
 
 
 
 
 
 

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) 
Bokslutsrapport 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 helår 
som avslutades den 31 december 2020. Efter transaktionen med Amur Zoloto har Kopy Goldfileds valt att byta 
rapporteringsvaluta från svenska kronor (SEK) till amerikanska dollar (USD). I enlighet med den svenska bokföringslagen 
redovisas moderbolagets finansiella information i svenska kronor och inte koncernens rapporteringsvaluta som är 
amerikanska dollar. 
 

Juli – december 2020 (Andra halvåret 2019) 
• Omsättning 54 606 TUSD (40 215), +36 %  
• EBITDA 27 815 TUSD (15 392), +81 % 
• Resultat före skatt 12 404 TUSD (5 928), +109 %  
• Periodens resultat 9 429 TUSD (4 662), +102 %  
• Resultat per aktie före utspädning USD 0,01 (0,01) 
• Offentliggörande av långsiktigt produktionsmål på >100 koz guld och guldekvivalenter senast 2025.  
• Byggnads- och utvecklingsarbeten inledda för produktionsökningsprojekten Perevalnoe Höglakning och 

Maluytka Höglakning. 
• Ny uppskattning av mineralresurser och reserver lämnades. Totalt uppskattade kända, indikerade och 

antagna mineraltillgångar uppgår till 2 756 koz guld, inklusive totala nya sannolika malmreserver om 
1 313 koz guld.  
 

Januari – december 2020 (2019) 
• Omsättning 98 841 TUSD (70 114), +41 %  
• EBITDA 45 620 TUSD (27 310), +67 % 
• Resultat före skatt 24 728 TUSD (11 719), +111 %  
• Periodens resultat 19 153 TUSD (9 160), +109 % 
• Resultat per aktie före utspädning 0,02 USD (0,01) 
• Förvärvet av Amur Zoloto aviserat i maj och fullföljt i september 2020 
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. 

 

Sammanfattning av finansiell information 
 Jul – dec Jul – Dec  Jan – dec Jan – dec  
 2020 2019 % 2020 2019 % 
Guldproduktion (GE), koz 29,0 26,3 +10 53,1 52,3 +2 
Guldförsäljning, koz 28,9 26,1 +11 55,4 48,7 +14 
Genomsnittligt realiserat guldpris, USD/oz 1 878 1 495 +26 1 773 1 400 +27 
Intäkter, TUSD 54 606 40 215 +36 98 841 70 114 +41 
Bruttoresultat, TUSD 21 095 12 291 +72 40 973 23 298 +76 
Bruttomarginal, % 39 % 31 %  41 % 33 %  
EBITDA, TUSD 27 815 15 392 +81 45 620 27 310 +67 
EBITDA-marginal, % 51 % 38 %  46 % 39 %  
Resultat före skatt, TUSD 12 404 5 928 +109 24 728 11 719 +111 
Periodens resultat, TUSD 9 429 4 662 +102 19 153 9 160 +109 
Resultat per aktie före utspädning, USD 0,01 0,01  0,02 0,01  
Resultat per aktie efter utspädning, USD 0,01 0,01  0,02 0,01  
Eget kapital per aktie, USD 0,11 0,07  0,11 0,07  
Likvida medel vid periodens utgång, TUSD 10 388 396  10 388 396  
Nettoskuld, TUSD 41 938 43 619  41 938 43 619  
Nettoskuld/ EBITDA, x 0,92 1,60  0,92 1,60  

 
Ordlista och definitioner av ovanstående nyckeltal presenteras på sid 24-25. 
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VD:s kommentar 
2020 var verkligen ett banbrytande år för Kopy Goldfields. Genom det omvända förvärvet av Amur Zoloto 
skapade vi en ledande svensk guldproducent med verksamhet i Rysslands mest kända guldutvinningsregioner. 
Trots utmaningarna med covid-19-viruset genomfördes transaktionen smidigt och följdes av en lyckad 
integration av de två företagen. Med historiskt höga guldpriser i ryggen och starka 
produktionsutvecklingsplaner går Kopy Goldfields in i 2021 med siktet inställt på en spännande tillväxt.  
 
Det avsevärt utvidgade företaget har i flera decennier, med tydligt fokus på lönsam tillväxt, identifierat, 
prospekterat och utvecklat områden med hög potential för guldproduktion, vilket har gett ett gediget resultat 
när det gäller att exploatera lönsamma fyndigheter. Vår strategi att kombinera lokal geologi- och gruvkunskap 
och vetenskap med modern och effektiv teknik innebär att vi kan identifiera och utveckla guldfyndigheter på ett 
kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Genom att kombinera Kopy Goldfields starka 
prospekteringskunskaper och tillgångsportfölj med Amur Zolotos väletablerade produktionstillgångar och 
kompetens inom guldproduktion har vi skapat ett ledande guldföretag som är aktivt i alla aspekter av 
guldutvinning, från prospektering till produktion och försäljning.  
 
Starkt finansiellt resultat och ökad guldproduktion 
Under årets andra hälft uppgick den totala produktionen av guldekvivalenter till 29,0 koz (903 kg), vilket är en 
ökning med 10 % jämfört med 26,3 koz (818 kg) under andra halvåret 2019, till största delen förklarat av den 
ökade guldproduktionen vid Perevalnoe-projektet. Den totala guldproduktionen för helåret 2020 uppgick till 
53,1koz (1 652 kg). Intäkterna under året ökade med 41 % till följd av högre produktionsnivåer och metallpriser 
och uppgick till totalt 98 841 TUSD, jämfört med 70 114 TUSD under 2019. EBITDA för 2020 uppgick till 45 620 
TUSD, vilket är en ökning med 67 % jämfört med förra årets 27 310 TUSD. Vårt starka kassaflöde från 
verksamheten bidrar till våra tillväxtprojekt och gör att vi kan bibehålla en sund skuldkvot. En solid balansräkning 
innebär att vi kan få långfristiga lån utan säkerhet från de ledande ryska affärsbankerna. Framåt kommer 
företaget att bibehålla en försiktig strategi när det gäller finansiell hävstång och fokusera på rätt balans mellan 
optimal kapitalstruktur, investeringar i anläggningstillgångar, den hävstång det leder till samt utdelning. Det är 
tillfredsställande att se att vi levererar ett rekordår både när det gäller guldproduktion och resultat trots den 
negativa inverkan som covid-19 har haft.  
 
Covid-19 
Covid-19 har påverkat oss alla, såväl personligen som yrkesmässigt. Kopy Goldfields är inget undantag och även 
om vi lyckades undvika större utbrott i företaget rapporterades ändå ett fåtal fall från Yubileyniy-anläggningen i 
december. I nära samarbete med de ryska myndigheterna testades all personal vid anläggningen och smittad 
personal evakuerades. Testning och evakuering av personal ledde till att anriknings- och gruvdrift saktade ned 
och påverkade därmed anläggningens produktionsnivåer under avbrottet. Sedan januari har all verksamhet 
återgått till normal nivå och inga ytterligare fall av covid-19 har rapporterats, vare sig vid Yubileyniy eller någon 
annan av företagets gruvanläggningar. Vi har också erbjudit alla våra anställda i Ryssland kostnadsfri vaccinering. 
Reserestriktioner på grund av covid-19 hade också en negativ inverkan, framför allt på vår alluviala gruvdrift som 
uppvisade sämre resultat under 2020.  
 
Goda framtidsutsikter 
Vårt långsiktiga mål är att fördubbla vår nuvarande guldproduktion till en nivå över 100 koz per år senast 2025 
från Perevalnoe, Yubileyniy, Maluytka och den alluviala verksamheten. Utöver det räknar vi med ytterligare 
uppsidor från Krasny och våra övriga prospekteringsprojekt som ännu inte ingår i produktionsmodelleringen. Vi 
har redan inlett alla byggnadsprojekt som ska leda till det långsiktiga produktionsmålet och vi räknar med att 
göra ytterligare viktiga framsteg under det kommande året. För 2021 har vi budgeterat över 55 miljoner USD för 
byggnations- och prospekteringsprojekt, vilket är närmare hälften av vår totala långsiktiga investeringsplan. 
Krasny-projektet blir vårt prioriterade prospekteringsmål under 2021 och tillsammans med vår samarbetspartner 
GV Gold planerar vi att utveckla Krasny till lönsamhetsstadiet och produktionsplanering i slutet av året. För 2021 
räknar vi med en guldproduktion på mellan 56 och 59 koz, en ökning med 5–11 procent jämfört med 2020, vilket 
är i linje med vårt långsiktiga mål och understödjer fortsatt finansiell tillväxt. Avslutningsvis vill jag tacka alla våra 
aktieägare och medarbetare. 2020 var på många sätt ett utmanande år, men genom att samarbeta har vi nått 
större framsteg i bolagets utveckling än någonsin tidigare. 

