Bo
okslutsko
ommunikké januari – dece
ember 20011
Fjjärde kvarta
alet var ett lovande
l
kvaartal för Kop
py Goldfield
ds. Eldoradoo Gold blev ny
huvudä
ägare i bola
aget och desss representtanter blev en del av de
en tekniskaa kommittén
n, vilken
ä
är rådgivand
de till Styrellsen avseennde teknisk utveckling
u
och
o förvärv.. Intressantta
prospekteringsreesultat publiicerades påå Krasnyy‐fyyndigheten vilket
v
ledde till att ytterligare
borrn
ningar påbö
örjades und
der februari 2012 och en
e utbredd mineraliseri
m
ing påvisades på
Zolottoy‐fyndigh
heten vilket skapar föruutsättningarr för ytterlig
gare prospeektering. Bo
olaget
underrsökte också
å flera intressanta omrråden för fö
örvärv underr 2012 och kkunde den 5 mars
2012 tillkänn
nage förvärrv av två liceenser om to
otalt 232 km
m2.
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Höjdpu
unkter un
nder fjärde
e kvartaleet 2011
de på betydligga guldintervaall och guldha
alter efter 2 571 meter av kkärnborrning.
Krasnyy‐llicensen visad
Ytterligarre prospekterringsborrning är påbörjad fför att utvärd
dera mineraltiillgångspotenntialen
 Historiska min
neraltillgångar på 653 000 O
Oz (C2+P1).
d inkluderat 2 6 meter på 4,,05 g/t guld, 2 meter på 5,994 g/t guld och
h 10
 447,4 meter påå 2,51 g/t guld
meter på 2,30
0 g/t guld.
 Mineraliseringgen är öppen i alla riktninggar.
k
påbörjades
p
i ffebruari 2012..
 2 200 meter kärnborrning
och Kopylovskkoye‐klustret är färdigt förr pre‐feasibilitty (ekonomiska) studier
Kavkaz‐ o
 Kavkaz‐licenseen visade på guldmineralise
g
ering med intervall på 1 me
eter på 3,38 gg/t guld, 10 meter på
22,79 g/t guld och 2,8 meterr på 2,94 g/t gguld.
 Mineraliseringgen är öppen i alla riktninggar.
 O
Obrucheva‐prrojektet påvisade en guldm
mineralisering längs 2 meterr på 1,5 g/t guuld och Uspenskoye‐
projektet länggs 2 meter på 6 g/t guld, villken är en del av förlängnin
ngen av Kavka z‐licensen.
 Ny geofysisk undersökning
u
på Vostochnaaya‐licensen bekräftade
b
hisstoriska minerraliseringar occh
sstrukturer, vilken är en del av Kopylovskkoye‐klustret.
 Nästa steg är att hitta en jo
oint venture ppartner för pre
e‐feasibility‐ studier och prooduktion.
oy‐projektet uunder 2012
Ytterligarre prospekterring på Zoloto
 ZZolotoy‐projeektet påvisade
e en kontinuerrligt utbredd guldmineralise
g
ering med en ytlängd på tvvå
kilometer och
h en bredd på upp till 700 m
meter.
 335 meter på 0,71
0 g/t guld, 17,5 meter påå 0,71 g/t guld
d och 11,5 me
eter på 1,05 g//t guld. 3 metter på3,28
gg/t, 1 meter på
p 1,90 g/t guld samt 5 metter på 1,68 g/tt guld.
 Mineraliseringgen är öppen i alla riktninggar.
ansiell stabilitet och bidrar med prospek
kterings‐
Den nya kanadensiskaa aktieägaren Eldorado Golld skapar fina
ns
och tekniisk kompeten
 Det kanadenssiska guldprod
ducerande bollaget Eldorado
o Gold Corp betalade
b
12 SEEK per aktie fö
ör
yytterligare 1 000
0 000 aktierr och blev störrsta ägare me
ed 29 % av akttierna.
 Representantter från Eldora
ado Gold anslööt till Kopy Go
oldfields tekniiska kommittéé, vilken är råd
dgivande
ttill Styrelsen avseende
a
tekn
nisk utvecklingg och förvärv..
m erfarenhe
et
Ny finansschef bidrar med
 TTim Carlsson började som ny
n CFO i bolagget och var tid
digare auktoriserad revisor på KPMG.
Finansieell informatio
on
Prospekttering och liceenser, MSEK
Likvida m
medel vid periiodens utgångg, MSEK
Resultat efter finansieella poster, MSSEK
Resultat efter skatt, MSEK
M
Resultat efter skatt peer aktie, SEK

