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KOPY GOLDFIELDS AB (publ) 
Delårsrapport januari – juni 2020 

 
De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Kopy Goldfields Koncernen (”Kopy Goldfields”, 
”Bolaget”), för vilken Kopy Goldfields AB (publ) med organisationsnummer 556723-6335 är 
moderbolaget (”Moderbolaget”), redovisas här för det halvår som avslutades den 30 juni 2020. 
 
Den 29 maj 2020 meddelades att Kopy Goldfields ingått ett villkorat avtal om att förvärva Amur Zoloto, 
ett medelstort guldproduktionsbolag baserat i Ryssland, genom ett omvänt förvärv. Transaktionen var 
ännu inte slutförd per den 30 juni 2020 och därför ingår inte Amur Zolotos verksamhet och ekonomiska 
resultat i denna delårsrapport. Transaktionen hade inte heller någon ekonomisk påverkan på denna 
delårsrapport. Kopy Goldfields planerar att redovisa proformasiffror för första halvåret 2020 för det 
sammanslagna bolaget, inklusive Amur Zoloto, i september 2020. 
 

Finansiell information för första halvåret 2020 
• Bolaget rapporterar ingen omsättning 
• Intäkter från försäljningen av Kopylovskoye-projektet 2,3 MSEK (2,9) 
• Resultat från Joint Venture -7,0 MSEK (+4,6), skillnaden mellan perioderna om totalt -11,6 MSEK 

förklaras huvudsakligen av valutakursdifferenser. 
• Resultat efter skatt -14,3 MSEK (-0,6)  
• Summa totalresultat -14,7 MSEK (+2,9) 
• Resultat per aktie före och efter utspädning, -0,14 SEK (-0,01) 
• Periodens kassaflöde uppgick till -2,7 MSEK (-8,7), inklusive betalda räntor 0 MSEK (-2,8) och upptagna 

lån 3 MSEK (0)  
• Investeringar i prospektering och licenser, MSEK 0 (0) 
• Investeringar i joint ventures, 0 MSEK (0) 
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3,6 MSEK (11,4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väsentliga händelser januari–juni 2020 
Den 29 maj 2020 meddelade Bolaget att man ingått ett villkorat avtal om ett omvänt förvärv av Amur Gold 
Company Limited, ”Amur Zoloto”. Amur Zoloto är ett medelstort guldproduktionsbolag baserat i Ryssland, med 
bevisade och sannolika reserver om 1,0 Moz och kända, indikerade och antagna tillgångar om 1,4 Moz. Amur 
Zoloto producerade 52 koz guld under 2019 från två berggrundsgruvor och flera alluviala gruvor. Det omvända 
förvärvet genomförs som en apportemission varvid Kopy Goldfields förvärvar 100 procent av andelarna i Amur 
Zoloto i utbyte mot totalt 782 179 706 nya aktier i Kopy Goldfields. På grund av det omvända förvärvet inleddes 
en ny noteringsprocess på Nasdaq First North Growth Market, som godkändes den 23 juni 2020. Det omvända 
förvärvet godkändes också av årsstämman i Kopy Goldfields den 30 juni 2020.  
 
Slutförandet av förvärvet av Amur Zoloto inleddes den 25 augusti 2020 och förväntas vara klart senast den 16 
september 2020.  

 Nyckeltal Jan– jun Jan–dec 
  2020 2019 2019 
Investeringar i prospektering och licenser, MSEK 0,0 0,0 6,0 
Investeringar i joint ventures, MSEK 0,0 0,0 5,7 
Likvida medel vid periodens utgång 3,6 11,4 6,3 
Resultat efter skatt, MSEK -14,3 -0,6 -3,7 
Summa totalresultat för perioden, MSEK -14,7 2,9 -6,4 
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,14 -0,01 -0,04 
Eget kapital per aktie, SEK 1,02 1,25 1,16 
Soliditet, % 64,9 79,4 71,2 
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Kommentarer från VD: Snart guldproducent i en situation med historiskt höga 
guldpriser och covid-19 pandemi 
Bästa aktieägare! 

Första halvåret 2020 har varit de mest händelserika sex månaderna någonsin för Kopy Goldfields. Utbrottet av 
covid-19 pandemin fick världsekonomin att gå in i en lågkonjunktur, vilket minskade investerarnas intresse för 
prospekteringsrisk. Den globala ekonomiska krisen drev dock upp guldpriset till historiska rekordnivåer, vilket i 
sin tur ökade intresset för fusioner och förvärv i branschen och Kopy Goldfields utnyttjade denna utveckling för 
att bli en lönsam guldproducent. 
 
Efter att under mer än ett decennium ha bedrivit guldprospekteringsprojekt i Ryssland har Kopy Goldfields 
säkrat en strategisk position som en av de stora ägarna av prospekteringsområden i regionen Lena Goldfields, 
ett av världens mest spännande guldutvinnings- och prospekteringsområden, där båda våra viktigaste 
prospekteringsprojekt – Krasny och Maly Patom – ligger.  
 