Mikhail Damrin, VD Kopy Goldfields  
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Verksamhet 
Sammanfattning guldproduktion 
Företaget driver två berggrundsgruvor, Yubileyniy och Perevalnoe, och två alluviala gruvor, Buor-Sala och 
Kagkan-Chudny, i Khabarovsk-regionen i Ryssland. Guldproduktionen under andra halvåret 2020 och helåret 
2020, jämfört med guldproduktionen under motsvarande perioder 2019, redovisas i följande tabell: 
 

Produktion av 
guldekvivalenter 
(GE1) 

Juli – dec 2020 Juli – dec 2019  Helår 2020 Helår 2019  
kg koz kg koz  kg koz kg koz  

Yubileyniyprojekt
et (CIP) 200,08 6,43 259,48 8,34 -23 % 439,48 14,13 523,42 16,83 -16 % 

Yubileyniyprojekt
et (HL) 21,29 0,68 0 0  21,29 0,68 0 0  
Perevalnoeprojek
tet 510,56 16,41 338,5 10,88 51 % 933,53 30,01 749,18 24,09 25 % 
Vaskavlagringsgru
vor 152,45 4,9 209,76 6,74 -27 % 215,60 6,93 330,09 10,6 -35 % 

Silverproduktion i 
GE 18,79 0,6 10,88 0,35 71 % 42,15 1,36 22,72 0,73 86 % 

Total produktion 
av GE 903,17 29,04 818,62 26,32 10 % 1 652,04 53,11 1 625,41 52,26 1,6 % 

 
Total produktion av GE under de sista sex månaderna 2020 ökade med 10 % på årsbasis till 29,04 koz (903,17 kg), 
jämfört med 26,32 koz (818,62 kg) under perioden juli–december 2019. Den totala produktionen 2020 uppgick 
till 53,11 koz (1 652,04 kg) guldekvivalenter, vilket var 1,6 % högre än 2019 års produktionsnivå på 52,26 koz 
(1 625,41 kg). 2020 års produktion av guldekvivalenter innefattar 97 koz (3 026 kg) silver vilket motsvarar 1,36 
koz (42,15 kg) guld. 
 
Produktionsökningen under de sista sex månaderna 2020 drevs av ökad produktion från gravitations- och 
flotationskoncentrat från Perevalnoegruvan, som bearbetade totalt 166 kt malm under 2020, jämfört med 131 
kt 20192. 
 
Covid-19 
Ett avgörande fokus i verksamheten under 2020 har varit att minska de negativa effekterna av covid-19-
pandemin och bibehålla hälsan hos de anställda samt företagets verksamhets- och produktionsmål. Efter covid-
19-utbrottet har skifttiderna förlängts för att täcka upp för övergångsperioden då resandet har begränsats i syfte 
att skydda bolagets avlägset belägna verksamheter och närliggande samhällen. 14 dagars karantän har införts 
för all personal som reser till gruvanläggningarna. I och med dessa försiktighetsåtgärder lyckades vi hålla bolagets 
gruvanläggningar fria från pandemin till slutet av året. Under de två sista veckorna i december 2020 minskade 
produktionstakten för anrikning och underjordsbrytning vid Yubileyniy på grund av att flera fall av covid-19 
rapporterades från gruvanläggningen. Minskningen påverkade volymen anrikad malm och total guldproduktion 
för fjärde kvartalet vid Yubileyniy. 
 
Av de två gruvanläggningarna förekom smittan endast på Yubileyniy medan Perevalnoe klarade sig. Flera 
coronaincidenter noterades också vid lagringsterminalerna på väg till gruvanläggningarna. Smittade 
medarbetare evakuerades till Khabarovsk och de som var i behov av vård lades in på det lokala sjukhuset. 
Samtliga hade tillfrisknat i januari och sedan dess har inga nya fall av covid-19 rapporterats vid anläggningarna. 
Efter utbrottet av covid-19 har företaget stärkt karantänåtgärder och andra försiktighetsåtgärder för att 
förhindra liknande incidenter i framtiden. I januari 2021 hade verksamheten återgått till planerad kapacitet. 
Företaget har erbjudit de anställda i Ryssland kostnadsfri vaccination mot covid-19.  

 
1 Varierar beroende på förhållandet mellan faktiska guld- och silverpriser. För helåret 2020 tillämpades det 
genomsnittliga konverteringsförhållandet för silver 1:72 Ag/Au. 
2 Då transport av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoegruvan till anrikningsverket i Yubileyniy 
pågår över tid innefattar redovisad guldproduktion för Perevalnoe inte nödvändigtvis koncentrat från Perevalnoe 
som producerats under samma redovisningsperiod, utan snarare tidigare under detta och föregående år. 
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Kommentarer till verksamheten 
Yubileyniyprojektet 
Yubileyniyprojektet inkluderar den verksamma underjordsgruvan Krasivoe och anrikningsverket Yubileyniy. 
Krasivoegruvan påbörjade produktion 2004, inledningsvis som ett dagbrott, och har varit en underjordsgruva 
sedan 2010. Yubileyniy är en konventionell CIP-anläggning med en installerad kapacitet om 130 000 ton per år 
(tpa) och en planerad utbyggnad till 250 000 ton per år (tpa) i slutet av 2021, följt av ytterligare utbyggnad till 
400 000 tpa år 2025. Flödesschemat ser ut enligt följande: framställning av gravitationskoncentrat som följs av 
intensiv lakning av gravitationskoncentratet och flotationskoncentrat av anrikningssand, vilket följs av en CIP-
process av flotationskoncentratet. Resultatet från anläggningen är guldlegering (dorétackor) med cirka 17–30 % 
guldinnehåll vilka raffineras till guldtackor vid ett externt raffinaderi.  
 
Under juli–december 2020 uppgick den totala produktionen av CIP- och HL-guld till 7,11 koz, en minskning med 
15 % jämfört med motsvarande period 2019. Produktionsminskningen förklaras av lägre guldhalter (-9 %) och en 
minskning i volym (-12 %) av anrikad malm på grund av minskad verksamhet i december hänförligt till covid-19. 
 
Helårets produktion av CIP- och HL-guldekvivalenter vid Yubileyniyprojektet uppgick till totalt 14,13 koz, en 
minskning med 16 % jämfört med 2019. Produktionsminskningen förklaras huvudsakligen av de lägre 
guldhalterna (-10 %) i den anrikade malmen. 
 

Yubileyniyprojektet  

Jul – dec 

Förändring 

Helåret 

Förändring 2020 2019 2020 2019 

CIP       
Bruten u-jordsmalm, 000’ ton 82,80 77,57 7 % 172,30 117,07 47 % 

Underjordsdrivning, meter 1 066 484 120 % 2 168 967 124 % 

Underjordsmalm halt, g/t 3,93 4,97 -21 % 4,04 5,20 -22 % 

Bearbetad malm, 000’ ton 57,68 65,62 -12 % 122,15 125,12 -2 % 

Genomsnittlig halt, g/t 4,64 5,08 -9 % 4,81 5,34 -10 % 

Producerat guld CIP, kg 200,08 259,48 -23 % 439,48 523,42 -16 % 

Producerat guld CIP, koz 6,43 8,34 -23 % 14,13 16,83 -16 % 

       
Höglakning (HL)       

Malmstapling, 000’ton 14,00   14,00   
Guldhalt, (g/t) 2,88   2,88   
Guld i staplad malm, kg 40,30   40,30   
Producerat guld HL, kg 21,29   21,29   
Producerat guld HL, koz 0,68    0,68     

 
Gravitations- och flotationskoncentrat som produceras vid Perevalnoeanläggningen lakas också till dorétackor 
vid Yubileyniyanläggningen. Under 2020 lakades totalt 367,82 ton gravitationskoncentrat och 6 158,01 ton 
flotationskoncentrat från Perevalnoeprojektet vid Yubileyniyanläggningen, vilket genererade 30,01 koz (933,53 
kg) guld. Detta redovisas under Perevalnoeprojektet nedan.  
 
Perevalnoeprojektet 
Perevalnoeprojektet inkluderar anrikningsverket Perevalnoe och Perevalnoefyndigheten. Gruvdrift i dagbrottet 
Perevalnoe påbörjades 2015 och anrikningsverket driftsattes år 2017. Anläggningen producerar gravitations- och 
flotationskoncentrat vilket sedan transporteras och lakas vid anläggningen i Yubileiny för produktion av 
dorétackor. Koncentrationsanläggningen (gravitation och flotation) i Perevalnoe har en konstruktionskapacitet 
på 125 000 tpa. Efter att flaskhalsar undanröjts uppnåddes 2020 en årlig produktionsvolym om 165 850 tpa (eller 
165,85 ktpa). 
 
Perevalnoefyndigheten representeras nu av två zoner, vilka betraktas som två separata fyndigheter: 
Brekchiyevaya-zonen och Priyatnoe-zonen. Malm bryts för närvarande från dagbrottet Brekchiyevaya och 
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dagbrottet Priaytnoe och från och med 2021 från en underjordsgruva belägen under dagbrottet Brekchiyevaya. 
Den malm som bryts delas in i tre kategorier: höghaltig, låghaltig och ”höglaknings”-haltig. Den höghaltiga 
malmen med halt över 5 g/t, blandas med den låghaltiga malmen (halt mellan 3 och 5 g/t) för att få en huvudhalt 
om 5,5–6,5 g/t och anrikas vid anläggningen Perevalnoe till gravitation- och flotationskoncentrat vilket sedan 
transporteras och lakas vid anläggningen Yubileyniy. Låghaltig malm blandas delvis med höghaltig och lagras 
delvis på plats för framtida användning. ”Höglakningsmalmen”, som har en halt lägre än 2 g/t, lagras på plats till 
år 2021 då höglakning med en kapacitet om 250 ktpa kommer att påbörjas.  

Under juli–december 2020 bearbetade Perevalnoeanläggningen 83,24 kt malm, en ökning med 16 % jämfört med 
motsvarande period 2019. Produktionen av gravitationskoncentrat uppgick till totalt 184,84 t, en ökning med 
2 %, och flotationskoncentrat till 3 265,47 t, en ökning med 33 %. Produktionen av guldekvivalenter från 
Perevalnoekoncentraten vid Yubileyniyanläggningen uppgick till 16,41 koz, en ökning med 51 %. 

Produktionen av gravitationskoncentrat för helåret 2020 uppgick till 367,82 t, en ökning med 3 % och 
flotationskoncentrat till 6 158,01 t, en ökning med 29 % som stöddes av en ökning med 26 % av malmbearbetning 
vid Perevalnoeanläggningen – 165,85 kt jämfört med 131,30 kt under 2019. Produktionen av guldekvivalenter 
från Perevalnoekoncentraten vid Yubileyniyanläggningen uppgick under 2020 till 30,01 koz, en ökning med 25 %.  