Fjärde
e kvartalet
2011
2010
12,7
10,6
20,4
0,9
‐10,1
‐1,9
‐11,1
2,6
‐1,23
0,71

Jan‐D
Dec
2011
2010
36,5
43,0
20,4
0,9
‐94,2
‐13,2
‐91,5
‐8,6
‐12,65
‐2,85

Viktigaa händelse
er efter uttgången aav fjärde kvartalet
k




Positiva resulttat från ytterligare 600 metters borrning på Krasnyy pu
ublicerades i jjanuari 2012 och
o
bekräftade ytterligare mine
eraliserade zooner på upp till 86 meter med en snitt guuldhalt på 1,5 g/t
iinkluderat inttervall på 39,1
10 meter på snnitt guldhalt 2,45
2 g/t.
Den 5 mars 20
012 tillkännaggavs förvärv a v två licenser om totalt 232
2 km2, vilket fö
fördubblar dett
nuvarande prrospekteringso
området.
Peter Geijerm
man har avgåttt ur Styrelsen på egen begääran.
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VD:s kommentaar
Kära aktieägare,
Goldfields. Allla våra tidigare insatser undder 2011 har börjat
b
ge
Fjärde kvvartalet var ettt lovande kvartal för Kopy G
resultat.
Krasnyy äär lovande
Baserat p
på de starka reesultaten från
n den första boorrningen vid Krasnyy‐licen
nsen, fortsattee vi att borra två
t hål för
att underrsöka fler intervall inom dett identifieradee mineraliseraade området inom
i
de befinntliga borrproffilerna.
Borrning genomfördess i december, vilket är en avv de kallaste månaderna
m
i Bodaibo
B
med ttemperaturerr normalt
f
Krasnyy äär mycket lovaande. Tjocklek
ken på mineraaliseringen är större än
under minus 30 graderr. Resultaten från
f
vi osss potentiellt större
vad som historiskt har rapporterats. Med liknandde guldhalter förväntar
mineraltillgångar än vaad som tidigarre har hävdatss på Krasnyy. Vi har nu påbörjat ett nytt borrprogram på
00 meter för aatt fortsätta utvärderingen
u
av mineraltilllgången.
Krasnyy‐ licensen som omfattar 2 20
o Gold bidrar betydligt
b
till vår
v utvecklingg
Eldorado
Efter att h
ha blivit den största
s
aktieäggaren i Kopy G
Goldfields är Eldorado
E
Gold
d involverade i och bidrar betydligt
till den teekniska och veerksamhetsmä
ässiga utveckllingen . Det nu
uvarande prosspekteringsprrogrammet fö
ör Krasnyy
och andraa områden uttvärderades fö
örst av den te kniska kommiittén innan de
et antogs av Sttyrelsen. Sam
mtliga nya
förvärv diskuteras och godkänns ockkså av den tekkniska kommittén. Eldorado Gold delar ooch stödjer akktivt
om den unika prospekteringspotentialenn som finns i Lena
L
Goldfields.
insikten o
Fokus 2012
n av 2012 kom
mmer vi att fookusera på vårr mest potentiella fyndighett just nu; Krassnyy, där
Under deen första delen
vi ska borrra och uppskatta mineraltiillgångarna. V
Vi kommer ockkså att delta i auktioner förr nya potentiella
områden inom Lena Goldfields för att
a bli en betyddande aktör inom prospekttering i områddet. Kopylovskkoye och
nt venture pro
oduktion och vvi fortsätter re
educera de ad
dministrativa kkostnaderna.
Kavkaz ärr redo för join
mycket för er tilltro
t
och support av våra pprojekt.
Tack så m

