KOPY GOLDFIELDS AB (publ)
Delårsrapport januari – juni 2013
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013

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
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• Genomsnittlig “strip ratio”: 4,6 m /t
• Utvinning: 85%
• Gruvans livslängd: 18 år
I juni 2013 presenterades nya resultat från det senaste prospekteringsprogrammet på Krasny-licensen.
Borrprogrammet inkluderade både uppföljningsborrning om 2 495 meter och en förnyad analys av 343
meters borrkärnor från tidigare borrprogram.
• Genom resultaten kunde det bekräftas att Krasny mineraliseringen har spårats genom borrning om
totalt 1 668 meter längs strukturen.
• Den förnyade analysen av tidigare borrkärnor visade positiva resultat och mineraliserade sektioner
kunde adderas till den övre strukturen. Dessa resultat adderar således resurser närmare ytan och
förbättrar förutsättningarna för guldbrytning med låg stripping ratio.
Den 12 juni 2013 beslöt styrelsen för Kopy Goldfields med stöd av bemyndigande utgivet av årsstämman
2013, att utge nya aktier genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
• Nyemissionen slutfördes och registrerades i juli-augusti 2013 och samtliga effekter av emissionen
redovisas således i tredje kvartalet 2013.
Fortsatta kostnadsreduktioner implementerades och väsentliga personalnedskärningar genomfördes.
Bolaget gjorde en genomsyn av sin tillgångsportfölj och identifierade licenser och andra
anläggningstillgångar att avyttra.
• Kassaflödeseffekten från 2013 års kostnadsreduceringsprogram uppgår till 4 miljoner kronor på en
rullande 12-månaders period och beräknas vara fullt implementerat från och med fjärde kvartalet
2013.
• Bolaget tillkännagav i augusti 2013 att man ansökt om att återlämna två prospekteringslicenser till
ryska staten, vilket innebär att bolaget per den 30 juni 2013 redovisar en nedskrivning om 4 953 KSEK
avseende aktiverade förvärvs- och prospekteringskostnader för dessa licenser.
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Finansiell information andra kvartalet 2013
•
•
•
•
•

Bolaget rapporterar ännu inga intäkter
Resultat efter skatt -6,5 MSEK (-4,2)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,29 SEK (-0,37)
Periodens kassaflöde uppgick till -0,9 MSEK (-14,6)
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1,6 MSEK (23,6)

MSEK
Prospektering och licenser
Likvida medel vid periodens utgång
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter skatt
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

