
 

APRIL – JUNI  (april – juni ) JANUARI – JUNI  (januari – juni ) 

 Intäkter TUSD   ( )  

 EBITDA TUSD   ( ) 

 Orealiserad förlust från prissäkring guld TUSD -  (-) 

 Resultat före skatt TUSD -  (+ ) 

 Periodens resultat TUSD -  (+ ) 

 Resultat per aktie (före utspädning) USD , (,) 

 Guld i lager klart för försäljning ökade med , koz under Q , 
motsvarande ett försäljningsvärde om TUSD  . 

 Ett prospekteringsprogram för Krasnyprojektet om MUSD , 
överenskommet med partnern GV Gold under kvartalet, med 
finansiering överenskommen efter rapportperiodens utgång. 

 Intäkter TUSD   ( ) 

 EBITDA TUSD   ( ) 

 Orealiserad vinst från prissäkring guld TUSD   (- ) 

 Resultat före skatt TUSD   ( ) 

 Periodens resultat TUSD   ( ) 

 Resultat per aktie (före utspädning) USD , (,) 

  års guidning för guldproduktionen på – koz oförändrad 

SAMMANFATTNING AV FINANSIELL INFORMATION 
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Helåret 

 

Guldproduktion (guldekvivalent, GE), koz , , , , , 

Guldförsäljning (GE), koz , , , , , 

Genomsnittligt realiserat guldpris, USD/oz           

Intäkter, TUSD           

Bruttoresultat, TUSD           

Bruttomarginal,        

EBITDA, TUSD           

EBITDA-marginal,        

Resultat före skatt, TUSD -          

Periodens resultat, TUSD -          

Resultat per aktie före utspädning, USD -, , , , , 

Resultat per aktie efter utspädning, USD -, , , , , 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet, TUSD           

Likvida medel vid periodens utgång, TUSD       

Nettoskuld, TUSD        

Nettoskuld/EBITDA, senaste  månaderna   ,  , 

Eget kapital per aktie, USD   ,  , 

Ordlista och definitioner av ovanstående nyckeltal presenteras på sid -.      
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Andra kvartalet –  juni  

 Vi är på rätt väg mot 
våra långsiktiga till-
växtmål. 

Mikhail Damrin, VD 
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VD:s kommentar 

På rätt väg mot de långsiktiga tillväxtmålen 

Vi kan se tillbaka på ett tämligen odramatiskt kvartal för Kopy Goldfields, trots de instabila omstän-
digheterna. Under andra kvartalet  ökade Kopy Goldfields guldproduktion med  procent jäm-
fört med första kvartalet  efter att åtgärder satts in för att öka kapaciteten och stabilisera be-
arbetning och underjordsbrytning i Yubileyniy-projektet. Guld i lager ökade samtidigt som intäk-
terna var lägre än under första kvartalet eftersom försäljningsvolymerna var lägre än produktions-
volymerna. EBITDA och EBITDA-marginalen var stabila jämfört med första kvartalet, TCC per såld 
GE ounce förbättrades något jämfört med första kvartalet  och väsentligt jämfört med andra 
kvartalet . 

Verksamheten har till stor del återhämtat sig från covid--utbrot-
tet på Yubileyniy-anläggningen vid nyår, men Bolaget påverkas 
fortfarande av den pågående pandemin. Vi har haft flera nya in-
fektionsfall under kvartalet, men till följd av att sanitära åtgärder 
vidtagits och protokollen följts, så lyckades vi snabbt identifiera 
och isolera insjuknade. Kopy Goldfields stödjer starkt vaccinat-
ioner och erbjuder gratis och prioriterade tjänster till de anställda. 
Vi har kunnat begränsa pandemins utbredning och mildra dess ef-
fekter på guldproduktionen. Dock fortsätter covid- att påverka 
verksamheten negativt genom att skapa en branschomfattande 
brist på kvalificerad gruvpersonal samtidigt som reserestriktioner 
och lockdowns i Ryssland och grannländer fördröjer inköp och un-
derhåll inom gruvverksamheten och investeringar. 

Produktion och försäljning 
Under andra kvartalet uppgick produktionen från Kopys två berg-
grundsgruvor och två alluviala gruvor i Khabarovskregionen i Ryss-
land till , koz. Det motsvarar en ökning om  procent jämfört 
med första kvartalet , men en minskning om  jämfört andra 
kvartalet . Bolagets guldproduktion påverkades av brist på 
kvalificerad gruvpersonal vid Yubileyniy-projektet i kombination 
med ökande andel av guld i produktionscykeln vid den alluviala 
produktionen (guld under bearbetning), guld som kommer inklude-
ras i produktionen under tredje kvartalet . Guldförsäljningen 
under andra kvartalet  uppgick till , koz, jämfört med , 
koz under första kvartalet  och , koz under andra kvarta-
let . Den lägre guldförsäljningen motverkades av en ökning av 
guld i lager, vilket ökade med , koz och kommer att komma säl-
jas under kommande perioder. Om detta guld skulle ha sålts under 
kvartalet skulle intäkterna varit TUSD   högre. 

