliga förändringar har skett för Gruppen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med 
närstående, jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen 2012. Se även not 6. 
 
Not 6 Skulder 
Under 2012 återbetaldades aktieägarlån om totalt 9,6 MSEK och kvarstående skuld uppgår till 1,3 MSEK 
inklusive ränta. Dessa skulder som den 31 mars 2012 var klassificerade som långfristiga har omklassificerats till 
kortfristiga skulder då de förfaller till betalning i juli 2013. 

 
Not 7 Eventualförpliktelser 
Det finns inga eventualförpliktelser på balansdagen.  
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Ordlista 
Alluvialt guld 
Mineraliseringar i flodbädden i marknivå 
 
Antagen mineraltillgång 
Den del av mineraltillgången som har liten geologisk kännedom och tillförlitlighet. Antagen mineraltillgång får 
ej summeras med kända och indikerade mineraltillgångar eller malmreserver samt får ej heller vara underlag 
för ekonomiska bedömningar 
 
Cut-off 
Lägsta mineralhalt där fyndighet är brytvärd 
 
Diamantborrning 
Undersökningsmetod där man borrar upp kärnor av berg, även kärnborrning 
 
Indikerad mineraltillgång 
Den del av mineraltillgången som har mindre geologisk kännedom och tillförlitlighet, jämfört med känd 
mineraltillgång 
 
JORC 
Erkänd standard satt av Australian Joint Ore Reserves Committe (JORC) för beräkning av mineraltillgångar 
 
Kvarts 
Mineral bestående av kiseldioxid, SiO2. Färgen är vit eller transparent 
 
Känd mineraltillgång 
Den del av mineraltillgången som har hög geologisk kännedom och tillförlitlighet 
 
Kärnborrning 
Borrmetod för att undersöka berggrundens kärna som används i samband med prospektering 
 
Lena Goldfields 
Namn på guldproducerande område sedan 150 år mellan floderna Vitim och Lena i Irkutskområdet. Geografiskt 
sammanfaller detta med norra delen av Bodaibo-området 
 
Malmreserv 
Del av en mineraltillgång som kan brytas och förädlas med beaktande av företagets lönsamhetskrav 
 
Mineral/ Mineralisering 
Kombination av element i jordskorpan/Koncentration av mineraler i berggrunden 
 
Mineraltillgång 
En koncentration eller förekomst av mineral i eller på jordskorpan i sådan mängd, beskaffenhet och kvalitet att 
ekonomisk utvinning är möjlig 
 
RC-borrning 
Reverse Circulation, borrmetod som används för provtagning av borrkax 
 
GKZ 
Ryska statliga kommittén för reservbedömningar 
 
Troy ounce (oz) 
31,104 gram. Viktenhet för guld 
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