apr – jun
2013
2012
3,9
7,8
1,6
23,6
-6,5
-3,5
-6,5
-4,2
-0,29
-0,37

jan – jun
2013
2012
12,4
14,8
1,6
23,6
-9,1
-6,7
-5,4
-8,1
-0,24
-0,77

jan – dec
2012
36,7
11,4
-14,8
-17,0
-1,23

Viktiga händelser efter utgången av andra kvartalet

I juli 2013 avslutades företrädesemissionen där 7 394 636 aktier tecknades och 11,1 MSEK tillfördes bolaget.
Återstående aktieägarlån om 1,3 MSEK kvittades mot nya aktier i emissionen och ett kortfristigt lån om 2 MSEK
återbetalades. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket den 20 augusti 2013.
Extra Bolagsstämma hölls den 14 augusti, där beslut fattades om återställande av aktiekapitalet efter
årsstämmans beslutade minskning. Detta görs genom en fondemission i kombination med den genomförda
nyemissionen. Vidare fattades beslut om efterföljande minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
genom avsättning till fri fond. Samtliga beslut följde styrelsens förslag.
Den 16 augusti 2013 tillkännagavs att en ansökan hade lämnats in till ryska staten om att återlämna två
licenser. Återlämnandet förväntas inte medföra några negativa effekter på kassaflödet, men innebär att
bolaget per den 30 juni 2013 redovisar en nedskrivning avseende dessa licenser.
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VD:s kommentar
Kära aktieägare,
Det andra kvartalet 2013 kommer alltid att bli ihågkommet för en fundamental förändring i guldbranschen.
Efter tio års uppgång sedan år 2002 har guldpriset vänt nedåt: under perioden 5 april till 19 april föll guldpriset
med 11% till 1 406 USD/Oz, följt av ett ytterligare fall om 13% ner till 1 200 USD/oz mellan den 14 juni och den
27 juni. Totalt sett sedan årsskiftet fram till den 15 augusti 2013 har guldpriset gått ned med 19% från 1 656
USD/Oz till 1 340 USD/Oz.
Som en konsekvens av nedgången i guldpriset påbörjades en generell förändring i guldbranschen avseende
strategi och utveckling; många gruvutvecklingsprojekt pausades eller övergavs, prospekteringskostnader för
nya och befintliga projekt reducerades eller skars ned totalt och branschens företag koncentrerar nu sin
operativa verksamhet på att optimera sina vinstmarginaler. Globalt rapporterar företagen stora nedskrivningar
av sina investeringar.
Oavsett marknaden så finner goda projekt alltid sin väg framåt. Vi tror inte att en ”vänta och se”-inställning
eller att lägga projekt i malpåse kommer att fungera i realiteten då det finns en risk att marknaden inte
återhämtar sig inom den närmaste framtiden. Ett ”vänta och se”-scenario skulle därför kunna innebära att vi
om ett år är i samma negativa marknad med förfallna licensåtaganden. Med detta i beaktande fokuserar nu
Kopy Goldfields på kostnadsoptimering och utvecklande av en ny strategi framåt.
För det första så har vi radikalt reducerat våra utgifter, både inom administration och prospektering. Vi har
gjort väsentliga nedskärningar i personalstyrkan i Bodaibo, men tillsett att nyckelpersoner är kvar för att kunna
utveckla våra projekt. Som en reflektion av våra reducerade prospekteringsaktiviteter har vi även lagt ut en del
av våra maskiner, utrustning och fastigheter i Bodaibo till försäljning.
För det andra så har vi initierat ett omfattande sökande efter prospekterings- och produktionspartners för våra
projekt med målsättning att reducera våra egna prospekteringsutgifter med samtidig tonvikt på att utveckla
projekten vidare. Vi söker aktivt partners som kan bidra med finansiering och erfarenhet till våra projekt. Vi
överväger även att avyttra några projekt genom försäljning. Flera potentiella partners har visat intresse för våra
projekt och diskussioner pågår. I samband med detta följer vi även löpande det bokförda värdet på våra
tillgångar och de antaganden som ligger till grund för värderingarna.
För det tredje har vi genomlyst våra prospekteringsprojekt på grundval av resultat och förutsättningar och har
identifierat två licenser, Verkhnyaya Orlovka och Purpolskaya för återlämning till ryska staten. Detta kommer
att påverka kassaflödet genom en reducering av såväl prospekteringsutgifter som utgifter förknippade med
upprätthållande av licenskraven. De båda licenserna förvärvades år 2012 och trots god prospekteringspotential
bedöms båda projekten vara i ett så tidigt skede att det skulle kräva alltför signifikanta tidsinsatser och
ekonomiska medel att göra dem redo för produktion eller försäljning. Efter återlämnandet av de båda
licenserna kommer bolaget att ha en diversifierad portfölj av 13 licenser i olika stadier av prospektering.
Vi är inte ensamma om vår situation på marknaden. Under de senaste tre månaderna har vi haft kontakt med
många privata prospekteringsbolag med projekt i Ryssland där vissa är i för-produktionsstadiet. Samfält för
dessa bolag är att de kämpar med att finna en väg framåt. Vi överväger olika möjligheter till samarbete med
dem.
Efter flera år med prospektering närmade vi oss krisen med en licensportfölj med tydligt värde. Vi svarar nu på
de ändrade marknadsförutsättningarna med kostnadsreduceringar, vi har återbetalat alla våra lån och har,
trots svåra tider, slutfört en nyemission som stärkte vår kassa.
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 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 samma år
öppnades ett representationskontor i Moskva. Bolaget har under tredje kvartalet 2013 ansökt om återlämning
av två licenser och innehar efter fullföljd återlämning 13 licenser med 24 prospekteringsprojekt.
Affärsidé och mål
Kopy Goldfields vision är att bli ett prospekterings- och gruvbolag i världsklass. Bolagets affärsidé är att skapa
värde genom att identifiera och förvärva högpotentiella guldfyndigheter som befinner sig inom de befintliga
alluviala guldgruvorna i Lena Goldfields i Ryssland och därefter utföra tidig prospektering tills dess att
fyndigheten antingen kan säljas eller utvecklas i samarbete med en annan partner under ett joint venture avtal.
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 andra kvartalet 2013 fokuserade Bolaget sina prospekteringsaktiviteter på Krasny-fyndigheten där
2 495 meters kärnborrning genomfördes, systematiserades och analyserades. Vidare genomfördes 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
2
licenser på ett område av 1 852 km 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 24 projekt inom 13 licenser på 2 107 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.
Sex 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.
Bolaget har under tredje kvartalet 2013 ansökt om återlämning av två licenser, Purpolskaya och Verkhnyaya
Orlovka, och innehar efter fullföljd återlämning 13 licenser med 24 prospekteringsprojekt.
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April – juni 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 andra kvartalet till 3,9 MSEK (7,8). Inga licensförvärv
genomfördes under perioden. Av prospekteringsarbeten utgjorde 2,5 MSEK (3,0) aktiverat arbete för egen
räkning. Den 16 augusti 2013 tillkännagav Bolaget att man ansökt om att få återlämna två
prospekteringslicenser till den ryska staten. Återlämnandet av licenserna innebär att Bolaget för andra
kvartalet redovisar en nedskrivning av de aktiverade förvärvs- och prospekteringskostnaderna uppgåendes till
4 953 KSEK.
Rörelsekostnaderna uppgick till 8,9 MSEK (6,7), varav personalkostnader utgjorde 3,4 MSEK (5,2).
Rörelsekostnaderna inkluderar en nedskrivning av två licenser som skall återlämnas till ryska staten om 4,9
MSEK.
Periodens resultat uppgick till -6,5 MSEK (-4,2) vilket motsvarar -0,29 SEK (-0,37) per aktie.
Under perioden april – juni försvagades den ryska rubeln mot svenska kronan med ca 2,5 % jämfört med en
försvagning om 6,0 % 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 -4,3 MSEK (-7,4) för kvartalet.
Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 1,6 MSEK (23,6). I juli 2013 slutfördes en nyemission som
tillförde Bolaget 7,8 MSEK efter kvittning och återbetalning av lån.