I början av 2020 publicerade vi 2019 års prospekteringsresultat för Maly Patom-projektet då vi borrade 2 505 
meter nya hål, med fokus på guldmineraliseringar i berggrunden. Vår borrning korsade flera intervall med 
guldmineraliseringar med ett guldinnehåll som översteg 1g/ton. Prospekteringsresultatet ger starka 
indikationer på förekomst av guldmineralisering i berggrunden inom vårt licensområde.  
 
Vi bildar en ledande rysk medelstor koncern inom guldprospektering och guldproduktion 
I maj 2020 undertecknade vi, och har just inlett, slutförandet av det omvända förvärvet av Amur Zoloto, en 
medelstor guldproducent baserad i Ryssland. Vissa registreringsprocedurer återstår innan transaktionen är 
avslutad. Integrationen av Amur Zoloto kommer utan tvekan att innebära ett nytt kapitel i Kopy Goldfields 
historia. Affären kombinerar våra starka prospekteringskunskaper och tillgångsportfölj med Amur Zolotos 
väletablerade produktionstillgångar och kapacitet inom guldproduktion. Amur Zolotos guldproduktion uppgick 
under 2019 till 52 koz, vilket kommer att göra ”nya” Kopy Goldfields till en av de starkaste noterade 
guldproducenterna med bas i CIS (Commonwealth of Independent States) – med totala tillgångar på 1,1 Moz av 
bevisade och sannolika reserver och 2,4 Moz av kända, indikerade och antagna resurser.  
 
Eftersom transaktionen inte var slutförd den 30 juni redovisar den här halvårsrapporten inte några finansiella 
effekter av transaktionen, inte heller av Amur Zolotos verksamhet. I framtiden kommer våra finansiella 
rapporter att inkludera Amur Zolotos verksamhet inom guldproduktion och bolagets starka ekonomiska 
resultat. 
 
Parallellt med Amur Zolotos befintliga produktion menar vi att de historiskt rekordhöga guldpriserna kommer 
att gynna Kopy Goldfields när vi tar nästa steg i vår utveckling och fortsätter att utforska det spännande Lena 
Goldfields-området samt förbereder för att övergå till produktion – vilket kommer att ge oss en plattform för 
fortsatt tillväxt.  
 
Hittills har inga fall av covid-19 registrerats på Amur Zolotos produktionsanläggning då man redan från början 
införde en 14-dagars karantänsperiod för all personal som kommer till gruvorna. Långvariga reserestriktioner 
komplicerar dock avsevärt bemanningen av Amur Zolotos verksamhet och drabbar underhållet av utrustningen.  
 
För företagets räkning vill jag tacka alla aktieägare som röstade ja till förvärvet av Amur Zoloto. Vårt fokus nu 
kommer att handla om att integrera de två bolagens verksamheter som nästa steg i arbetet med att omvandla 
Kopy Goldfields position från en högintensiv prospekteringsverksamhet till en stabil och attraktiv 
guldproducent inom guldutvinningssektorn i Ryssland.  
 
Mikhail Damrin 
VD Kopy Goldfields 
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Sammanfattning av verksamheten  

 
 
Kopy Goldfields AB (publ) (ticker: KOPY) är ett juniort, svenskt guldprospekteringsbolag, grundat 2007 och 
noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolaget har 12 licenser som omfattar en total yta av 
2 156 km² och ligger i Lena Goldfields-området i Sibirien i Ryssland och i Amur-regionen i ryska Fjärran östern. 
Flaggskeppsprojektet Krasny består av tre licenser och befinner sig i för-lönsamhetsfasen (eng: ”pre-feasibility 
stage”). Kopys totala indikerade och antagna mineraltillgångar rapporterade i enlighet med JORC uppgår till 0,9 
Moz. 

Sammanfattning av projekt och utveckling under 2020 
Bolaget har en diversifierad portfölj med prospekteringsprojekt i olika stadier. Alla licenser har grupperats i en 
portfölj som består av fyra projekt: Krasny, Maly Patom, Amur och den nyligen förvärvade licensen Verkhovya 
Tamaraka. Flaggskeppsprojektet är Krasny, som befinner sig i lönsamhetsutvecklingsskedet, och består av tre 
licenser (Krasny: både alluvial- och berggrundslicens och Batiy: berggrundslicens) med en total yta om 119 km2. 
Maly Patom-projektet, som befinner sig i prospekteringsstadiet, är uppdelat på sju licenser (Tyrynakh, Bolshaya 
Taimendra, Gorbylyakh, Omur-Yuryakh, Chencha, Malo-Patomsky och Polovinka) och har en total yta om 1 940 
km2. Amur-projektet befinner sig i prospekteringsskedet och innefattar sedan första kvartalet 2020 en licens 
med en total yta av 13 km2. Verkhovya Tamaraka-licensen, med en yta på 83 km2 och i prospekteringsstadiet, 
ligger i Bodaibo-området, men är avskilt från Krasny och Maly Patom. Om licensen blir framgångsrik kan den 
utvecklas till ett fristående projekt. 