 

Perevalnoeprojektet 

Jul – dec 
Förändrin

g 

Helåret 
Förändrin

g 2020 2019 2020 2019 

Jordavrymning, 000' m3 1 353,81 847,74 60 % 2 616,75 1 532,42 71 % 

Bruten malm, 000’ ton 262,31 135,82 93 % 370,71 265,70 40 % 

Genomsnittlig halt, g/t 3,58 4,44 -19 % 3,60 4,59 -22 % 

inklusive       
höghaltig malm, 000’ ton 68,75 41,57 65 % 101,97 81,63 25 % 

Genomsnittlig halt, g/t 9,33 9,78 -5 % 8,73 10,44 -16 % 

Låghaltig malm, 000’ ton 15,03 94,25 -84 % 33,97 184,07 -82 % 

Genomsnittlig halt, g/t 3,14 2,08 51 % 3,36 1,99 69 % 

Höglakningsmalm, 000’ ton 178,53   234,78 - - 

Genomsnittlig halt, g/t 1,40   1,41 - - 

Bearbetad malm, 000’ ton 83,24 71,60 16 % 165,85 131,3 26 % 

Genomsnittlig halt, g/t 8,21 6,80 21 % 6,88 7,50 -8 % 

Producerat gravitationskoncentrat, ton 184,84 181,94 2 % 367,82 356,58 3 % 

Genomsnittlig halt, g/t 1 412,91 1 040,12 36 % 1 079,96 1 098,57 -2 % 

Producerat flotationskoncentrat, ton 3 265,47 2 455,26 33 % 6 158,01 4 782,26 29 % 

Genomsnittlig halt, g/t 117,94 113,00 4 % 110,58 115,69 -4 % 
Guldproduktion (vid Yubileinyanläggningen från 
gravitations- och flotationskoncentrat från 
Perevalnoeprojektet), kg 510,56 338,50 51 % 933,53 749,18 25 % 
Guldproduktion (vid Yubileinyanläggningen från 
gravitations- och flotationskoncentrat från 
Perevalnoeprojektet) 3, koz 16,41 10,88 51 % 30,01 24,09 25 % 

 

Alluvial utvinning 
Under perioden maj–oktober 2020 producerades alluvialt guld vid de två fyndigheterna Buor-Sala och Kagkan-
Chudny i närheten av anläggningarna Yubileyniy respektive Perevalnoe. Dessa är grunda vattendrags 
vaskavlagringsområden vilka skrapas samman av bulldozers och lastas på dumprar och transporteras till semi-
mobila tvättanläggningar, alternativt transporteras av hjullastare. Jordavrymningsarbeten sker främst på hösten 
och tidig vår med grustvätt från maj till oktober. 
 

 
3 Då transport av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoegruvan till anrikningsverket i Yubileyniy 
pågår över tid innefattar redovisad guldproduktion för Perevalnoe inte nödvändigtvis koncentrat från Perevalnoe 
som producerats under samma redovisningsperiod, utan snarare tidigare under detta och föregående år.  
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Företaget utarbetade ett utvinningsprogram vid alluvialprojektet Onne med målet att ersätta de alluviala 
reserverna och förlänga livslängden för alluvialverksamheten.  
 
Helårets produktion 2020 från alluvialverksamheten uppgick till totalt 6,93 koz, en minskning med 35 % jämfört 
med 2019. Den minskade alluviala produktionen förklaras av en väsentligt lägre volym av bearbetat alluvialt grus 
(en minskning med 44 %) som berodde på att den alluviala utvinningen inleddes sent på grund av 
reserestriktioner kopplade till covid-19. 
 

Alluvial utvinning  

Jul – dec 
Förändrin

g 

Helåret 
Förändrin

g 2020 2019 2020 2019 

Överliggande lager, 000’ m3 635,74 483,90 31 % 1 457,10 1 033,60 41 % 

Gruvbrytning, 000’ m3 89,07 116,70 -24 % 258,60 240,10 8 % 

Alluvialt grus tvättat, 000’ m3 336,27 531,10 -37 % 463,90 833,30 -44 % 

Genomsnittlig halt, mg/m3 453,36 394,96 15 % 464,72 396,13 17 % 

Producerat guld, kg 152,45 209,76 -27 % 215,60 330,09 -35 % 

Producerat guld, koz 4,90 6,74 -27 % 6,93 10,6 -35 % 
 

Prospektering 
Med tydligt fokus på tillväxt har företaget identifierat, utforskat och utvecklat områden med hög potential för 
guldproduktionsgruvor i över ett decennium, vilket har gett ett gediget resultat när det gäller att exploatera 
lönsamma fyndigheter. Företaget har en stabil tillgångsportfölj med stor organisk tillväxtpotential för att skapa 
värde och generera betydande kassaflöde.  
 
Företaget bedrev flera prospekteringsprogram under 2020: 

• Krasivoefyndigheten, där ytterligare prospektering genomförs med målet att stödja Yubileyniy-
anläggningens livslängd. Totalt 7 847 meter kärnhål i underjorden borrades under 2020.  

• Perevalnoefyndigheten. Totalt 3 750 meter diamanthål har färdigställts under 2020 och har haft som 
mål att öka resurser och reserver vid Perevalnoe och utvidga CIP-anläggningens (inte HL-verksamheten) 
livslängd till efter 2024 när gruvan för närvarande planerar att stängas.  

• Vaskavlagringsområden där totalt 1 291 meter RAB-borrhål har borrats under 2020. Prospekterings-
målet var att utvidga de alluviala reserverna för att stödja verksamheten under 2021–2022. 

Prospekteringarna var mycket framgångsrika och i oktober 2020 offentliggjorde bolaget en uppdaterad 
mineraltillgångsberäkning för Amur Zolotos projekt med en 32-procentig ökning av kända, indikerade och 
antagna guldresurser för berggrunds- och vaskavlagringstillgångar jämfört med den tidigare beräkningen som 
gjordes 2019.  
 
Krasnyprojektet 
Krasny Gold-projektet omfattar två berggrundslicenser och en alluvial guldlicens med 1,8 Moz antagna och 
indikerade resurser, inklusive 0,3 Moz sannolika reserver (JORC) för delar av mineraliseringen, som fortfarande 
är öppna längs strykningen och på djupet.  
 
Projektet är ett joint venture tillsammans med den ryska guldproducenten GV Gold, där Kopy Goldfields äger 
49 %. 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. Under 2020 förlängdes licensvillkoren för Krasny med tre år. I enlighet med det reviderade 
licensavtalet ska reservrapporten för Krasny lämnas in till de ryska licensmyndigheterna i april 2023, 
lönsamhetsstudien ska vara klar i april 2024 och gruvdrift ska inledas i oktober 2025. Parterna går för närvarande 
igenom 2021 års prospekteringsprogram med målet att Krasny ska utvecklas till lönsamhetsstadiet och 
produktionsplanering i slutet av året. 
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Reserver och resurser 
Efter den uppdaterade mineraltillgångsberäkningen som offentliggjordes i oktober 2020 uppgår Kopy Goldfields 
nya totala uppskattade, kända och antagna mineralresurser till 2 756 koz guld och totala nya sannolika 
malmreserver till 1 313 koz guld, inklusive hänförliga reserver och resurser från Krasnyprojektet. 
 
Förändringar i Kopy Goldfields JORC-kompatibla reserver och resurser under 2020 visas nedan: 
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Finansieringsöversikt 
(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) 

 
I september 2020 slutförde företaget transaktionen med HC Alliance Mining Group Ltd. ("HCAM") och Lexor 
Group SA ("Lexor"), vilka tillförde samtliga andelar i LLC Amur Gold Company ("Amur Zoloto") i utbyte mot 
782 179 706 stamaktier utfärdade av företaget.  
 
Efter att transaktionen genomförts med Amur Zolots aktieägare har årsredovisningen utarbetats i enlighet med 
den redovisningsmodell som föreskrivs i IFRS 3 ”Rörelseförvärv” för ”omvänt förvärv” eftersom aktieägarna i 
Amur Zoloto blev ägare till 88,28 % av bolaget i och med transaktionen. Redovisningsmodellen innebär att Amur 
Zoloto betraktas som förvärvare ur ett redovisningsperspektiv i koncernens finansiella information och Kopy 
Goldfields AB som förvärvad enhet. 
 
Tillgångar och skulder i Kopy Goldfields AB, som är det legala moderbolaget, har inledningsvis redovisats till 
verkligt värde i koncernredovisningen.  
 
Tillgångar och skulder i det legala dotterbolaget Amur Zoloto har redovisats och bedömts i koncernredovisningen 
till redovisat värde före transaktionen. Den jämförande finansiella informationen för räkenskapsåret som 
avslutas den 31 december 2019 utgör Amur Zolots finansiella rapporter för denna period.  
 
Kopy Goldfields AB:s finansiella rapporter har inkluderats i koncernredovisningen för perioden från den 1 
september 2020, transaktionens redovisningsdatum, till den 31 december 2020 på grund av tillämpningen av 
omvänt förvärv. De självständiga finansiella rapporterna för Kopy Goldfields AB redovisas för 
tolvmånadersperioden som avslutas den 31 december 2020 med jämförande information för den 
tolvmånadersperiod som avslutades den 31 december 2019. Se not 3 för mer information. 
 
Valuta 
Efter transaktionen med Amur Zoloto har Kopy Goldfields valt att byta rapporteringsvaluta från svenska kronor 
(SEK) till amerikanska dollar (USD). Koncernen har valt att presentera sin koncernredovisning i USD eftersom 
ledningen anser att det är en lämplig rapporteringsvaluta för internationella användare av koncernens 
koncernredovisning. Förändringen av rapporteringsvaluta utgör en förändring av redovisningsprinciper, dvs. den 
tillämpas retroaktivt i enlighet med kraven i IAS 8 och därför har all jämförande information gällande koncernen 
under 2019 omvandlats till USD.  
  