Januari – juni 2013

Investeringar i prospekteringsarbeten uppgick under de första sex månaderna till 12,4 MSEK (14,8). Inga
licensförvärv genomfördes under perioden (0,1 MSEK år 2012). Av prospekteringsarbeten utgjorde 6,0 MSEK
(6,3) aktiverat arbete för egen räkning. Den 16 augusti 2013 tillkännagav Bolaget att man ansökt om att få
återlämna två prospekteringslicenser till den ryska staten. Återlämnandet av licenserna innebär att Bolaget för
andra kvartalet redovisar en nedskrivning av de aktiverade förvärvs- och prospekteringskostnaderna
uppgåendes till 4 953 KSEK. Totalt uppgår det bokförda värdet på prospekteringsarbeten och licenser till 140,5
MSEK (117,0) i balansräkningen efter värdejusteringen.
Rörelsekostnaderna uppgick till 15,0 MSEK (13,5), vilket inkluderar en nedskrivning om 4,9 MSEK av två licenser
vilka kommer att återlämnas till ryska staten. Rörelsekostnaderna inkluderar även personalkostnader om 7,6
MSEK (9,5) där förändringen avspeglar det kostnadsreduceringsprogram som Bolaget genomför.
Periodens skatt uppgick till 3,7 MSEK (-1,3) 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 -5,4 MSEK (-8,1) vilket motsvarar -0,24 SEK (-0,77) per aktie.
Under perioden januari – juni försvagades den ryska rubeln mot svenska kronan med ca 4,7 % jämfört med en
försvagning om 1,5 % 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 -7,1 MSEK (-2,9) för kvartalet.
Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 1,6 MSEK (23,6). I juli 2013 slutfördes en nyemission som
tillförde Bolaget 7,8 MSEK efter kvittning och återbetalning av lån.
Eget kapital uppgick vid utgången av perioden till 141,8 MSEK (136,8) vilket motsvarar 6,21 SEK per aktie (8,27).
Soliditeten uppgick till 92,4 % (87,0 %) i slutet av perioden.
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Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 52 (64). Av de anställda utgjorde 19 (38) personer
fast anställda och 33 (26) personer temporärt anställda som främst arbetar med prospektering. Antalet
anställda vid periodens slut uppgick till 44 (67).