Bästa hälsningar,
Damrin
Mikhail D
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Kopy G
Goldfieldss skapar vä
ärde geno
om prospe
ektering in
nom Lenaa Goldfield
ds
Kopy Golldfields historria
Kopy Goldfields AB (pu
ubl) (ticker: KO
OPY) är ett sveenskt juniort guldprospekte
g
eringsbolag, liistat på Nasda
aq OMX
th
i
Stockholm
m.
Bolaget
gru
ndades
2007
efter
att
ha
fö
örvärvat
fyndi
igheten
Kopyl
lovskoye.
Und
der de
First Nort
fyra senaste åren har bolaget
b
förvärrvat ytterligar e åtta licenser (varav två tillkännagavs i mars 2012) och
m 20 prospe
ekteringsprojeekt, därmed namnbytet till från Kopylovsskoye AB till Kopy
K
utvecklatt en portfölj med
Goldfields AB (publ). Kopy
K
Goldfields är det svensska moderbolaget med sex helägda ryskaa dotterbolagg: OOO
pylovskoye, OO
OO Krasny, OO
OO Prodolny, OOO Resurs och OOO Koppylovskoye
Kavkaz Gold, OOO Kop
ment samt dett svenska dottterbolaget Koopy Development AB.
Managem
Affärsidéé och mål
Kopy Goldfields vision är att bli ett prospektering
p
gs‐ och produkktionsbolag i världsklass.
v
Boolagets affärsiidé är att
d befintliga alluviala
a
guldggruvorna i Len
na
förädla gu
uldfyndigheteer i berggrunden som befin ner sig inom de
Goldfields i Ryssland, och
o utveckla dessa
d
till prod uktion. Bolagets långsiktiga
a mål är att uttveckla
g och ha enn produktionskapacitet på 200
2 000 Oz guuld per år.
mineraltillgångar på 5 miljoner Oz guld
g
Verksam i ett av världens främsta guldområden
elds för närvaarande 20
Efter det senaste förväärvet av ytterligare två licennser, utvecklar Kopy Goldfie
o
Undeer sommaren och
o hösten 20
011 fokuseradde bolaget på att
berggrundsprojekt inom befintligt område.
ngspotentialen på de mest intressanta guldmineralise
eringarna inom
m de dåvarand
de sju
utvärderaa prospekterin
prospekteeringslicenserrna. Samtliga projekt liggerr i området Le
ena Goldfieldss, känt för sin långa historia
a av
alluvial gu
uldproduktion
n. Projekten befinner
b
sig i oolika utvecklin
ngsfaser.
 Krasnyy‐licenssen borrades 2 571 meter uunder 2011. Resultaten
R
bek
kräftade tjockkare intervall och
o
jjämförbara gu
uldhalter jämffört med de h istoriska mine
eraltillgångarn
na på 653 0000 Oz (Ryska C2
2 och P1
ttillgångar). Mer än 2 000 meter
m
av kärnbborrning har påbörjats
p
unde
er kvartal 1 20012 för att yttterligare
utvärdera guldmineraliseringen.
 På Kopylovsko
oye‐licensen publicerades
p
een mineraltillggångsrapport på 37 000 Ozz@1.31 g/t guld
Indikerad Tillggång samt Anttagen Tillgångg på 80 000 @1,07
@
g/t i enliighet med JORRC koden och signerad
aav SRK Consulting. Kopylovvskoye är en ddel av ett klustter av liknande mineraliseriing som sträcker sig två
ttill fem kilomeeter ifrån vara
andra inom Koopylovskoye, Vostochnaya, Takthykan occh Pravovesen
nniy, vilka
aalla hör till Ko
opy Goldfields.
 Kavkaz är i en
n avancerad prrospekteringssfas tillsammans med Zolotoy‐, Uspenskiyy‐ och Obruch
heva‐
ffyndigheternaa inom Prodollny‐licensen ooch bekräftade
e guldmineraliseringar på aalla områden, se
ttidigare presss releaser under Q4 2011. M
Mineraliseringgarna är öppna
a i alla riktninggar.
Gromovsky, norr‐inom
 TTakhtykan‐liceensen, Banno
oye East‐fyndiggheterna på Vostochnaya‐
V
licensen och G
n
Prodolnyy‐ liccensen prospe
ekterades på uunder tredje kvartalet
k
och utvärderas
u
förr ytterligare
prospekteringg under 2012.

Prospektteringsaktivitteter under 20
011
Reversed
d Circulation borrning
b
(metter)
Diamanttborrning, (meeter)
Dikning ((meter)
Tomograafi (kilometer))
Geofysikk (km2)
Jordprovver (km2)

Kopy‐
Uspe n‐
Totaltt lovskoye Kavkaz Krasnyy skoyye Zolotoy
6 4866
4 880
948
3 15
343
5 2566
1 602
2 571
3000
783
4 2700
1 6880
2 080
144
1
2
3
3
3
100
4
3
3
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6
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Kopy G
Goldfieldss har en piipeline meed 20 projjekt inom nio licensser på 48
86 km2
uktur och förtroende hos lookala myndigheterna
Välutvecklad infrastru
na (med undantag av de under 2012 förvvärvade licensserna) är geog
grafiskt koncenntrerade till ett
e 40 x 20
Licensern
km stort område på 40
0 till 75 km avstånd från om
mrådets huvud
dort Bodaibo, som ligger i Irrkutskregione
en i
erna till huvuddvägen är mellan en och tio
o km. Från Kavvkaz i väster till
Ryssland.. Avståndet från fyndighete
Takhtykan i öster är avvståndet enda
ast 25 km, vilkket skapar god
da möjligheterr för att skapaa avsättning frrån flera
v
med
m statligt unnderhållna vägar samt
fyndighetter till ett centralt anrikninggsverk. Infrasttrukturen är välutvecklad
vatten occh el framdragget till fyndigh
heterna. Fyndiigheterna är belägna
b
100 km ifrån Sukhooy Log (60 Mo
oz), vilken
är den stö
örsta outveckklade guldfynd
digheten i Rysssland. Bolagett fokuserar på
å Artemovsky‐‐distriktet (Lena
Goldfields) med 20 Mo
oz historiskt alluvial guldprooduktion. Bolaaget uppfyllerr myndigheterrnas krav på miljö
m och
m
Bolaget har sm
må kontor i Sttockholm,
säkerhetsskrav och har därmed ett gott förtroend e hos lokala myndigheter.
Moskva o
och Bodaibo.