Krasny-projektet  
Krasny är i dagsläget Kopys längst framskridna projekt, där prospekteringsaktiviteter har pågått sedan 2010, då 
projektet förvärvades av ryska licensmyndigheten vid en offentlig auktion. 2014 ingicks ett avtal med den ryska 
guldproducenten GV Gold om att tillsammans utveckla guldfyndigheten. Enligt avtalsvillkoren erhöll GV Gold 51 
procent av Krasny-projektet genom att dels erlägga 3 MUSD kontant till Kopy Goldfields och dels investera 6 
MUSD för prospektering. Under 2016 till 2019 har ytterligare 6 MUSD för fortsatt utveckling av projektet 
investerats av GV Gold och Kopy Goldfields. 

Projektet befinner sig för närvarande i för-lönsamhetsstadiet. Krasny projektet omfattar två berggrundslicenser 
och en alluvial guldlicens. 

Efter att ha utvecklat Krasny-projektet från start till den nuvarande förberedelsefasen inför prospektering 
mellan 2010 och 2019 ansåg Kopy Goldfields och GV Gold att det var dags att förverkliga projektets värde. I 
mitten av 2018 stoppades fältprospekteringsaktiviteterna på Krasny och projektet förbereddes för försäljning. 
Därefter har samtal förts med GV Gold om de olika alternativen för en försäljning. Efter samgåendet med Amur 
Zoloto kommer utvecklingsstrategin för Krasny att gås igenom vad gäller de nya produktionsmålen för Kopy 
Goldfields. 

Under våren 2020 kom Kopy Goldfields och GV Gold överens om att investera ytterligare 1 MUSD för att 
finansiera en rysk reservrapport och för att säkra en anslutning av den framtida gruvanläggningen till det 
regionala elnätet. GV Gold betalade sin pro-rata-andel på 507 KUSD i juni 2020, medan Kopy Goldfields 
utnyttjade rätten att skjuta upp betalningen av 493 KUSD i 360 dagar. 
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Under 2020 förlängdes licensvillkoren för Krasny med tre år. I enlighet med det reviderade licensavtalet ska 
reservrapporten om Krasny lämnas in till de ryska licensmyndigheterna i april 2023, lönsamhetsstudien ska vara 
klar i april 2024 och gruvdrift ska inledas i oktober 2025. 

Maly Patom-projektet 

Maly Patom-området ligger i gulddistriktet Patomo-Nechersky inom Lena Goldfields, cirka 250 km nordost om 
Bodaibo. Området har en hög potential för nya upptäckter av guld samt en lång historia av framgångsrik alluvial 
guldutvinning. Inom Kopy Goldfields berggrundslicenser finns det fortfarande många aktiva guldprojekt som 
fortfarande är i drift. Geologin och berggrundens ålder i området liknar Sukhoy Logs, med formationer, 
bergarter och strukturer som är gynnsamma för guldmineraliseringar. Det har förekommit ett stort antal 
observationer i området av guldhalos med sekundärt guld, zoner och punkter av guldmineraliseringar, samt 
rena guldförekomster fångade manuellt för hand. Fram till att Kopy Goldfields förvärvade licenserna hade dock 
ingen mer omfattande prospektering i berggrunden genomförts i området.  

Initialt omfattades hela licensområdet på 1 852 km2 av en undersökning av sedimentprover som gjordes av 
Kopy Goldfields och där totalt 5 380 prover samlades in och analyserades. Genom kartläggningen av dessa data 
identifierades 23 lovande kluster för mer detaljerad prospektering.  

Därefter genomfördes en geokemisk undersökning inom ett område av 122 km2: totalt samlades 12 896 prover 
in och analyserades. Resultaten bekräftar att Maly Patom är ett område med stor prospekteringspotential. Tre 
anomalier identifierades för borrning och dikning, nämligen Mezhdurechnaya, Sekushaya och Polovinka. 
Utöver dessa målområden för borrning och dikning återstår fortfarande drygt 14 målområden för detaljerad 
geokemisk undersökning. 

2019 borrades 2 505 meter kärnhål och 2 338 meter diken grävdes och testades inom tre tidigare identifierade 
guldanomalier. Dessutom genomfördes en geokemisk undersökning av 38 km2. Resultaten visar 
guldmineraliseringar vid både Zhelanny- och Alemakitskiy-områdena, korsade av flera intervall med 
guldanomalier med ett guldinnehåll som överstiger 1 g/t. Även om inget kommersiellt brytbart guld ännu har 
identifierats pekar prospekteringsresultaten starkt på förekomsten av guldmineraliseringar i berggrunden i 
licensområdet. 