Fortsatt drift (Going concern)

Guldprospektering är en kapitalintensiv verksamhet och som framgår ovan har bolaget ännu inga intäkter. Som
beskrivits i årsredovisningen avseende 2012 samt i informationsmemorandum publicerat i juni 2013 kommer
bolaget att behöva ytterligare finansiering för att kunna fortsätta verksamheten den närmsta 12månadersperioden. 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 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 juli 2013 avslutades företrädesemissionen där 7 394 636 aktier tecknades och 11,1 MSEK tillfördes bolaget. De
återstående aktieägarlånen om 1,3 MSEK kvittades mot nya aktier i emissionen och ett kortfristigt lån om 2
MSEK återbetalades. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket den 20 augusti 2013.
Extra Bolagsstämma hölls den 14 augusti, där beslut fattades om återställande av aktiekapitalet efter
årsstämmans beslutade minskning. Detta görs genom en fondemission i kombination med den genomförda
nyemissionen. Vidare fattades beslut om efterföljande minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
genom avsättning till fri fond. Samtliga beslut följde styrelsens förslag.
Den 16 augusti 2013 tillkännagavs att en ansökan hade lämnats in till ryska staten om att återlämna två
licenser. Återlämnandet förväntas inte medföra några negativa effekter på kassaflödet, men innebär att
bolaget per den 30 juni 2013 redovisar en nedskrivning avseende dessa licenser.

Moderbolaget

Totala tillgångar uppgick till 252,3 MSEK (232,0). Likvida medel uppgick till 1,6 MSEK (21,2). Resultat efter skatt
för halvåret uppgick till -8,2 MSEK (-3,2). Resultat efter skatt inkluderar en nedskrivning av aktier i dotterbolag
om 4,9 MSEK beroende på beslutet att återlämna två licenser till ryska staten.
Under 2012 likviderades dotterbolaget LLC Kopy Management och ett representationskontor öppnades i
Moskva, vilket innebär att Moderbolagets resultaträkning inkluderar Moskva-kontorets kostnader uppgåendes
till 1,1 MSEK under 2013, vilket inte avspeglas i jämförelsesiffrorna. Dessa transaktioner hade ingen påverkan
på koncernen.

Risk och osäkerhet

En detaljerad beskrivning av bolagets risker ingår i Kopy Goldfields årsredovisning för 2012. Riskerna är bland
annat geologiska risker, leverantörsrisker, risker relaterat till värderingen på tillgångarna, likviditetsrisk, risker
relaterade till fyndigheterna, guldpriset, valutakursrisker och politiska risker.
Det andra kvartalet 2013 innebar ett dramatiskt fall i guldpriset och sedan årets början till den 15 augusti 2013
har guldpriset fallit med 19% från 1 656 USD/Oz till 1 340 USD/Oz. Styrelsen bedömer att de bokförda värdena
per den 30 juni 2013 är försvarbara, men till följd av fluktuationerna i guldpriset samt den allmänna
förändringen på marknaden, följer styrelse och ledning nogsamt de bokförda värdena och de antaganden som
ligger till grund för värderingarna.
Denna rapport har ej blivit granskad av bolagets revisor.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande bild 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.
Stockholm den 22 augusti 2013
Kopy Goldfields AB (publ)
Kjell Carlsson
Ordförande
Andreas Forssell
Styrelseledamot

Mikhail Damrin
Verkställande Direktör
Sergey Petrov
Styrelseledamot

Markku Mäkelä
Styrelseledamot

Johan Österling
Styrelseledamot
Markus Elsasser
Styrelseledamot

Kommande finansiell rapportering
14 november 2013
27 mars 2014

Delårsrapport kvartal 3 2013
Bokslutsrapport, januari – december 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: 30 246 257

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 22
augusti 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: 08684 05 800.
Denna delårsrapport och ytterligare information finns på www.kopygoldfields.com
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
apr – jun
KSEK

2013

Nettoomsättning

jan – jun

2012

2013

jan – dec

2012

2012

0

0

0

0

0

Övriga intäkter

85

427

325

986

1 778

Summa intäkter

85

427

325

986

1 778

2 500

2 970

5 956

6 272

12 186

-594

-1 461

-2 420

-3 967

-10 115

Personalkostnader

-3 360

-5 222

-7 621

-9 530

-18 004

Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella
tillgångar

-4 968

-30

-4 983

-32

-60

Summa rörelsekostnader

-8 922

-6 713

-15 024

-13 529

-28 179

Rörelseresultat

-6 337

-3 316

-8 743

-6 271

-14 215

-173

-225

-322

-478

-609

-6 510

-3 541

-9 065

-6 749

-14 824

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga externa kostnader

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
PERIODENS RESULTAT
Resultat per aktie före och efter utspädning*