er 2012
Framtiidsutsikte
Bolaget h
har utvecklat en
e plan för 20
012 tillsammanns med teknisska kommittén. Fokus är att
tt skapa värde
e på
Krasnyy o
och borra projjektet i två ste
eg för att kunnna uppskatta mineraltillgån
ngarna. Bolageet planerar attt förvärva
ytterligarre områden in
nom Lena Gold
dfields och utvveckla en join
nt venture produktion för Koopylovskoye och
o
Kavkaz. B
Bolaget planerrar att ytterliggare reducera administrativva kostnader.
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Fjärde kvartalett 2011
Investerin
ngar i prospekkteringsarbete
en uppgick unnder perioden
n till 12,7 MSEK (10,6). Av p rospekteringssarbetena
utgjorde 2,6 MSEK (4,6
6) aktiverat arrbete för egenn räkning.
MSEK via en rikktad nyemissio
on till Eldoraddo Gold Corp.
Under deet fjärde kvartalet tillfördes bolaget 12 M
ostnaderna up
ppgick till 14,4
4 MSEK (4,9), varav personalkostnader utgjorde
u
3,9 M
MSEK (5,2). I
Rörelseko
rörelseko
ostnaderna inggår en nedskrivning av prosspekteringslicenser och pro
ospekteringsa rbeten med 4,3
4 MSEK
(‐), vilken
n utgör justering av felaktig återföring soom gjordes i trredje kvartalett om samma bbelopp.
5) MSEK och h änför sig till fö
örändring i up
ppskjuten skattteskuld.
Periodens skatt uppgicck till ‐1,0 (4,5
pgick till ‐11,2 MSEK (2,6) viilket motsvaraar ‐1,23 SEK (0
0,71) per aktiee.
Periodens resultat upp

Januarri – decem
mber 2011
1
Bolaget h
har ännu inte inlett produkttion varför nå gon nettoomssättning inte redovisas.
r
ngar i prospekkteringsarbete
en och licenseer uppgick till 36,5 MSEK (43,0), varav 366,4 MSEK (34,5
5) var
Investerin
prospekteeringsarbeten
n och 0,1 MSE
EK (8,5) förvärv
rv av en ny lice
ens. Den nya licensen förväärvades på en offentlig
auktion. A
Av prospekterringsarbeten utgjorde
u
15,0 MSEK (13,8) aktiverat arbe
ete för egen rääkning. Under andra
kvartalet gjordes en väärdejustering av Kopylovskooye‐projektet med ‐74,7 MSEK baserat ppå en
ningsprövningg från den nya
a mineraltillgå ngsrapporten
n som rapporterades underr andra kvartalet. Totalt
nedskrivn
uppgår det bokförda värdet
v
av prospekteringsarbbeten efter ne
edskrivningen till 104,7 MSEEK (144,8) i
balansräkkningen.
ostnaderna up
ppgick till 112
2,1 MSEK (24,00) varav värde
ejustering av aktiverade
a
liceens‐ och
Rörelseko
projekterringskostnadeer i Kopylovsko
oye‐projektet ingår med 74
4,7 MSEK och personalkostnnader ingår med
m 19,5
MSEK (166,0).
örändring i uppskjuten skattteskuld avsee
ende
Periodens skatt uppgicck till 2,7 MSEK (4,6) och häänför sig till fö
de prospekteringsutgifter till följd av gjorrda nedskrivningar. Bolagett aktiverar ingga uppskjutna
aktiverad
skatteforrdringar hänfö
örliga till skattemässiga undderskott.
pgick till ‐91,5 MSEK (‐8,6) vvilket motsvarrar ‐12,65 SEK
K (‐2,85) per akktie.
Periodens resultat upp
beln mot svenska kronan m
med ca 3,5% medan
m
Under peerioden januarri – decemberr försvagades den ryska rub
förändrin
ngen under samma period år
å 2010 uppgi ck till 6,5%. Då
D koncernenss tillgångar till största delen
n utgörs
av tillgångar denomineerade i rubel redovisas
r
i rappporten över totalresultat
t
omräkningsdif
o
fferenser upp
pgående
MSEK (‐11,7) fö
ör helåret,
till ‐1,9 M
medel uppgick vid utgången av perioden ttill 20,4 MSEK
K (0,9).
Likvida m
det för periodeen uppgick till 19,5 MSEK (‐‐4,8). Under perioden
p
tillfördes bolaget eemissionslikviiden från
Kassaflöd
nyemissio
onen som sluttfördes i december 2010. B
Bolaget tillförd
des 41,9 MSEK
K, netto efter kvittning av lå
ån samt
avräkningg av emissionsskostnader. Under
U
det treddje och fjärde kvartalet tillfö
ördes bolagett ytterligare to
otalt 29
MSEK i tvvå riktade nyemissioner till Eldorado Goldd Corp. Under året har lång
gfristiga lån uppptagits med 10,2
MSEK hoss bolagets stö
örsta aktieägare De kortfristtiga lån som erhölls
e
under hösten 2010 ffrån ett antal av
bolagets större aktieäggare, styrelseledamöter sam
mt företagsled
dning har återrbetalats undeer året. Lånen
n som
återbetalades uppgick till 4,0 MSEK..
a
Eget kapital uppgick vid utgången avv perioden tilll 121,9 MSEK (186,5) vilket motsvarar 133,07 SEK per aktie
(28,14).
%) i slutet av pperioden.
Soliditeteen uppgick till 86,3% (88,8%
nittligt antal anställda unde
er perioden upppgick till 93 (79). Av de ansställda utgjordde 35 persone
er fast
Genomsn
anställda och 58 perso
oner temporärrt anställda soom främst arb
betar med prospektering. Ö
Ökningen i antal
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anställda under period
den är hänförlig till borraktiiviteterna på Kopylovskoye
K
och Kavkaz. A
Antalet anställda vid
periodens slut uppgickk till 60 (47).