Amur-projektet 
Amur-projektet inkluderade från början fyra alluviala prospekteringslicenser, 60 km från Blagoveshensk. Ett 
begränsat prospekteringsprogram, bestående av prospekteringsborrning och provtagning, genomfördes under 
2018 för att verifiera historiska data och bekräfta prospekteringspotentialen. Under första kvartalet 2020, 
avyttrade Kopy Goldfields sina aktier i LLC Zolt och LCC Enerkom och ökade samtidigt sitt innehav i LLC 
Stanovoy till 67 procent. Denna transaktion genomfördes utan att någon köpeskilling betalades. Kopy 
Goldfields har för närvarande inga planer på att investera ytterligare i projektet. 

Transaktion med Amur Zoloto 
Den 29 maj 2020 ingick Kopy ett avtal om att förvärva alla aktier i det ryska guldproduktionsbolaget Amur 
Zoloto. Amur Zoloto är ett medelstort guldproduktionsbolag baserat i Ryssland. Amur Zolotos mineraltillgångar 
består av ett antal operativa guldgruvor och projekt under utveckling (både berggrund och alluvial) i distrikten 
Ayano-Maisky och Tuguro-Chumikansky i Khabarovsk-regionen i ryska Fjärran östern. Bevisade och sannolika 
reserver uppgår till 0,98 Moz och kända, indikerade och antagna resurser till 1,42 Moz. 2019 producerade 
Amur Zoloto 52 koz guld. 

Guldutvinning i berggrunden genomförs på Yubileiny-komplexet och Perevalnoye-komplexet. Dessutom 
utvinns guld ur vaskavlagringsområden. Yubileiny-komplexet består av underjordsgruvan Krasivoye, 
fyndigheten Ulun och Yubileiny-anrikningsverket. I Perevalnoye drivs ett dagbrott och en anrikningsverk. 

Under 2015–2019 utvecklade Amur Zoloto framgångsrikt ett antal gruvor som ledde till en ökning av 
produktionen från 21 koz guld 2015 till 52 koz 2019 med en gradvis utvidgning av reservbasen. Nyligen 
driftsatte Amur Zoloto en ny bearbetningslinje på 130 kt malm i årlig kapacitet vid Yubileiny-anläggningen och 
Amur Zoloto har planerat att driftsätta en höglakningsanläggning inom sin Perevalnoye-gruva för att bearbeta 
låggradig malm. 

Under första halvåret 2020 uppgick Amur Zolotos totala produktion till 23,9 koz (742 kg) guld och 
guldekvivalent, inklusive 53,9 koz (1 677 kg) silver, jämfört med 25,9 koz (807 kg) guld och guldekvivalent under 
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första halvåret 2019. Under de första sex månaderna 2020 uppgick guldförsäljningen till 26,5 koz (825 kg), 
jämfört med 22,6 koz (704 kg) under första halvåret 2019. 

Transaktionen anses utgöra en unik möjlighet för aktieägare i båda bolagen att dra nytta av den betydande 
värdeökning som följer från de sammanlagda tillgångarna och projektportföljerna. Kopy Goldfields kommer när 
transaktionen genomförts att vara positionerat för att leverera en stark produktionsprofil och attraktiva 
tillväxt- och prospekteringsmöjligheter: 

• Utgör en ledande rysk medelstor koncern inom guldprospektering och guldproduktion med 
guldreserver och prospekteringstillgångar i Ryssland 

• Guldproduktion, intäkter och kassaflöden har adderats till Kopy Goldfields nuvarande 
exploateringsinriktning 

• Kopy Goldfields har omvandlats från att vara en högintensiv prospekteringsverksamhet till att bli en 
stabil och attraktiv guldproducent inom CIS och på tillväxtmarknader, med en långsiktig organisk 
tillväxtpotential och övergripande totala tillväxtmöjligheter inom produktion från befintliga gruvor 
med 

• stabil erfarenhet och kompetens för fortsatt effektiv prospekteringsverksamhet 

Köpet behandlas som ett omvänt förvärv och genomförs som en apportemission varvid ägarna i Amur Zoloto 
tillför 100 procent av andelarna i Amur Zoloto i utbyte mot totalt 782 179 706 aktier i Kopy Goldfields. 

På grund av det omvända förvärvet inleddes en ny noteringsprocess på Nasdaq First North Growth Market, 
som godkändes den 23 juni 2020 och bolagsbeskrivning av det nya bolaget har publicerats. Den 30 juni 2020 
godkände Kopys årsstämma det omvända förvärvet och i mitten av augusti 2020 utfärdade den ryska 
konkurrensmyndigheten, FAS (Federal Antimonopoly Service of Russia), godkännande för förvärvet. Det 
innebär att det återstående villkoret för transaktionen är uppfyllt.  Slutförandet av förvärvet av Amur Zoloto 
inleddes den 25 augusti 2020 och förväntas efter erforderliga registreringar i Sverige och Ryssland vara klart 
omkring den 16 september 2020.   