I enlighet med den svenska bokföringslagen redovisas moderbolagets finansiella information i svenska kronor 
och inte koncernens rapporteringsvaluta som är amerikanska dollar. 
 
Kommentarer till ekonomiskt resultat  
Summa intäkter för året uppgick till 98 841 TUSD, en ökning med 41 % jämfört med 2019, huvudsakligen driven 
av högre volymer för sålt guld och högre genomsnittligt realiserat guldpris. Guldförsäljningen för helåret 2020 
uppgick till 55,43 koz (1 723,96 kg) jämfört med 48,71 koz (1 515,01 kg) under 2019, vilket är en ökning med 
14 %. Det genomsnittliga realiserade guldpriset ökade med 27 % och uppgick till 1 773 USD/oz för helåret 2020, 
jämfört med 1 400 USD/oz 2019. 
 
Försäljningskostnaderna uppgick till 57 868 TUSD (46 816), en ökning med 24 %.  
 
Total Cash Costs (TCC) per såld ounce guldekvivalent ökade under året från 738 USD/oz för helåret 2019 till 836 
USD/oz under 2020. Det återspeglar en nedgång i genomsnittlig guldhalt i malm som bearbetats vid Yubileyniy 
(4,81 gram per ton under 2020 jämfört med 5,34 gram per ton 2019) och Perevalnoe (6,88 gram per ton 2020 
jämfört med 7,50 gram per ton 2019). Medan nedgången i genomsnittlig guldhalt vid Perevalnoe var förutsedd, 
var de lägre halterna vid Yubileyniy en konsekvens av Covid-19 restriktionerna då brist på reservdelar och 
personal ledde till att brytningsplanen för underjordsbrytningen fick ändras med lägre guldhalter till följd. Högre 
personalkostnader, diesel, tjänster och andra förbrukningsvaror påverkade också lönsamheten negativt under 
rapportperioden. Dessa faktorer kompenserades delvis av större försäljningsvolymer 2020, samt av en väsentlig 
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värdeminskning av den lokala valutan RUB jämfört med föregående år (genomsnittlig RUB/USB valutakurs 72,62 
under 2020 jämfört med 64,84 under 2019). 
  
All-in sustaining costs (AISC) per såld ounce guldekvivalent ökade under året från 1 050 USD/oz för helåret 2019 
till 1 096 USD/oz under 2020. Högre AISC per såld ounce var huvudsakligen ett resultat av högre TCC men 
kompenserades delvis av större försäljningsvolymer 2020, samt högre investeringar för upprätthållande av 
produktionen under 2019 och en väsentlig värdeminskning av lokal valuta jämfört med föregående år. 
 
Varken TCC eller AISC utgör nyckeltal enligt någon IFRS-standard utan stäms av enligt följande: 
 

Total Cash Costs (TCC) 
(TUSD) 

Jan – dec 
2020 

Jan – dec 
2019 % 

Kostnader för guldförsäljning 57 364  46 228  24 % 

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar och 
avskrivning av immateriella tillgångar -9 762  -7 170 36 % 

Avsättning för stängning av gruvor, rehabiliterings- och 
avvecklingskostnader -228 -242 -6 % 
Avsättning för inkurant lager  -1 012 -2 195 -54 % 
Total Cash Costs 46 362  36 621  27 % 
Försålt guld (GE koz) 55,43  49,62 12 % 
TCC per såld GE ounce (USD/Oz) 836  738 13 % 

 
All-in sustaining costs (AISC) 
(TUSD) 

Jan – Dec 
2020 

Jan – dec 
2019 % 

Total Cash Costs 46 362   36 621   27 % 
Overheadkostnader och rörelsekostnader 8 325   7 956   5 % 

Av- och nedskrivningar hänförliga till overheadkostnader och 
rörelsekostnader -185   -308 -40 % 
Nedskrivning av prospektering -921 -1 029 -10 % 

Avsättning för stängning av gruvor, rehabiliterings- och 
avvecklingskostnader 228   242   -6 % 
Kostnader för upprätthållande prospektering 995   853   17 % 
Kostnader för upprätthållande investeringar 1 797   3 622   -50 % 
Upprätthållande leasingbetalningar 4 144   4 159   0 % 
Summa all-in sustaining costs 60 746   52 117   17 % 
Försålt guld (GE koz) 55,43   49,62 12 % 
AISC per såld GE ounce (USD/Oz) 1 096   1 050 4 % 

 
Bruttovinsten ökade med 76 % och uppgick till 40 973 TUSD för helåret 2020, jämfört med 23 298 TUSD under 
2019.  
 
Rörelseresultatet för helåret 2020 uppgick till 31 637 TUSD, en ökning med 107 % från 15 261 TUSD föregående 
år. G&A-kostnaderna var relativt oförändrade medan övriga rörelsekostnader ökade med 994 TUSD.  
 
EBITDA för året uppgick till 45 620 TUSD (27 310), med en EBITDA-marginal på 46 %, vilket är en väsentlig 
förbättring jämfört med motsvarande period 2019, huvudsakligen driven av högre guldpriser och ökad 
försäljning. EBITDA utgör inte ett nyckeltal enligt någon IFRS-standard utan stäms av enligt följande: 
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EBITDA jämfört med resultat före skatt Jul – Dec Jul – Dec Jan – dec Jan – dec 
(TUSD) 2020 2019 2020 2019 
Resultat före skatt 12 404 5 928 24 728 11 719 
Andel nettoresultat från intresseföretag som 
redovisas med hjälp av kapitalandelsmetoden  310 - 310 - 
Finansiella intäkter  -106 39 -114 -22 
Finansiella kostnader  3 384 1 941 6 713 3 564 
Nedskrivning och substansminskning  6 434 3 832 10 103 7 540 
Avsättning för nettoförsäljningsvärde för lager, 
pågående arbete och färdiga varor  4 447 2 195 1 012 2 195 
Förändring i avsättning för trögrörligt och inkurant 
lager  - -127 - -127 
Nedskrivning av prospekterings- och 
utvärderingstillgångar  330 669 956 669 
Övriga engångsjusteringar 611 916 1 912 1 772 
EBITDA  27 815 15 392 45 620 27 310 

 
De finansiella kostnaderna ökade med 3 149 TUSD vilket huvudsakligen förklaras av förluster på 2 131 TUSD i nya 
hedginginstrument som ingicks under första hälften av 2020. Hedginginstrumenten fungerar som en korridor 
mellan högsta och lägsta pris. Instrumenten ger ett säkrat lägsta guldpris på 1 400 USD/oz för cirka 40 % av den 
planerade guldproduktionen 2021–2025 med ett högsta pris på över 2 500 USD/oz.   
 
Årets nettoresultat, hänförligt till aktieägare i moderbolaget uppgick till 19 152 TUSD (9 160), en ökning med 
9 992 TUSD eller 109 % jämfört med föregående år. Detta motsvarar 0,02 USD (0,01) per aktie före utspädning 
och 0,02 USD (0,01) per aktie efter utspädning.  

Kommentarer till finansiell ställning 
Summa lån och låneskulder uppgick till 21 590 TUSD vid periodens slut, jämfört med 8 287 TUSD per den 31 
december 2019. Detta motsvarar en ökning med 13 303 TUSD, som huvudsakligen förklaras av en ny 
kreditfacilitet utställd i RUB till ett belopp av 15 653 TUSD. För mer information, se not 5. 
 
Under 2020 återbetalade koncernen aktieägarlån på 5 128 TUSD. 
 
Total nettoskuld per den 31 december 2020 uppgick till 41 938 TUSD (43 619). Nettoskuld utgör inte ett nyckeltal 
enligt någon IFRS-standard utan stäms av enligt följande: 
 

Total nettoskuld 31 dec 31 dec 
(TUSD) 2020 2019 
Låneskuld 21 590 8 287 
Avtalsskuld 26 241 31 313 
Leasing 4 495 4 415 
Summa skulder 52 326 44 015 
   
Likvida medel -10 388 -396 
   
Total nettoskuld 41 938 43 619 

 
Investeringar, finansiering och likviditet 
Investeringar   
Totala investeringar under 2020 uppgick till 17 742 TUSD (2 853), inklusive balanserade prospekteringskostnader 
på 721 TUSD (2019: noll).  
 
Under 2020 balanserade bolaget lånekostnader till ett belopp av 117 TUSD (2019: noll). 
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Finansiering 
I juni 2020 ingick bolaget ett avtal om en ny finansieringsfacilitet utan säkerhet med PJSC VTB-bank för 
refinansiering av lån från aktieägare och finansiering av investeringsprogrammet. Detta bär en högsta 
kreditfacilitet på 42 301 TUSD (motsvarande 3 125 000 TRUB), med rörlig ränta som referensränta från Ryska 
federationens centralbank plus en marginal på 2,95 %. Lånefaciliteten förfaller i september 2023. 
 
Likviditet  
Bolagets likvida medel i slutet av perioden uppgick till 10 388 TUSD (396). Outnyttjade kreditfaciliteter vid 
periodens slut uppgick till 27 073 TUSD (2019: noll).  
 
Guld i lager klart för försäljning (ingår ej i likvida medel) uppgick till 4 918 TUSD (7 614).  
 
Personal 
Den 31 december 2020 hade koncernen 650 anställda, varav 575 var män. Den 31 december 2019 hade Amur 
Zoloto 574 anställda, varav 514 var män. Genomsnittligt antal anställda under 2020 var 689, varav 618 män, 
vilket avser både Kopy Goldfields och Amur Zoloto under hela året. Genomsnittligt antal anställda i Amur Zoloto 
under 2019 var 574, varav 520 män. 
 