Fortsattt drift (Going conccern)
Guldprosspektering är en
e kapitalintensiv verksamhhet och som framgår
f
ovan har bolaget ä nnu inga intäkter. Som
ningen avseen
nde 2010 och prospekt utgivna under 2010 kommer b olaget att beh
höva
beskrivitss i årsredovisn
kontinuerlig finansierin
ng för att kunna fortsätta vverksamheten. Samma förhållande föreli gger för den närmsta
n
n. Styrelsen an
nser att finanssiering främst ska ske via ny
yemissioner kkompletterat med
m
12‐ månaadersperioden
bryggfinaansiering. Styrrelsen har und
der kvartal 1 22012 intensifie
erat arbetet med
m fortsatt fiinansiering occh med
beaktand
de av de bedömda värdena på bolagets liicenser och saannolika tillko
ommande finaansiering är styrelsens
bedömning att bolagett har förmåga till fortsatt d rift.

Väsenttliga händ
delser efte
er balansd
dagen




Den 23 januarri 2012 publiccerades positivva resultat fråån ytterligare 600 meters boorrning på Kra
asnyy
vvilket bekräftaade ytterligare mineraliseraade zoner på upp till 86 me
eter med en s nitt guldhalt på
p 1,5 g/t
iinkluderat inttervall på 39,1
10 meter på snnitt guldhalt 2,45
2 g/t.
2 200 meter ytterligare
y
borrrning påbörjaades på Krasnyy i februari 2012.
2
Den 5 mars 20
012 tillkännaggavs förvärv a v två licenser om totalt 232
2 km2.

Moderrbolaget
Totala tilllgångar uppgick till 239,2 MSEK
M
(293,1). Likvida medel uppgick till 19,6
1 MSEK (0,66). Periodens resultat
för året u
uppgick till ‐80
0,5 MSEK (‐5,0
0). Efter den nnedskrivning av
a Kopylovskoye‐fyndigheteen som gjorde
es på
koncernn
nivå har motsvvarande nedskkrivning gjortss i moderbolaaget av fordrin
ngar på konce rnbolag och aktier
a
i
dotterbolag om 45,4 MSEK
M
respektive 27,2 MSEKK.

Utdeln
ning
Styrelsen
n kommer att föreslå
f
årsstämman den 3 maj 2012 att ingen utdelning lämnas.

Risk occh osäkerhet
En detaljeerad beskrivning av bolagetts risker ingårr i Kopy Goldfiields årsredovvisningen för 22010. Det har inte skett
några vässentliga förändringar i väsentliga risker ooch osäkerhettsfaktorer und
der perioden. Riskerna är bland
annat, geeologiska riskeer, leverantörssrisker, risker relaterat till värderingen
v
på tillgångarnaa, risker relate
erade till
fyndighetterna, guldpriset, valutakurrsrisker och poolitiska risker..
Denna rapport har ej blivit
b
granskad
d av bolagets rrevisor.

Stock holm 28 marss, 2012
B (publ)
Kopy Goldfields AB
Styrelsen
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Komm
mande finaansiell rap
pporteringg
16 maj, 22012
24 augustti, 2012

Kvartalsrapport j an‐mars
Halvvårsrapport

Årsred
dovisning
Årsredovisningen 2011
1 publiceras på hemsidan w
www.kopygold
dfields.com de
en 11 april 20012.

Årsstämma
Årsstämm
man för Kopy Goldfields AB hålls torsdaggen den 3 maj 2012 kl 15.00
0 på bolagets huvudkontor på
Skepparggatan 27, 4tr i Stockholm.