De nya aktierna ska registreras hos Bolagsverket och efter registreringen kommer det totala antalet aktier i 
Kopy Goldfields att öka från 103 825 869 till 886 005 575 och aktiekapitalet kommer att öka från 39 476 805,02 
SEK till 336 878 175,62 SEK. Amur Zolotos aktieägare kommer efter transaktionen att äga cirka 88 procent av 
andelarna och rösterna i Kopy och de tidigare aktieägarna i Kopy kommer att äga cirka 12 procent av andelarna 
och rösterna. Enligt beslut vid Kopy Goldfields årsstämma kommer styrelsen för Kopy Goldfields då 
transaktionen genomförts att utökas med två nya styrelseledamöter: Arsen Idrisov och Eric Forss. 
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Sammanfattning av räkenskaper januari–juni 2020 
(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) 

Bolaget redovisar inte någon nettoomsättning under perioden. 

Bolaget är sedan 2014 part i ett joint venture med den ryska guldproducenten GV Gold avseende Krasny-
projektet. Per den 30 juni 2020 uppgår investeringar i joint ventures till 99,9 MSEK (103,1) i balansräkningen 
och resultaträkningen visar resultat från joint ventures på -7,0 MSEK (+4,6) för perioden. Skillnaden på -11,6 
MSEK mellan åren förklaras främst av kursdifferenser som redovisas av detta joint venture.  

Rörelsekostnaderna för sexmånadersperioden uppgick till 13,8 MSEK (2,1). Skillnaden på 11,7 MSEK mellan 
åren förklaras främst av skillnaderna i resultat från joint ventures. Rörelsekostnaderna inkluderar 
personalkostnader om 3,2 MSEK (3,8).  

Finansiella poster för perioden uppgick till -0,5 MSEK (+1,1), vilket förklaras av högre räntekostnader hänförliga 
till långfristiga lån och effekterna av den omräknade fordringen från Kopylovskoye-försäljningen. Intäkter från 
omräkningen av fordringen uppgick till 2,3 MSEK (2,9). 

Periodens skatt uppgick till -0 MSEK (-0,1). Bolaget aktiverar inga uppskjutna skattefordringar hänförliga till 
skattemässiga underskott. 

Periodens nettoresultat, hänförligt till aktieägare i moderbolaget uppgick till -14,3 MSEK (-0,6), vilket motsvarar 
-0,14 SEK (-0,01) per aktie.  

I juni 2020 upptog Bolaget ett kortfristigt lån på totalt 3 MSEK från tre huvudägare. Detta framgår av Kassaflöde 
från finansieringsverksamheten.  

Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 3,6 MSEK (11,4).  

Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget uppgick vid utgången av perioden till 105,9 MSEK (129,9), 
vilket motsvarar 1,02 SEK (1,25) per aktie. 

Soliditeten uppgick till 64,9 procent (79,4 procent) i slutet av perioden. 

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 8 (8). Av de anställda utgjorde 5 (5) personer fast 
anställda och 3 (3) personer var temporärt anställda och arbetar främst med prospektering. Antalet anställda 
vid periodens slut uppgick till 8 (8). 
Fortsatt drift (Going concern) 
Guldprospektering är en kapitalintensiv verksamhet och som framgår ovan har Bolaget ännu inga intäkter. I 
december 2018 undertecknade Bolaget ett avtal om att sälja det helägda dotterbolaget LLC Taiga till ett pris 
motsvarande 6 MUSD. Köpeskillingen kommer att erhållas genom flertalet betalningar fram till 30 juni 2022, 
med tyngdpunkten vid slutet av perioden. Om den totala köpeskillingen erläggs före den 31 december 2020 
kommer det totala försäljningspriset att reduceras till ett belopp motsvarande 5 MUSD.  

Den 29 maj 2020 ingick Bolaget ett villkorat avtal med HC Alliance Mining Group Ltd. och Lexor Group SA, 
varvid Kopy Goldfields förvärvar 100 procent av andelarna i Amur Zoloto, ett medelstort guldproduktionsbolag 
baserat i Ryssland, genom ett omvänt förvärv. Transaktionen genomförs som en apportemission varvid Amur 
Zolotos aktieägare tillskjuter 100 procent av andelarna i Amur Zoloto i utbyte mot 782 179 706 aktier i Kopy 
Goldfields. Alla villkor för transaktionen har uppfyllts och slutförandet av transaktionen inleddes den 25 augusti 
2020. Transaktionen förväntas vara slutförd senast den 16 september 2020 och kommer att omvandla Kopy 
Goldfields till en stabil guldproducent med långsiktig, god tillväxtpotential. Tillväxten förväntas komma från 
produktion i befintliga gruvor och genom de tillgångar som tillförs. 