Väsentliga händelser efter utgången av rapportperioden 
I mars 2021 återbetalade bolaget lånet i SEK från Scandinavian Credit Fund i dess helhet.  

Inga andra väsentliga händelser identifierades efter utgången av rapportperioden. 

Moderbolaget 
Moderbolagets intäkter för 2020 uppgick till totalt 1 150 TSEK (2 385). Intäkterna var hänförliga till fakturering 
av kostnader till dotterbolag. Resultatet för perioden uppgick till -22 248 TSEK (-19 728).  

Summa tillgångar vid periodens slut ökade till 1 974 987 TSEK (136 728) vilket huvudsakligen förklaras av 
förvärvet av Amur Zoloto, se not 3. Likvida medel uppgick till 2 344 TSEK (6 246). Eget kapital per den 31 
december 2020 uppgick till 1 900 975 TSEK (88 330). Förändringen i eget kapital beror huvudsakligen på förvärvet 
av Amur Zoloto.  

En person (2) var anställd av moderbolaget vid periodens slut. 

Risk och osäkerhet 
En detaljerad beskrivning av Bolagets risker finns i Kopy Goldfields årsredovisning för 2019. Dessutom redovisas 
de utökade riskerna i samband med det omvända förvärvet av Amur Zoloto i Bolagsbeskrivningen 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 infört 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 av covid-19-viruset och dess konsekvenser för 
Bolagets verksamhet. Effekterna av viruset har redovisats under en separat rubrik på annan plats i rapporten.  

Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.  

Kopy Goldfields nuvarande strategi är att konsolidera sin position efter omvandlingen av bolaget under 2020 och 
omfördela kassaflöden från verksamheten via sitt investeringsprogram som syftar till att öka resurser, reserver 
och produktion.  Ingen utdelning har därför föreslagits för räkenskapsåret 2020. Utdelningspolicyn kommer 
årligen att ses över med det långsiktiga målet att använda en andel av kassaflödet från den löpande 
verksamheten till utdelning. Utdelningsnivån kommer att fastställas baserat på bolagets finansiella ställning, 
investeringsplaner och relevanta referensvärden från jämförbara aktörer. 

Revision 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 
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Koncernresultaträkning och Övrigt 
totalresultat  
Belopp i tusental dollar (TUSD) 

 
   Jul – dec Jan – dec 

  Not   2020 2019 2020 2019 

Intäkter från avtal med kunder    54 606 40 215 98 841 70 114 
Försäljningskostnader    -33 511 -27 925 -57 868 -46 816 

Bruttoresultat    21 095 12 291 40 973 23 298 

Rörelsekostnader    -3 770 -3 392 -6 885 -6 580 

Övriga rörelsekostnader, netto    -1 333 -991 -2 451 -1 457 

Rörelseresultat    15 992 7 908 31 637 15 261 

             
Andel nettoresultat från intresseföretag som redovisas med 
hjälp av kapitalandelsmetoden 

   
-310 -  -310 -  

Finansiella intäkter    106 -39 114 22 
Finansiella kostnader 5,6   -3 384 -1 941 -6 713 -3 564 

Finansiella poster, netto    -3 588 -1 980 -6 909 -3 542 

  
   

        

Resultat före skatt    12 404 5 928 24 728 11 719 

Inkomstskatt  
   

-2 975 -1 266 -5 575 -2 559 

Årets resultat    9 429 4 662 19 153 9 160 

Varav hänförligt till:            

Moderföretagets ägare    9 428 4 662 19 152 9 160 

Innehav utan bestämmande inflytande    1 - 1 - 
             

Övrigt totalresultat            
Poster som inte kommer att omklassificeras till 
resultaträkningen            

Valutakursdifferenser vid omräkning till rapporteringsvaluta 
   

-7 822 981 -14 411 5 364 

Summa totalresultat för året    1 607 5 643 4 742 14 524 

Varav hänförligt till:            

Moderföretagets ägare    1 586 5 643 4 721 14 524 
Innehav utan bestämmande inflytande    21  - 21  - 

             

Resultat per aktie för vinst hänförlig till bolagets 
stamaktieägare: 

   
        

Resultat per aktie före utspädning (amerikanska dollar)     0,0111 0,0060 0,0235 0,0117 

Resultat per aktie efter utspädning (amerikanska dollar)   0,0111 0,0060 0,0234 0,0117 
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Koncernens rapport över finansiell ställning 
Belopp i tusental dollar (TUSD) 
 
 

  Not   31 december 
2020 

31 december 
2019 

TILLGÅNGAR         
Anläggningstillgångar         
Prospekterings- och utvärderingstillgångar    5 860 5 261 
Materiella anläggningstillgångar    39 934 43 577 
Nyttjanderättstillgångar    9 084 8 132 
Investeringar i intressebolag  3   28 721 - 
Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde     3 731 - 
Uppskjutna skattefordringar    1 381 283 
Varulager    13 819 6 512 
Summa anläggningstillgångar    102 530 63 765 
         
Omsättningstillgångar        
Varulager    39 756 43 423 
Övriga omsättningstillgångar    558 322 
Övriga fordringar     1 727 148 
Förskottsbetalningar    1 527 1 275 
Skattefordran    4 190 3 302 
Likvida medel    10 388 396 
Summa omsättningstillgångar    58 146 48 866 
SUMMA TILLGÅNGAR    160 676 112 631 
         
EGET KAPITAL         
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget       
Aktiekapital   38 977 53 977 
Övrigt insatskapital     48 265 - 
Reserv för omräkning av utländsk valuta     -44 658 -30 227 
Balanserat resultat, inklusive periodens resultat     51 633 32 481 
Summa eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget     94 217 56 231 
Innehav utan bestämmande inflytande     3 -  
Summa eget kapital  3, 7   94 220 56 231 
          
SKULDER         
Långfristiga skulder         
Lån och låneskulder 5   15 038 6 003 
Avtalsskuld  6   26 241 23 290 
Avsättning för gruvrehabilitering    2 702 2 659 
Leasingskulder    2 037 1 806 
Övriga långfristiga skulder    982 126 
Summa långfristiga skulder    47 000 33 884 
         
Kortfristiga skulder        
Lån och låneskulder 5   6 552 2 284 
Avtalsskuld 6   - 8 023 
Avsättning för gruvrehabilitering    32 37 
Leasingskulder    2 458 2 609 
Leverantörsskulder och upplupna kostnader    7 672 8 404 
Skuld inkomstskatt    1 716 236 
Skatteskulder    1 026 923 
Summa kortfristiga skulder     19 456 22 516 
Summa skulder     66 456 56 400 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL     160 676 112 631 
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Rapport över förändringar i eget kapital 
Belopp i tusental dollar (TUSD) 
 
 

  Hänförligt till aktieägare i moderbolaget   
 

Not 
Aktiekapita

l 

Övrigt 
insatskapit

al 

Reserv för 
omräkning 
av utländsk 

valuta 

Balanserat 
resultat, 
inklusive 

årets 
resultat Summa 

Innehav 
utan 

bestämma
nde 

inflytande 

Summa 
eget 

kapital 
Ingående balans 1 
januari 2019  53 977  -35 591 23 321 41 707  41 707 
         
Årets resultat     9 160 9 160  9 160 
         
Övrigt totalresultat för 
året    5 364  5 364  5 364 
         
Summa övrigt 
totalresultat för året    5 364 9 160 14 524  14 524 
         
Utgående balans 31 
december 2019  53 977  -30 227 32 481 56 231  56 231 
         
Ingående balans 1 
januari 2020  53 977  -30 227 32 481 56 231  56 231 
         
Årets resultat     19 152 19 152 1 19 153 
         
Övrigt totalresultat för 
året    -14 431  -14 431 20 -14 411 
         
Summa övrigt 
totalresultat för året    -14 431 19 152 4 721 21 4 742 
         
Transaktioner med 
ägare i deras 
egenskap av ägare         
Sammanslagning av 
LLC Amur Gold och 
Kopy Goldfields AB 
(omvänt förvärv), 
netto efter 
emissionskostnader Not 3 -15 000 47 604   32 604 -18 32 586 
         
Incitamentsprogram 
2017 Not 7  661   661  661 
         
Utgående balans 31 
januari 2020  38 977 48 265 -44 658 51 633 94 217 3 94 220 
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Koncernens kassaflödesanalys 
Belopp i tusental dollar (TUSD) 

 
  Jan – dec 

  Not 2020 2019 

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

Resultat före skatt  24 728 11 719 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet      
Nedskrivning och substansminskning av materiella 
anläggningstillgångar, immateriella tillgångar och 
nyttjanderättstillgångar.  10 103 7 540 

Nedskrivning av prospekterings- och utvärderingstillgångar  956 669 

Förlust vid avyttring av tillgångar  309 699 

Finansiella kostnader 5, 6 6 713 3 564 

Finansiella intäkter  -114 -22 

Förändringar i avsättning för inkurant lager och 
nettoförsäljningsvärde  1 012 2 068 

Valutakursförlust  195 -51 

Andel nettoresultat från intresseföretag som redovisas med 
hjälp av kapitalandelsmetoden  310 - 

Övriga justeringar som inte påverkar kassaflödet  56 23 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
i rörelsekapitalet  44 268 26 209 

Förändring i rörelsekapital      

Förändring av lager  -16 336 -17 062 

Förändring av övriga fordringar och gjorda 
förskottsbetalningar  -2 014 -1 131 

Förändring av leverantörsskulder och andra skulder och 
erhållna förskottsbetalningar  -1 546 412 

Förändring av övriga tillgångar   545 1 339 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  24 919 9 767 