För meer informaation:
Mikhail D
Damrin, VD, +7
7 916 808 121
17
Tim Carlssson, CFO, +46
6 70 231 87 01
1

Adresss:
Kopy Goldfields AB (pu
ubl) (556723‐6
6335)
f
114 52 Stockholm,
S
SW
WEDEN
Skepparggatan 27, 4th floor,
Tel: +46 7702 31 87 01
www.kop
pygoldfields.co
om
OPY (Nasdaq OMX
O
First North)
Ticker: KO
Antal aktier utestående: 9 327 193

Offenttliggörand
de enligt svensk lag
Kopy Goldfields AB (pu
ubl) publicerar denna inform
mation i enlighet med Lag om
o värdepapppersmarknade
en
n 28 mars
och/eller Lag om handel med finanssiella instrumeent. Informatiionen lämnades för offentliiggörande den
2012 kl 08.45.
neraltillgångarr och malmresserver
Kopy Goldfields påbörjjade från och med 3 juni 20011 sin rapportering av min
RC‐koden. SRK
K Consulting, Reno‐kontoreet i USA, verkaar som konsult och beräknaar samt godkä
änner
enligt JOR
mineraltillgångarna en
nligt JORC‐kod
den med kvalifficerade konsulten Jeff Volk
k, Msc, CPG, FFA usIMM som
m
de part. Kopy Goldfields tillämpar Intern ational Financcial Reporting
g Standards (IFFRS), som god
dkänts av
oberoend
EU. Manggold Fondkom
mmission verka
ar som Certifi ed Adviser, te
el: 08‐503 015
5 50.

Denna haalvårsrapport och ytterligarre informationn finns på www.kopygoldfie
elds.com

Kopy Gold
dfields AB (publ) Ticker: KOPY Bokslutskommu
B
uniké Jan‐Dec 2011
2

8

Konceernens ressultaträkn
ning i samm
mandrag
okt
o – dec

jaan – dec

KSEK

20
011

20
010

20011

2010

Nettoom
msättning
Övriga in
ntäkter
Summa intäkter

0
1 691
6
1 691
6

0
189
1
189
1

0
3 2236
3 2236

0
433
43
33

Aktiverat arbete för egen
e
räkning

2 636
6

3 362
3

15 0049

12 58
82

‐6 261
2
‐3 873
8

361
3
‐5 235
2

‐17 8865
‐19 5504

‐8 04
46
‐15 962

Av‐ och nedskrivningaar av materiella och
imaterieella tillgångar
Summa rörelsekostna
ader

‐4 298
2
‐14 432
4

‐2
‐4 876
8

‐74 7714
‐112 0083

‐5
‐24 013

Rörelserresultat
Finansiella poster

‐10 105
1
‐21
‐

‐1 325
3
‐5
590

‐93 7798
‐4401

‐10 99
98
‐2 217

Resultatt efter finansiiella poster
Skatt
PERIODEENS RESULTA
AT

‐10 126
1
‐1 026
0
‐11 152
1

‐1 915
9
4 536
5
2 621
6

‐94 1199
2 6654
‐91 5545

‐13 215
4 60
05
‐8 610

‐1,23

0,,71

‐12,,65

‐2,8
85

9 040 236
2
9 327 193
1

3 686 633
6
6 626 937
9

7 235 2292
9 327 1193

3 024 36
66
6 626 93
37

Övriga eexterna kostnaader
Personalkostnader

Resultatt per aktie föree och efter utsspädning
Genomsnittligt antal aktier
a
före och
h efter
utspädning*
Antal akktier vid utgån
ngen av period
den

* Vid beräkning av genomsn
nittligt antal aktie
er år 2010 har häänsyn tagits till deen omvända split som genomfördees i augusti 2010.

Koncerrnens rapport överr totalresu
ultat i sam
mmandrag
g
okt
o – dec
KSEK
Perioden
ns resultat
Övrigt to
otalresultat
Valutaku
ursdifferenserr
SUMMA
A TOTALRESULLTAT FÖR PER
RIODEN

jaan – dec

20
011

201
10

20111

2010

‐11 152

2 62
21

‐91 5445

‐8 610

6 611
‐4 541

22
28
2 84
49

‐1 9220
‐93 4665

‐11 68
83
‐20 29
93
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pport överr finansielll ställningg i samma
andrag
Koncerrnens Rap

KSEK

Not

2011

2010

31‐dec

31‐dec

TILLGÅN
NGAR
Anläggningstillgångar
Immaterriella anläggningstillgångarr
Prospektteringslicenseer och utvärde
eringsarbeten

104 700
0

144 8339

9 015
5

6 1882

113 715
5

151 0221

1 776
6
5 392
2
20 386
6
27 554
4

7115
57 3003
9116
58 9334

141 269
9

209 9555

121 926
6

186 4669

Summa långfristiga skulder
s

12 096
6

5 3993

Summa kortfristiga skkulder

7 247
7

18 0993

141 269
9

209 9555

Materiellla anläggning
gstillgångar
Byggnad
der och Maskiner och inven
ntarier
Summa anläggningstiillgångar
Omsättn
ningstillgånga
ar
Varulageer
Kortfristiga fordringarr
Kassa occh bank
Summa omsättningsttillgångar

5

SUMMA
A TILLGÅNGAR
R
EGET KA
APITAL OCH SK
KULDER
Eget kap
pital

6, 7

SUMMA
A SKULDER OC
CH EGET KAPIT
TAL
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Koncerrnens Rap
pport överr kassaflöden i sam
mmandrag
KSEK