I juni 2020 beviljades Bolaget ett lån på 3 MSEK från tre stora aktieägare för att finansiera Bolagets verksamhet 
fram till dess att transaktionen är slutförd. Det går inte att utesluta att ytterligare finansiering kan komma att 
behövas om transaktionen försenas eller avbryts. Styrelsen anser att den primära källan till sådan finansiering 
ska vara överbryggande finansiering eller nyemission. Med beaktande av de bedömda värdena på Bolagets 
licenser är det dock styrelsens bedömning att Bolaget har förmåga till fortsatt drift. 
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Väsentliga händelser efter utgången av perioden 
I mitten av augusti 2020 utfärdade den ryska konkurrensmyndigheten, FAS (Federal Antimonopoly Service of 
Russia), godkännande för förvärvet av Amur Zoloto. Det innebär att det återstående villkoret för transaktionen 
är uppfyllt.  Slutförandet av det förvärvet inleddes den 25 augusti 2020 och förväntas vara klart senast den 16 
september 2020.  

Moderbolaget 
Totala tillgångar uppgick till 140,4 MSEK (137,5). Likvida medel uppgick till 3,3 MSEK (11,3). Resultatet för 
perioden uppgick till -4,9 MSEK (-3,2).  

Risk och osäkerhet 
En detaljerad beskrivning av Bolagets risker finns i Kopy Goldfields årsredovisning för 2019. Dessutom 
presenteras de utökade riskerna i samband med det omvända förvärvet av Amur Zoloto i Bolagets beskrivning 
daterad den 23 juni 2020. Båda dokumenten finns tillgängliga på Kopy Goldfields webbplats. 

Riskerna är bland annat geologiska risker, risker relaterade till fyndigheterna, leverantörsrisker, risker 
relaterade till värderingen av tillgångarna, finansieringsrisk, guldpriset, valutakursrisker och politiska risker. 
Sedan 2014 har EU och USA implementerat sanktioner mot Ryssland. Bolaget är i dagsläget inte direkt påverkat 
av dessa sanktioner, men bevakar den fortsatta händelseutvecklingen. 

Styrelsen och ledningen följer noga den allmänna utvecklingen för covid-19 viruset och dess konsekvenser för 
Bolagets verksamhet. Virusets effekter bedöms inte ha någon direkt inverkan på resultaträkningen för 2020, 
men får makroekonomiska effekter, som förändringar i guldpriset och valutakurser, vilket medför en indirekt 
påverkan.   
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

KSEK 

 Jan–jun Jan–dec 

Not 2020 2019 2019 
Nettoomsättning  0 0 0 
Övriga intäkter  11 474 562 
Summa intäkter  11 474 562 

      
Övriga externa kostnader  -3 596 -2 835 -5 655 
Personalkostnader  -3 157 -3 773 -7 049 
Resultat från Joint Ventures  -6 958 4 560 7 618 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar  -94 -99 -1 897 
Summa rörelsekostnader  -13 805 -2 147 -6 983 
      
Rörelseresultat  -13 794 -1 673  -6 421 
       
Finansiella poster 5 -532 1 143 2 307 
Resultat efter finansiella poster  -14 326 -530 -4 114 
       
Skatt  0 -88 400 
PERIODENS RESULTAT  -14 326 -618 -3 714 

       
Hänförligt till:       
Aktieägare i moderbolaget  -14 304 -623 -3 707 
Innehav utan bestämmande inflytande  -22 5 -7 
  -14 326 -618 -3 714 
       
Resultat per aktie hänförligt till aktieägarna i 
moderbolaget, före och efter utspädning 

 
-0,14 -0,01 -0,04 

Genomsnittligt antal aktier före och efter 
utspädning 

 
103 825 869 103 825 869 103 825 869 

Antal aktier vid utgången av perioden  103 825 869 103 825 869 103 825 869 
 

 

  



 

 
Kopy Goldfields AB (publ) Ticker: Kopy delårsrapport januari–juni 2020 9 
 

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 
 

KSEK 
Jan–jun Jan–dec 

2020 2019 2019 

Periodens resultat -14 326 -618 -3 714 
Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen       
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
verksamheter -400 3 470 -2 731 

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -14 726 2 852 -6 445 

    

Hänförligt till:     

Aktieägare i moderbolaget -14 704 2 847 -6 438 

Innehav utan bestämmande inflytande -22 5 -7 

 -14 726 2 852 -6 445 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
 

  30 jun 30 jun 31 dec 

KSEK Not 2020 2019 2019 

TILLGÅNGAR 
    

    

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     
Prospekteringslicenser och 
utvärderingsarbeten  14 783 12 070 16 732 
       