Erhållen ränta  14 25 

Erlagd ränta 5, 6 -2 503 0 

Erlagd inkomstskatt  -5 080 -2 773 

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten  17 350 7 019 

Kassaflöde från investeringsverksamheten       

Förvärvade likvida medel under sammanslagning av LLC Amur 
Gold och Kopy Goldfields AB (omvänt förvärv) 3 138 - 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -17 021 -2 853 

Förvärv av prospekterings- och utvärderingstillgångar  -721 - 

Erlagd balanserad ränta  -117 - 

Nettokassaflöde använt i investeringsverksamheten  -17 721 -2 853 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten      

Inbetalningar av lån 5 15 653 - 

Återbetalning av lån 5 -5 567 - 

Återbetalning av leasingskulder   277 -4 681 

Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten  10 363 -4 681 
       

Nettominskning/ökning av likvida medel  9 992 -515 

Likvida medel den 1 januari    396 911 

Likvida medel den 31 december  10 388 396 
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Moderbolagets resultaträkning i 
sammandrag och övrigt totalresultat 
Belopp i tusental svenska kronor (TSEK) 
 

 

Jul – dec Jan – dec 

2020 2019 2020 2019 

Intäkter 450 805 1 150 2 385 

Summa rörelsens intäkter 450 805 1 150 2 385 

Rörelsekostnader -7 320 -4 266 -10 922 -8 401 

Rörelseförlust -6 870 -3 461 -9 772 -6 016 

      

Resultat från andelar i dotterbolag -3 040 -13 516 -4 497 -18 001 

Finansiella poster -7 440 423 -7 975 4 289 

Resultat efter finansiella poster -17 350 -16 554 -22 244 -19 728 

      

Bokslutsdispositioner -4 0 -4 0 

Resultat före skatt -17 354 -16 554 -22 248 -19 728 

      

Inkomstskatt 0 0 0 0 

Nettoförlust -17 354 -16 554 -22 248 -19 728 

     

Övrigt totalresultat (förlust)     

Omräkningsdifferenser -68 12 -122 79 

Summa övrigt totalresultat (förlust) -17 422 -16 542 -22 370 -19 649 
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
Belopp i tusental svenska kronor (TSEK) 

 
 

 31 dec 31 dec 
Not 2020 2019 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar  0 6 

     

Andelar i koncernbolag 3 1 926 713 87 395 

Övriga finansiella anläggningstillgångar  30 551 38 589 

Finansiella anläggningstillgångar  1 957 264 125 984 

     

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 7 15 379 4 492 

Likvida medel  2 344 6 246 

Summa omsättningstillgångar  17 723 10 738 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  1 974 987 136 728 

     

SKULDER OCH EGET KAPITAL     

Eget kapital 3, 7 1 900 975 88 330 

Långfristiga skulder 5 0 46 586 

Kortfristiga skulder 5 74 012 1 812 

     

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  1 974 987 136 728 
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Noter  
 
Not 1  Information om Bolaget 
Kopy Goldfields AB (publ) är ett svenskt aktiebolag med säte och huvudkontor på Skeppargatan 27 i Stockholm, 
Sverige (organisationsnummer 556723-6335). Bolaget och dess dotterbolags verksamhet är inriktad på 
prospektering, utvärdering och produktion av guld och silver i Khabarovsregionen och Bodaibodistriktet i 
Irkutskregionen i Ryssland.  Kopy Goldfields AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med 
ticker ”KOPY”.  
 
Not 2 Redovisningsprinciper 
Bokslutsrapporten för perioden som avslutades 31 december 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 bör 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.  

Efter transaktionen med Amur Zoloto har koncernen valt att byta rapporteringsvaluta från svenska kronor (SEK) 
till amerikanska dollar (USD). Koncernen har valt att presentera sin koncernredovisning i USD eftersom ledningen 
anser att det är en lämplig rapporteringsvaluta för internationella användare av koncernens koncernredovisning, 
bland annat investerare, banker och kreditvärderingsinstitut, och eftersom det är en vanlig rapporteringsvaluta 
i gruvbranschen. All jämförande information gällande koncernen under 2019 har omvandlats till USD. 
  
I enlighet med den svenska bokföringslagen redovisas moderbolagets finansiella information i svenska kronor 
och inte koncernens rapporteringsvaluta som är amerikanska dollar. 
 
Nya och ändrade redovisningsprinciper 2020 som tillämpas av koncernen 

Följande är en förteckning över nya och ändrade IFRS-standarder och tolkningar som har tillämpats av koncernen 
för första gången i denna koncernredovisning. 
 

Titel 

 

Ämne 

 Gäller för 
årsperioder 
som börjar den 
eller efter 

 Förväntad 
påverkan 
på koncern-
redovisningen 

Ändringar IAS 1 och IAS 8  Definition av väsentlig  1 januari 2020  Ingen påverkan 

Ändring IFRS 3  Definition av rörelse  1 januari 2020  Ingen påverkan 

Ändringar i IFRS 9, 
IAS 39 och IAS 7 

 Reform av referensvärde för 
ränta och dess påverkan på 
finansiell rapportering 

 1 januari 2020  Ingen påverkan 

Föreställningsram  Ändringar i Hänvisningar till 
Föreställningsramen i IFRS-
standarder 

 1 januari 2020  Ingen påverkan 

Covid-19-relaterade 
hyresrabatter – Ändringar i 
IFRS 16  

 Hyresrabatter bedöms på samma 
sätt som de skulle ha gjort om de 
inte innebar ändringar av leasing  

 1 juni 2020   Ingen påverkan 
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Under året har koncernen tillämpat en antal ändringar i IFRS-standarder och tolkningar som utfärdats av IASB 
och gäller för en årsperiod som börjar den 1 januari 2020 eller senare. Antagandet av dessa ändringar har inte 
haft någon väsentlig inverkan på informationen eller beloppen som redovisas här. 

Nya standarder och ändringar av befintliga standarder som ännu inte trätt i kraft och som inte antagits tidigt av 
koncernen 

Följande är en förteckning över nya och reviderade IFRS-standarder som har utfärdats men ännu inte trätt i kraft 
och inte har tillämpats av koncernen: 
 

Rubrik  Ämne  

Gäller för 
årsperioder som 
börjar den eller efter  

Förväntad 
påverkan 
på koncern-
redovisningen 

IFRS 17  Försäkringskontrakt  1 januari 2021 eller 
senare 

 Granskning pågår 

IAS 16   Förbjuder ett företag att från 
kostnaden för en post under 
materiella anläggningstillgångar 
dra av eventuella intäkter från 
försäljning av artiklar som 
producerats medan företaget 
förbereder tillgången för dess 
avsedda användning  

 1 januari 2022  Granskning pågår 

IFRS 3   Uppdatering av hänvisningarna 
till föreställningsramen finansiell 
rapportering och undantag för 
redovisning av skulder och 
eventualförpliktelser  

 1 januari 2022  Granskning pågår 

IAS 10 och IAS 28 (ändringar)  Försäljning eller bidrag med 
tillgångar mellan en investerare 
och dess intressebolag eller Joint 
Venture 

 1 januari 2020 eller 
senare 

 Granskning pågår 

Årliga förbättringar av IFRS-
standarder 2018–2020 

 IFRS 9 Finansiella instrument –
10 % test för borttagande av 
finansiella skulder.  
IFRS 16 Leasing – ändring av 
illustrerande exempel  

 1 januari 2022  Granskning pågår 

Årlig förbättringscykel av 
IFRS-standarder (2010–2012) 
Ändringar i IAS 1 

 Klassificering av skulder som 
kort-eller långfristiga 

 1 januari 2022  Granskning pågår 

 

Not 3 Omvänt förvärv 
I början av september 2020 slutförde företaget transaktionen med HC Alliance Mining Group Ltd. ("HCAM") och 
Lexor Group SA ("Lexor"), vilka tillförde samtliga andelar i LLC Amur Gold Company (LLC "Amur Zoloto") i utbyte 
mot 782 179 706 stamaktier utfärdade av företaget.  

Eftersom förvärvet av Kopy Goldfields AB inte betraktas som rörelseförvärv behandlas transaktionen som förvärv 
av tillgångar enligt IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar, och eftersom tillgången har förvärvats i utbyte mot aktier 
har ingen goodwill redovisats.   

Efter att transaktionen genomförts med Amur Zolots aktieägare har årsredovisningen utarbetats i enlighet med 
den redovisningsmodell som föreskrivs i IFRS 3 ”Rörelseförvärv” för ”omvänt förvärv” eftersom aktieägarna i 
Amur Zoloto blev ägare till 88,28 % av bolaget i och med transaktionen.  Redovisningsmodellen innebär att Amur 
Zoloto betraktas som förvärvare ur ett redovisningsperspektiv i koncernens finansiella information och Kopy 
Goldfields AB som förvärvad enhet. 
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Det innebär att tillgångar och skulder i Kopy Goldfields AB, som är det legala moderbolaget, inledningsvis har 
redovisats till verkligt värde i koncernredovisningen. Kostnaden för transaktionen fastställdes baserat på värdet 
hos den underliggande tillgången och detta värde jämfördes med antalet aktier i Kopy Goldfields AB dagen då 
transaktionen genomfördes. När transaktionen slutfördes var aktiekursen för Kopy Goldfields AB:s 103 825 869 
befintliga aktier 2,35 SEK/aktie, vilket innebar ett marknadsvärde för Kopy Goldfields på 28 233 TUSD på 
transaktionsdagen (motsvarande 243 991 KSEK). Det innebar ett övervärde på 19 038 TUSD per 
transaktionsdatum (motsvarande 164 349 KSEK) vilket har tillskrivits investeringen i intressebolaget som 
innefattar Krasnyprojektet. De direkt hänförliga transaktionskostnaderna för både Kopy Goldfields AB och Amur 
Zoloto uppgick till 923 TUSD. 