-18

-628

3 686

-1 313

-2 203

-6 528

-4 169

-5 379

-8 062

-17 027

-0,29

-0,37

-0,24

-0,77

-1,23

Genomsnittligt antal aktier före och efter
utspädning*

22 851 621 11 419 888 22 851 621 10 429 977 13 838 263

Antal aktier vid utgången av perioden*

22 851 621 16 539 148 22 851 621 16 539 148 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
apr – jun
KSEK

2013

Periodens resultat
Poster som kommer att omklassificeras till
resultatet
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska
verksamheter
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

jan – jun

2012

2013

jan – dec

2012

2012

-6 528

-4 169

-5 379

-8 062

-17 027

-4 288

-7 376

-7 106

-2 857

-1 460

-10 816

-11 545

-12 485

-10 919

-18 487
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Koncernens Rapport över finansiell ställning i sammandrag
30 jun

31 dec

30 jun

2013

2012

2012

140 533

140 422

117 035

6 439

7 237

8 557

1 119

0

0

148 091

147 659

125 592

Varulager

1 607

1 876

1 992

Kortfristiga fordringar

2 134

5 245

6 075

Kassa och bank

1 602

11 421

23 593

Summa omsättningstillgångar

5 343

18 542

31 660

153 434

166 201

157 252

141 809

154 307

136 835

KSEK

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Prospekteringslicenser och utvärderingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skatt
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Summa långfristiga skulder

6

0

3 672

11 101

Summa kortfristiga skulder

6

11 625

8 222

9 316

153 434

166 201

157 252

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Koncernens Rapport över kassaflöden i sammandrag
apr – jun
KSEK

Not

2013

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

6

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

jan – jun

2012

2013

jan – dec
2012

2012

1 158

-1 629

-144

-6 072

-14 945

-4 022

-7 727

-11 625

-14 541

-34 616

2 001

24 004

1 988

23 915

40 617

-863

-14 648

-9 781

3 302

-8 944

2 480

9 055

11 421

20 386

20 386

-15

-110

-38

-95

-21

1 602

23 593

1 602

23 593

11 421

Koncernens Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag
KSEK
Eget kapital vid början av perioden

Not

jan – jun

jan – dec

jan – jun

2013

2012

2012

154 307

121 926

121 926

Nyemission

0

51 394

0

Ej registrerad nyemission

0

0

26 583

-13

-1 359

-755

0

833

0

Periodens resultat

-5 379

-17 027

-8 062

Övrigt totalresultat för perioden

-7 106

-1 460

-2 857

141 809

154 307

136 835

Emissionskostnader
Premier för teckningsoptioner

Eget kapital vid slutet av perioden
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
apr – jun
KSEK

2013

Nettoomsättning

jan – jun

2012

2013

jan – dec

2012

2012

84

262

144

568

919

Rörelseomkostnader

-6 504

-2 630

-8 041

-3 983

-8 015

Rörelseresultat

-6 420

-2 368

-7 897

-3 415

-7 096

-173

-10

-300

239

-6 144

-6 593

-2 378

-8 197

-3 176

-13 240

0

0

0

0

0

-6 593

-2 378

-8 197

-3 176

-13 240

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
PERIODENS RESULTAT

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
KSEK

Not

30 jun

31 dec

30 jun

2013

2012

2012

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

205

234

263

Summa finansiella anläggningstillgångar

252 091

249 921

231 776

Övriga fordringar

7 729

7 593

7 091

Kassa och bank

1 551

9 890

21 230

Summa omsättningstillgångar

9 280

17 483

28 321

261 576

267 638

260 360

255 539

263 683

249 198

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Summa långfristiga skulder

6

-

-

8 314

Summa kortfristiga skulder

6

6 037

3 955

2 848

261 576

267 638

260 360

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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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 30 juni 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 tillgångar 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 koncernen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med
närstående, jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen 2012. Se även not 6.
Not 6
Skulder
I juni 2013 upptogs ett kortfristigt brygglån om 2,0 MSEK vilket återbetalades i juli 2013.
Sedan Q2 2012 har aktieägarlån omklassificerats från långfristiga till kortfristiga skulder då de förföll till
betalning i juli 2013. Huvudparten av lånen återbetalades under 2012 och kvarstående skuld per 30 juni 2013
uppgick till 1,3 MSEK inklusive ränta. Dessa skulder återbetalades i juli 2013 genom en kvittning mot aktier i
företrädesemissionen.
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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