Materiella anläggningstillgångar       
Byggnader och Maskiner och inventarier  735 970 937 
     

Finansiella anläggningstillgångar     

Joint Ventures  99 933 103 078 105 234 
Uppskjuten skatt  0 43 0 
Övriga finansiella anläggningstillgångar  5 36 916 31 260 38 589 
Summa anläggningstillgångar  152 367 147 421 161 492 

       
Omsättningstillgångar       
Varulager  3 15 1 
Kortfristiga fordringar 5 7 366 4 748 1 545 
Kassa och bank  3 596 11 386 6 326 
Summa omsättningstillgångar  10 965 16 149 7 872 

       
SUMMA TILLGÅNGAR  163 332 163 570 169 364 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital  105 745 129 768 120 471 

       
Summa långfristiga skulder  49 371 30 657 46 586 

       
Summa kortfristiga skulder  8 216 3 145 2 307 

       
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  163 332 163 570 169 364 
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 
  

 
Jan–jun Jan–dec 

KSEK Not 2020 2019 2019 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -5 657 -6 131 -17 165 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -52 -36 -11 853 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  3 000 -2 534 15 254 

     
Periodens kassaflöde  -2 709 -8 702 -13 764 

      
Likvida medel vid periodens början  6 326 20 078 20 078 

Kursdifferenser likvida medel  -21 10 12 
Likvida medel vid periodens slut  3 596 11 386 6 326 

 
 
Rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 
  

 Jan–jun Jan–dec 

KSEK Not 2020 2019 2019 

     
Eget kapital vid periodens början  120 471 109 883 126 371 
Teckningsoptioner  0 90 544 
Periodens resultat  -14 326 -9 294 -3 714 
Övrigt totalresultat för perioden  -400 4 993 -2 731 
Eget kapital vid periodens slut  105 745 105 672 120 471 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

KSEK 

Jan–jun Jan–dec 

2020 2019 2019 

Intäkter 700 1 580 2 385 
Övriga externa kostnader -3 602 -4 135 -8 401 
Rörelseresultat -2 902 -2 555 -6 016 

      
Resultat från andelar i dotterbolag -1 457 -4 485 -18 001 
Finansiella poster -535 3 866 4 289 
Resultat efter finansiella poster -4 894 -3 174 -19 728 
      
Bokslutsdispositioner 0 0 0 
Resultat före skatt -4 894 -3 174 -19 728 
       
Skatt 0 0 0 
PERIODENS RESULTAT -4 894 -3 174 -19 728 

 
 
Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

KSEK 

    
 30 jun 30 jun 31 dec 

Not 2020 2019 2019 

TILLGÅNGAR 

     
    

Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar  3 9 6 
       
Andelar i koncernbolag  88 147 83 837 87 395 
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 36 916 31 260 38 589 
Finansiella anläggningstillgångar  125 063 115 097 125 984 

       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar  12 079 11 155 4 492 
Kassa och bank  3 291 11 263 6 246 
Summa omsättningstillgångar  15 370 22 418 10 738 

       
SUMMA TILLGÅNGAR  140 436 137 524 136 728 

       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       
Eget kapital  83 383 104 871 88 330 
       
Långfristiga skulder  49 371 30 000 46 586 
       
Kortfristiga skulder  7 682 2 653 2 653 
       
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  140 436 137 524 137 524 
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Noter  
Not 1  Information om Bolaget 
Kopy Goldfields AB (publ), organisationsnummer 556723-6335, med säte i Stockholm, är ett bolag noterat på 
Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med ticker ”KOPY”. Bolagets och dess dotterbolags verksamhet 
beskrivs i avsnittet ”Sammanfattning av verksamheten” i den här rapporten. 

Not 2 Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten för perioden som avslutades den 30 juni 2020 har upprättats i enlighet med IAS 34 och 
Årsredovisningslagen. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med koncernredovisningen för 2019, i enlighet 
med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU samt i enlighet med 
Årsredovisningslagen. Moderbolaget har upprättat sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.  

Delårsrapporten innehåller inte all den information som finns i årsredovisningen och därför ska 
delårsrapporten läsas tillsammans med årsredovisningen för 2019. 

Samma redovisningsprinciper har tillämpats under perioden som tillämpades under räkenskapsåret 2019 och 
motsvarande delårsrapporteringsperiod. De beskrivs i årsredovisningen för 2019, med undantag av 
tillämpningen av nya och ändrade standarder enligt beskrivningen nedan.  

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2020 som tillämpas av koncernen 

IASB har genomfört ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IAS 8 Redovisningsprinciper, 
ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel, som nu innehåller en enhetlig definition av konceptet 
väsentlighet, med vägledning om huruvida upplysningar som rör redovisningsprinciper är väsentliga eller ej. En 
finansiell rapport ska endast innehålla upplysningar om redovisningsprinciper som är väsentliga för den som 
läser rapporten. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2020. Ändringarna kommer inte att ha någon 
betydande inverkan på koncernens finansiella rapporter, men kan påverka upplysningar som rör 
redovisningsprinciper i årsredovisningen för 2020. 