Tillgångar och skulder i det legala dotterbolaget Amur Zoloto har redovisats och bedömts i koncernredovisningen 
till redovisat värde före transaktionen. Den jämförande finansiella informationen för räkenskapsåret som 
avslutas den 31 december 2019 utgör Amur Zolots finansiella rapporter för denna period. Kopy Goldfields AB:s 
finansiella rapporter har inkluderats i koncernredovisningen för perioden från den 1 september 2020, 
transaktionens redovisningsdatum, till den 31 december 2020 på grund av tillämpningen av omvänt förvärv.  

De självständiga finansiella rapporterna för moderbolaget Kopy Goldfields AB redovisas för 
tolvmånadersperioden som avslutas den 31 december 2020 med jämförande information för den 
tolvmånadersperiod som avslutades den 31 december 2019. 

 Verkligt värde för bolagets förvärvade tillgångar och skulder presenteras i tabellen nedan. 

(TUSD) 

Kopy Goldfields AB 
Bokfört värde 

koncernen 

Verkligt 
värde 

justeringar 

Kopy Goldfields AB 
Verkligt värde 

koncernen 
Förvärvsdatum (redovisningssyfte) 1 sept 2020 
Anläggningstillgångar    
Prospekterings- och 
utvärderingstillgångar                   1 196                            1 196  
Materiella anläggningstillgångar                        71                                 71  
Finansiella tillgångar till upplupet 
anskaffningsvärde                   3 606                            3 606  
Investering i intressebolag                   9 731              19 038                        28 769  
                 14 604              19 038                        33 642  
Omsättningstillgångar                   1 154                            1 154  
Långfristiga skulder       
Lån och låneskulder                   5 713                            5 713  
Kortfristiga skulder       
Lån och låneskulder                      470                               470  
Leverantörsskulder och upplupna 
kostnader                      375                               375  
Övriga kortfristiga skulder                          3                                   3  
Summa tillgångar vid förvärvsdatum                 15 758              19 038                        34 796  
Minoritetsintresse                        20                                 20  
Förvärvade nettotillgångar                   9 195    28 233 
Summa transaktionskostnader inklusive förvärvsrelaterade kostnader  29 156 
Betalning för förvärvsrelaterade kostnader per den 31 december 2020 -923 
Minus: Likvida medel hos det förvärvade dotterbolaget 138 
Kassaflöde vid förvärv, efter förvärvade likvida medel -785 
Bolagets resultat för perioden efter förvärvsdatum inbegripet bolagets 
koncernresultaträkning  -1 787 
Intäkter för det sammanslagna bolaget för helåret 2020 som om förvärvsdatum hade 
varit den 1 januari 2020  98 841 
Periodens resultat för det sammanslagna bolaget för helåret 2020 som om 
förvärvsdatum hade varit den 1 januari 2020  15 615 
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Not 4  Transaktioner med närstående 
Bolaget genomför transaktioner med närstående under normala verksamhetsförhållanden och enligt 
armlängdsprincipen.   

Under 2020 återbetalade koncernen låneskulder utställda i RUB och växlar från aktieägare till ett belopp av 5 128 
TUSD (2019: noll). 

Köp av tjänster och material från närstående under 2020 uppgick till 4 004 TUSD (7 691 TUSD). 

Not 5 Lån och låneskulder 
 

 Ränta Förfallodag 
31 dec  
2020 

31 dec 
2019 

Långfristiga låneskulder         
Banklån utställda i RUB Referensränta från 

ryska 
centralbanken plus 

en marginal på 
2,95 % 

September 
2023–juni 2026 

15 038                        -    
Låneskulder och växlar från 
aktieägare utställda i RUB 6,70 % januari 2021 - 5 754 
Övriga låneskulder från 
närstående parter 7,75 % januari 2021 - 249 
Summa långfristiga låneskulder    15 038 6 003 
         
Kortfristiga låneskulder        
Låneskulder från kreditinstitut 
utställda i SEK 11,75 % mars 2021 6 379 - 
Ränta på låneskulder och växlar 
från aktieägare utställda i RUB - På begäran - 2 154 
Övriga låneskulder från 
närstående parter 4,25–5 % 

På begäran / 
december 2021 172 130 

Summa kortfristiga låneskulder    6 552 2 284 
Summa    21 590 8 287 

 
Skulder med säkerhet och tillgångar ställda som säkerhet 
Per den 31 december 2020 ställde koncernen sina andelar i intresseföretag som säkerhet för lånefaciliteterna 
utställda i SEK från kreditinstitut (2019: inga). 

Lånevillkor 
Enligt villkoren i den huvudsakliga lånefaciliteten är koncernen skyldig att uppfylla vissa finansiella och icke-
finansiella villkor som, om de överträds av bolaget, innebär att banken kan kräva återbetalning av lånen i förtid. 
Per den 31 december 2020 och 2019 uppfyllde bolaget samtliga lånevillkor. 
 
Tillgängliga kreditfaciliteter  
Per den 31 december 2020 uppgick outnyttjade kreditfaciliteter till 27 073 TUSD (2019: noll). 
 
Återbetalning efter balansdagen 
I mars 2021 återbetalade bolaget lånet i SEK från Scandinavian Credit Fund i dess helhet.  
 
Not 6 Avtalsskuld 
I september 2018 tog koncernen upp ett långfristigt råvarulån hos en bank med skyldigheten att leverera en viss 
mängd guld till banken när avtalet löpte ut. Lånet har en ränta på 6,45 % per år och den ursprungliga 
förfallodagen var den 31 juli 2022. Under året som avslutades den 31 december 2020 undertecknade koncernen 
ett tillägg till avtalet med banken om att skjuta upp förfallodagen för betalning av kapitalbeloppet. Den nya 
återbetalningsplanen sträcker sig september 2023 till och med juni 2025.  
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Råvarulånet omfattas av vissa finansiella och icke-finansiella villkor som, om de överträds av bolaget, innebär att 
banken kan kräva återbetalning av lånen före den överenskomna förfallodagen. Per den 31 december 2020 och 
2019 uppfyllde bolaget samtliga lånevillkor. 
 
Råvarulånet behandlas som en förskottsbetalning för guldleverans och redovisas i enlighet med IFRS 15 ”intäkter 
från avtal med kunder”. 
 
Not 7 Incitamentsprogram 
Incitamentsprogrammet för perioden 2017–2020 löpte ut den 31 december 2020. Totalt tecknades 3 058 600 
nya aktier till ett totalt värde om 661 TUSD (5 414 TSEK) som ett resultat av utnyttjade teckningsoptioner inom 
programmet. Programmet antogs vid årsstämman den 30 maj 2017 och varje teckningsoption gav innehavaren 
rätt att teckna 1,02 nya aktier i bolaget (efter omräkning av nyemissionen som genomfördes 2018).  
 
Aktierna betalades och registrerades under första kvartalet 2021. I årsredovisningen för 2020 har beloppet 661 
TUSD (5 414 TSEK enligt kursen på balansdagen) redovisats som en ökning av övriga reserver med motsvarande 
kundfordringar i omsättningstillgångar. 
 
Efter registrering hos Bolagsverket under första kvartalet 2021 ökade antalet aktier i bolaget med 3 058 600, från 
886 005 575 till 889 064 175 aktier och aktiekapitalet ökade med 1 162 945 SEK (142 TUSD enligt kursen på 
balansdagen) från 336 878 176 SEK till 338 041 120 SEK (avrundat till närmaste heltal). 
 
 
Underskrifter 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten 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 25 mars 2021 

Kopy Goldfields AB (publ) 
 

 
Kjell Carlsson 

styrelseordförande 
Mikhail Damrin 

VD 
Andreas Forssell 
styrelseledamot 

Arsen Idrisov 
styrelseledamot 

    
Eric Forss 

styrelseledamot 
Johan Österling 
styrelseledamot 

Tord Cederlund 
styrelseledamot 
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Kommande finansiell rapportering 
Från och med det första kvartalet 2021 kommer Kopy Goldfields att övergå från halvårsrapporter till 
kvartalsrapporter.  

Rapport Datum 
Q1 2021 27 maj 2021 
Halvårsrapport 2021 26 augusti 2021 
Q3 2021 25 november 2021 
Bokslutsrapport 2021 24 mars 2022 

 
Utöver de finansiella rapporterna kommer företaget även att publicera verksamhetsrapporter följande datum:  

Rapport Datum 
Q1 2021 Verksamhetsrapport 22 april 2021 
Q2 2021 Verksamhetsrapport 22 juli 2021 
Q3 2021 Verksamhetsrapport 22 oktober 2021 
Q4 2021 Verksamhetsrapport 21 januari 2022 

  
2021 Årsstämma 
Årsstämman äger rum den 27 maj 2021 i Stockholm, Sverige. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras 
senast den 29 april 2021 på bolagets webbplats och i Post- och inrikes tidningar. Årsredovisningen beräknas 
publiceras på bolagets webbplats under veckan som börjar den 3 maj 2021. 

För mer information vänligen kontakta: 
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17 
Tim Carlsson, CFO, +46 702 31 87 01 

Adress:  
Kopy Goldfields AB (publ) (organisationsnr 556723-6335) 
Skeppargatan 27, våning 4, 114 52 Stockholm, Sverige 
Tel: +46 702 31 87 01 
www.kopygoldfields.com 
 
Ticker: KOPY (Nasdaq First North) 
Antal aktier utestående 889 064 175 
 
Offentliggörande enligt svensk lag 
Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 kl. 8.00 CET. 
 