Not

2011

2010

jan – dec

jan – dec

öde från den löpande verkssamheten
Kassaflö

‐25 363
3

‐9 0664

Kassaflö
öde från invessteringsverksa
amheten

‐38 010
0

‐47 9996

82 855
5

52 2993

Perioden
ns kassaflöde
e

19 482
2

‐4 7667

Likvida m
medel vid åretts början
Kursdiffeerenser i likvid
da medel
Likvida m
medel vid periiodens slut

916
6
‐12
2
20 386
6

5 7002
‐119
9116

Kassaflö
öde från finan
nsieringsverkssamheten

5,6

Koncerrnens Rap
pport överr förändring i eget kapital i sammandrrag
KSEK

Eget kap
pital vid börjaan av perioden
n
Nyemisssion
Ej registrrerad nyemisssion dec 2010
0
Registrering av nyemiission
nskostnader
Emission
Premier för teckningssoptioner
Perioden
ns resultat
Övrigt to
otalresultat fö
ör perioden
Eget kap
pital vid slutett av perioden

Not

2011

2010

jan – dec

jan – dec

6
7
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186 469
9
29 006
‐64 797
7
64 797
7
‐522
2
438
8
‐91 545
5
‐1 920
0
121 926
6

105 5110
47 8889
64 7997
‐
‐11 4334
‐
‐8 6110
‐11 6883
186 4669

11

äkning i saammandrrag
Moderrbolagets resultaträ
okt – dec
KSEK

jan – dec

1
2011

20110

2011

2010

Nettoom
msättning
Rörelseo
omkostnader

660
0
‐2 666
6

1 4220
‐2 8881

3 183
‐12 650

3 043
‐9 214

Rörelserresultat

‐2 006
6

‐1 4661

‐9 467

‐6 171

Finansiella poster

‐26 643

2338

‐70 987

1 196

Resultatt efter finansiiella poster
Skatt
PERIODEENS RESULTA
AT

‐28 649
9
0
‐28 649
9

‐1 2223
0
‐1 2223

‐80 454
0
‐80 454

‐4 975
0
‐4 975

Moderrbolagets balansräkkning i sam
mmandrag
KSEK

Not

2011

2010

30‐sep

31‐dec

NGAR
TILLGÅN
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggning
gstillgångar
Andelar i koncernföreetag
Fordringgar hos koncerrnföretag

210 733
2 282
2

195 7007
44 2662

Summa anläggningstiillgångar

213 015
5

239 9669

6 607
7
19 626
6
26 233
3

52 5220
6446
53 1666

239 248
8

293 1335

226 896
6

278 7997

Summa långfristiga skulder
s

10 230
0

‐

Summa kortfristiga skkulder

2 122
2

14 3338

239 248
8

293 1335

Omsättn
ningstillgånga
ar
Övriga fo
ordringar
Kassa occh bank
Summa omsättningstillgångar