Definition av en rörelse – ändringar i IFRS 3 (gäller från den 1 januari 2020). Den ändrade definitionen innebär 
att för att ett förvärv ska betraktas som en rörelse ska det finnas ekonomiska resurser (”input”) och processer 
som tillsammans väsentligen bidrar till en förmåga att resultera i avkastning (”output”). Definitionen av termen 
”output” (avkastning) har ändrats så att fokus ligger på varor och tjänster som är resultatet av ekonomiska 
resurser (”input”) och processer och som genererar avkastning på investeringar eller andra intäkter från 
verksamheten. I den nya definitionen har den tidigare formuleringen ”en avkastning i form av lägre kostnader 
eller andra ekonomiska fördelar” tagits bort.  

Nya och ändrade standarder och tolkningar från IASB har inte påverkat koncernens resultat, finansiella ställning 
eller presentationen av delårsrapporten  

Not 3 Segmentrapportering 
Bolaget tillämpar IFRS 8 för segmentrapportering. Hela prospekteringsverksamheten inom Kopy Goldfields är 
utsatt för likartade risker och möjligheter och verksamheten bedrivs till sin helhet i Ryssland. Bolagets 
verksamhet utgör ett segment och segmentinformation lämnas därför inte ut. 

Not 4 Transaktioner med närstående 
I juni 2020 beviljades Kopy Goldfields ett lån på 3 MSEK från tre huvudägare för att finansiera Bolagets 
verksamhet fram till dess att det omvända förvärvet av Amur Zoloto var slutfört. Lånet har en årlig ränta på 8 
procent. Utöver vad som anges ovan har Kopy inte genomfört några transaktioner med närstående utanför 
koncernen under perioden.   



 

 
Kopy Goldfields AB (publ) Ticker: Kopy delårsrapport januari–juni 2020 14 
 

Not 5 Resultat från avyttring av LLC Taiga 
I december 2018 sålde Kopy Goldfields det helägda dotterbolaget LLC Taiga. Den totala köpeskillingen uppgår 
till 6 MUSD, som kommer att betalas genom flera delbetalningar fram till juni 2022. Om alla betalningar görs i 
snabbare takt och är betalade den 31 december 2020 minskar den totala summan till 5 MUSD.  

De förväntade betalningarna på 6 MUSD diskonteras i slutet av varje redovisningsperiod och per den 30 juni 
2020 uppgick den totala fordringen, netto efter transaktionskostnader, till 40,8 MSEK och resultaträkningen 
visar intäkter på 2,3 MSEK (2,9) inom finansnetto för perioden. 

Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
 

 Koncernen Moderbolaget 

KSEK 

30 jun 30 jun 30 jun 30 jun 

2020 2019 2020 2019 

Företagsinteckningar ställda till kreditinstitut 99 933 103 078 87 344 81 618 
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Granskning  
Denna rapport har ej blivit granskad av bolagets revisor.  

Undertecknat 
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 bolag som ingår i koncernen står inför. 

 

Stockholm den 27 augusti 2020 
Kopy Goldfields AB (publ) 

 
    

   
   

Mikhail Damrin 
Verkställande direktör  

 

Kjell Carlsson 
Ordförande  

Johan Österling 
Styrelseledamot  

Tord Cederlund 
Styrelseledamot   

Andreas Forssell 
Styrelseledamot  

 
 

 

 
Kommande finansiell rapportering 
Nästa finansiella rapportering kommer att vara bokslutsrapporten för januari – december 2020, som publiceras 
den 25 mars 2021. 

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

Adress:  
Kopy Goldfields AB (publ) (CIN 556723-6335) 
Skeppargatan 27, 4tr, 114 52 Stockholm, Sverige 
Tel: +46 702 31 87 01 
www.kopygoldfields.com 
 
Ticker: KOPY (Nasdaq First North) 
Antal aktier utestående 103 825 869 

Offentliggörande enligt svensk lag 
Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 8:30 CEST. 

Kopy Goldfields påbörjade från och med den 3 juni 2011 sin rapportering av mineraltillgångar och 
malmreserver enligt JORC-koden. Micon International Co Limited verkar som konsulter och beräknar samt 
godkänner mineraltillgångarna enligt JORC-koden. Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting 
Standards (IFRS), som godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, 
kontaktnummer: +46 8 408 933 50, e-post: info@hagberganeborn.se. 
 

Denna delårsrapport och ytterligare information finns på www.kopygoldfields.com  

http://www.kopygoldfields.com/
mailto:info@hagberganeborn.se
http://www.kopygoldfields.com/