Kopy Goldfields påbörjade från och med den 3 juni 2011 sin rapportering av mineraltillgångar och malmreserver 
enligt JORC-koden. Micon International Co Limited och SRK Consulting (Russia) Limited verkar som konsulter och 
beräknar samt godkänner mineraltillgångarna enligt JORC-koden. Kopy Goldfields tillämpar International 
Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Nordic Certified Advisers verkar som Certified Adviser, 
kontaktnummer: +46 70 794 90 73, e-post: info@certifiedadviser.se. 
 
Denna bokslutsrapport och ytterligare information finns på www.kopygoldfields.com  
 

Presentation för investerare, analytiker och media 
VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson kommer att presentera rapporten och besvara frågor via en 
webbsändning den 25 mars 2021 kl. 10.00 CET. Presentationen genomförs på engelska och kan följas online via 
telefon. Nummer för att delta per telefon: Sverige +46 8 566 426 95 (ingen PIN) / Storbritannien +44 333 300 92 
71 (ingen PIN) / Ryssland +88 005 009 867 (PIN: 74613423#). Följ presentationen på 
https://tv.streamfabriken.com/kopy-goldfields-q4-2020  

http://www.kopygoldfields.com/
mailto:info@certifiedadviser.se
http://www.kopygoldfields.com/
https://tv.streamfabriken.com/kopy-goldfields-q4-2020
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Ordlista och definitioner  
Alternativa nyckeltal 
Bolaget tillämpar riktlinjerna från Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) 
om alternativa nyckeltal. De alternativa finansiella 
nyckeltalen definieras som finansiella mått på 
historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell 
ställning, ekonomiskt resultat eller kassaflöde som 
inte definieras eller specificeras i tillämpliga 
bestämmelser för finansiell rapportering, IFRS och 
årsredovisningslagen. Dessa åtgärder ska inte 
betraktas som en ersättning för åtgärder som 
fastställts i enlighet med IFRS.  
 
Om ett alternativt nyckeltal inte kan identifieras 
direkt från de finansiella rapporterna krävs en 
avstämning.  
 
Definition av nyckeltal 
EBITDA 
Resultat före ränta, skatt, av- och nedskrivning är 
inte ett IFRS-mått och definieras av koncernen som 
periodens resultat före inkomstskatter justerat för 
av- och nedskrivning, finansiella intäkter, finansiella 
kostnader (vinst)/förlust från omvärdering av 
finansiella derivatinstrument, valutakurs 
(vinst)/förlust, (vinst)/förlust från avyttring eller 
omvärdering av investeringar i dotterbolag och 
intressebolag, (vinst)/förlust från (återföring av 
nedskrivning)/nedskrivning av materiella 
anläggningstillgångar, nedskrivningar och 
återföringar av lager till nettoförsäljningsvärde, 
avsättning för osäkra fordringar, kostnader för 
aktiebaserad ersättning, kostnader för välgörenhet 
och andra engångsjusteringar som kan kräva en 
tydligare bild av koncernens verksamhetsresultat. 
EBITDA används för att mäta vinst från den löpande 
verksamheten, oberoende av av- och 
nedskrivningar.  
 
EBITDA-marginal  
EBITDA-marginal definieras av koncernen som 
EBITDA dividerat med intäkter. EBITDA-marginalen 
används för att mäter ett bolags lönsamhet från 
verksamheten som andel av totala intäkter.   
 
Total Cash Costs (TCC) 
Total cash costs (TCC) definieras som kostnaden för 
guldförsäljning, minus nedskrivning av materiella 
anläggningstillgångar, avskrivning av immateriella 
tillgångar, avsättning för inkurant lager och 
avsättning för stängning av gruvor, rehabiliterings- 
och avvecklingskostnader. TCC per såld ounce 
beräknas som TCC dividerat med totalt antal ounce 
sålda guldekvivalenter under perioden.  

All-in sustaining costs (AISC) 
All-in sustaining costs (AISC) definieras som TCC plus 
overheadkostnader, rörelsekostnader och 
avvecklingskostnader, upprätthållande 
prospektering, upprätthållande investeringar och 
upprätthållande leasingbetalningar minus av- och 
nedskrivningar avseende overheadkostnader, 
rörelsekostnader och nedskrivningsförluster 
hänförliga till prospektering. AISC per såld ounce 
beräknas som AISC dividerat med totalt antal sålda 
ounce guldekvivalenter under perioden. 
 
Eget kapital 
Eget kapital innefattar koncernens kapital och 
reserver som förvaltas som kapital. Koncernens 
eget kapital omfattar emitterat kapital, 
överkursfond, reserv för omräkning till 
rapporteringsvaluta, balanserat resultat och 
innehav utan bestämmande inflytande.  
 
Nettoskuld 
Koncernens nettoskuld omfattar lång- och 
kortfristiga räntebärandes skulder och 
leasingskulder (exklusive derivat) efter avdrag för 
likvida medel.  
 
Nettoskuld/ EBITDA 
Nettoskuld/EBITDA definieras av koncernen som 
nettoskuld dividerat med EBITDA. 
 
Resultat per aktie 
Resultat per aktie omfattar koncernens resultat för 
perioden (resultat efter skatt från kvarvarande 
respektive avvecklade verksamheter) hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, dividerat med det vägda 
genomsnittliga antalet aktier utestående under 
perioden och exklusive egna aktier.  
 
Resultat per aktie efter utspädning är resultat per 
aktie justerat för att återspegla eventuell 
utspädning av stamaktier, som utgör aktier och 
optioner.  
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal 
utestående aktier vid periodens slut.  
 
Totalt antal utestående aktier  
Antal utestående aktier vid utgången av perioden.  
 
Viktat genomsnittligt antal aktier 
Det viktade antalet utestående aktier under året 
beräknas med hänsyn till eventuella förändringar av 
antalet utestående aktier under rapportperioden.  
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Branschspecifika definitioner och 
ordlista (i enlighet med JORC) 
Alluvialt guld 
Mineraliseringar i flodbädden i marknivå. 
 
Cut-off 
Den lägsta halt eller kvalitet hos mineraliserat 
material som betraktas som ekonomiskt brytvärd 
och tillgänglig i en viss fyndighet. Kan definieras på 
grundval av ekonomisk utvärdering eller fysiska 
eller kemiska attribut som definierar en acceptabel 
produktspecifikation.  
 
Dorétackor 
Oraffinerade guldtackor innehållande 
huvudsakligen silver och guld. 
 
Flotation 
Del i anrikningsprocessen där kemikalier används 
för att väsentligt öka halten av värdefulla mineraler. 
 
GKZ  
Ryska statens kommitté för mineralreserver. Den 
statliga myndighet som är ansvarig för registrering 
och godkännande av mineraltillgångs- och 
malmreservsberäkningar.  
 
JORC 
Erkänd standard satt av Australian Joint Ore Reserve 
Committee (JORC) för beräkning och rapportering 
av mineraltillgångar och malmreserver. 
 
Mineralisering 
Alla enskilda mineraler eller kombinationer av 
mineraler som finns i en massa eller en fyndighet 
och är av ekonomiskt intresse. Begreppet är avsett 
att omfatta alla former där mineralisering kan 
uppstå, vare sig det handlar om typ av fyndighet, typ 
av förekomst, ursprung eller sammansättning. 
 
Mineralresurs  
En koncentration eller förekomst av solitt material 
av ekonomiskt intresse i eller på jordskorpan i en 
sådan form, halt (eller kvalitet) och mängd att det 
finns rimliga framtidsutsikter för eventuell 
ekonomisk utvinning. Plats, kvantitet, halt (eller 
kvalitet), kontinuitet och övriga geologiska 
karaktäristika för en mineralresurs är kända, 
uppskattade eller tolkade utifrån specifika 
geologiska bevis och kunskaper, inklusive dikning. 
Mineralresurser delas upp i stigande geofysisk 
tillförlitlighet i kategorierna antagna, indikerade och 
kända.  

 
Malm (eller mineral)-reserv  
Utgörs av den ekonomiskt brytvärda delen av känd 
och/eller indikerad mineralresurs. Det innefattar 
utspädningsmaterial och avsättningar för förluster, 
som kan uppstår när material bryts eller utvinns och 
definieras genom undersökningar på lönsamhets- 
eller förlönsamhetsnivå i förekommande fall som 
innefattar tillämpning av modifierande faktorer. 
Dessa undersökningar visar att vid tiden för 
rapporten kunde utvinning vara rimligt motiverat.  
 
Dagbrott 
Typ av gruva där ytnära fyndigheter bryts i dagen. 
 
Utbyte 
Den procentuella andel av ett material av 
ursprungligt intresse som utvinns under brytning 
och/eller bearbetning. En bedömning av 
effektiviteten hos brytning eller bearbetning. 
 
tpa/ktpa  
Ton per år/tusental ton per år. 
 
Troy ounce (oz)/koz/Moz 
Viktenhet för guld motsvarande 31,1035 gram. 
/Tusental oz/miljon oz 
 
Ekonomiska definitioner  
SEK/TSEK/MSEK  
Svenska kronor/tusental svenska kronor/miljoner 
svenska kronor  
 
USD/TUSD/MUSD  
Amerikanska dollar/tusental amerikanska 
dollar/miljoner amerikanska dollar  
 
RUB/TRUB/MRUB  
Ryska rubel/tusental ryska rubel/miljoner ryska 
rubel.  
 
Tillämpade växelkurser 
 

 År 2020 2019 
 RUB/USD SEK/USD RUB/SEK 
Snittkurs Q1 66.35  66.1271 
Snittkurs Q2 72.3611  64.5578 
Snittkurs Q3 73.5598  64.5681 
Snittkurs Q3 76.2207 8.6192 63.7192 
31 December 73.8757 8.1886 61.9057 
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_________________________________________________________________ 
 

Detta är Kopy Goldfields 

 
Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och 

guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i 
Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och 

vetenskap med internationell ledning, ”best industry practice” samt modern 
och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett 

kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. 
_________________________________________________________________ 
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