5

SUMMA
A TILLGÅNGAR
R
EGET KA
APITAL OCH SK
KULDER
Eget kap
pital

6, 7

SUMMA
A EGET KAPITA
AL OCH SKULD
DER
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Noter
Not 1
Inform
mation om Bolaget
ubl), med orga
anisationsnum
mmer 556723‐‐6335, och huvudkontor i SStockholm, Sve
erige, är
Kopy Goldfields AB (pu
MX First Northh, Stockholm med kortnam
mn KOPY. Bola gets och
ett publikkt bolag listat på Nasdaq OM
dotterbolagens verksamhet beskrivss i avsnittet “KKopy Goldfield
ds skapar värd
de genom proospektering inom Lena
pport.
Goldfields” i denna rap
Redovisningsprincip
per
Not 2
pporten för peerioden som avslutades
a
denn 31 Decembe
er 2011 har upprättats i en lighet med IA
AS 34 och
Delårsrap
Årsredovisningslagen. Koncernredovvisningen harr, i likhet med årsbokslutet för 2010, uppprättats i enligghet med
onal Financial Reporting Sta
andards (IFRSS) såsom de an
ntagits av EU och
o den svensska
Internatio
Årsredovisningslagen. Moderbolage
ets redovisnin g har upprättats i enlighet med Årsredovvisningslagen och
pportering, RFFR 2 Redovisniing för juridiskka personer.
Rådet förr finansiell rap
om för räkensskapsåret 20110 och såsom de
d har
Under peerioden har saamma redovisningsprincipeer tillämpats so
beskrivitss i årsredovisn
ningen för 201
10. Ett antal n ya tillägg till IFRS‐standarder och tolkninngsuttalanden
n från
IFRIC har trätt i kraft frrån och med den
d 1 januari 22011. Ingen av dessa förändringar som tträtt i kraft har haft
G
finaansiella rapporter.
någon väsentlig påverkkan på Kopy Goldfields
pporten inneh
håller inte all den
d informatioon och de upp
plysningar som
m återfinns i åårsredovisninggen och
Delårsrap
delårsrap
pporten bör däärför läsas tillsammans me d årsredovisn
ningen för 201
10.
Segme
entrapporterin
ng
Not 3
mentrapporte ring. All prosp
pekteringsverk
ksamheten in om Kopy Gold
dfields
Bolaget tillämpar IFRS 8 för sin segm
ör liknande rissker och möjliggheter och uttförs inom Rysssland. Bolage
ets verksamheet utgör ett se
egment
utsätts fö
och separat segmentin
nformation läm
mnas därför innte.
Transaaktioner med närstående
Not 4
I januari 22011 återbetaalades kortfrisstiga lån om 4 MSEK som errhållits under hösten 2010 från större akktieägare,
styrelsem
medlemmar saamt ledning. I augusti 2011 träffades öve
erenskommelsse om långfrisstiga låneavtal om 12,7
MSEK meed de större aktieägarna på
å 7 % ränta oc h 2 års löptid. Totalt är låne
et på 10,2 MSSEK och komm
mer så
förbli då bolaget valt att
a inte be om 2,5 MSEK frå n Commodityy Quest.
Fordringar
Not 5
n som slutförddes i decembe
er 2010, och som
s
redovisaddes som kortfristiga
Emissionsslikviden från nyemissionen
fordringaar i december 2010, erhölls i januari 20111. Netto tillförrdes bolaget 41,9
4 MSEK eftter kvittning av lån
samt avrääkning av emiissionskostnad
der.
Registrrering av nyem
mission
Not 6
ember 2010 reegistrerades hos
h Bolagsverk
ket i början avv 2011.
Nyemissionen som slutfördes i dece
Teckniingsoptioner
Not 7
bolagsstämmaa den 27 juli 2011
2
beslöts ddet att inrätta ett incitamen
ntsprogram föör ledande
På extra b
befattnin
ngshavare och nyckelperson
ner genom em
mission av teckningsoptione
er. Teckningsooptionerna em
mittieras
vederlagssfritt till dotteerbolaget Kopyy Developmennt och förvärvvas därefter avv de anställdaa till marknadsspris.
Teckningssoptionerna lö
öper till och med
m den 15 okktober 2013 och
o har ett lössenpris om 7,110 SEK. Varje
teckningssoption ger innehavaren rätt att teckna een ny aktie i bolaget
b
innebä
ärande att bollagets aktieka
apital kan
komma aatt öka med hö
ögst 1 626 148
8,74 SEK.
Eventu
ualförpliktelse
er
Not 8
m en tidigare
e anlitad ekonnomikonsult lö
östes
Det finns inga eventuaalförpliktelser på balansdaggen. Tvisten med
under det andra kvartaalet.
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Ordlistta
Alluvialt guld
Mineralisseringar i flodb
bädden i marknivå
Antagen mineraltillgån
ng
Den del aav mineraltillggången som ha
ar liten geologgisk kännedom
m och tillförlittlighet. Antageen mineraltillggång får
ej summeeras med känd
da och indikerrade mineralttillgångar ellerr malmreserve
er samt får ej heller vara un
nderlag
för ekono
omiska bedöm
mningar
Cut‐off
Lägsta miineralhalt därr fyndighet är brytvärd
Diamantb
borrning
Undersökkningsmetod där
d man borra
ar upp kärnorr av berg, även
n kärnborrning
d mineraltillgåång
Indikerad
Den del aav mineraltillggången som ha
ar mindre geoologisk känned
dom och tillfö
örlitlighet, jäm
mfört med känd
mineraltillgång
JORC
Erkänd sttandard satt av
a Australian Joint Ore Reseerves Committte (JORC) för beräkning av mineraltillgån
ngar
Kvarts
Mineral b
bestående av kiseldioxid, SiO2. Färgen ärr vit eller transparent
Känd min
neraltillgång
Den del aav mineraltillggången som ha
ar hög geologgisk kännedom
m och tillförlitlighet
Kärnborrrning
Borrmeto
od för att undersöka berggrrundens kärnaa som använd
ds i samband med
m prospekttering
Lena Gold
dfields
Namn på guldproducerande område
e sedan 150 åår mellan flode
erna Vitim och Lena i Irkutsskområdet. Ge
eografiskt
sammanffaller detta med norra delen av Bodaibo‐‐området
Malmreserv
n mineraltillgång som kan brytas och föräädlas med beaaktande av förretagets lönsaamhetskrav
Del av en
ng
Mineral// Mineraliserin
Kombinattion av elemeent i jordskorp
pan/Koncentraation av mineraler i berggru
unden
Mineraltiillgång
En koncentration eller förekomst avv mineral i elleer på jordskorrpan i sådan mängd,
m
beskafffenhet och kvvalitet att
ekonomissk utvinning är
ä möjlig
RC‐borrn
ning
Reverse C
Circulation, bo
orrmetod som
m används för provtagning av
a borrkax
GKZ
Ryska staatliga kommitttén för reservbedömningarr
Troy ounce (oz)
31,104 grram. Viktenheet för guld
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