Investeringar 
Investeringar i konstruktionsanläggningar förblir en huvudprioritet 
för att nå det långsiktiga organiska produktionsmålet om över  
koz i guld och guldekvivalenter år . Vi är på god väg med alla 
investeringsprojekt. Konstruktionen av höglakningsanläggningen 
på Perevalnoe har fortsatt. Den planeras att tas i drift i slutet av 
 för att vara i produktion under . Konstruktionen av en 
andra gravitations- och flotationslinje vid Yubileyniy kommer att 
färdigställas under det fjärde kvartalet detta år, vilket ökar an-
läggningens kapacitet från  ktpa till  ktpa. På Malyutka, 

som är en av de största drivkrafterna för tillväxt, har konstrukt-
ionsarbetet med gruva och anläggning påbörjats, och på Pere-
valnoeprojektet pågår förberedelserna för underjordsgruvbryt-
ning vid Brekchiyevaya genom att färdigställa de första  me-
terna av nedåtgående gruvgång. 

Prospektering 
Sommaren är säsong för prospekteringsaktiviteter i fält. Med mål-
sättningen att öka den sammanlagda mängden guldresurser och 
öka kvaliteten på resurserna genom att flytta dem från antagna 
tillgångar till kända & indikerade, fokuserar  års prospekte-
ringsprogram på borrningar i både Khabarovsk- och Irkutskregion-
erna. Och på Krasny-projektet hade borrhål med en sammanlagd 
längd om   meter borrats i slutet av andra kvartalet. Totalt pla-
neras borrhål med en sammanlagd längd om   meter borras 
under året. Prospekteringsprogrammet på Krasny inkluderar 
också insamling av geologisk och hydrologisk data, ytterligare be-
arbetning av tagna prover och en resursuppdatering enligt JORC 
efter att borrprogrammet färdigställts. 

Utsikter 
Även om vi fick en försenad start av årets säsongs alluviala utvin-
ning, så förväntar vi oss att den alluviala verksamheten  vä-
sentligt kommer att överträffa resultatet . Detta år påbörja-
des utvinningen vid Khayarylakh, vilket blir den alluviala gruvans 
första år i drift. Vi förväntar oss också att producera det första 
guldet från höglakningsverksamheten på Yubileyniy under tredje 
kvartalet . Vi förväntar oss att dessa aktiviteter, tillsammans 
med vårt arbete med att öka kapaciteten och stabilisera bearbet-
ning och underjordsbrytning i Yubileyniy-projektet, kommer stödja 
ytterligare produktionstillväxt under andra halvåret. Det får mig 
att åter bekräfta  års produktionsguidning om - koz. 

Slutligen vill jag passa på att 
tacka er för ert förtroende i Kopy 
Goldfields. Vi är på rätt väg mot våra 
långsiktiga tillväxtmål! 
 
Mikhail Damrin 
VD Kopy Goldfields 
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Verksamhet 

Sammanfattning guldproduktion 
Bolaget driver två berggrundsgruvor, Yubileyniy och Perevalnoe, och två alluviala gruvor, Buor-Sala 
och Khayarylakh, i Khabarovskregionen i Ryssland. Guldproduktionen under andra kvartalet och 
första halvåret , jämfört med guldproduktionen under motsvarande perioder  och helåret 
, presenteras i följande tabell: 

 Andra kvartalet  Andra kvartalet  Första halvåret  Första halvåret  Helåret  

Produktion av guldekvi-
valenter (GE) kg koz kg koz kg koz kg koz kg kg 

Yubileyniyprojektet (CIP) , , , , , , , , , , 

Yubileyniyprojektet (HL)         , , 

Perevalnoeprojektet , , , , , , , , , , 

Vaskavlagringsgruvor , , , , , , , , , , 

Silverproduktion i GE , , , , , , , , , , 

Summa produktion av GE , , , , , , , ,  , , 

Definition av guldekvivalenter (GE) presenteras på sidor - 

 
Produktion av guldekvivalenter (GE) uppgick under andra kvarta-
let  till , koz (, kg) vilket var  högre än första 
kvartalet  (, koz motsvarande , kg) men  lägre 
än jämfört med produktionen om , koz (, kg) under 
andra kvartalet . Produktionen av guldekvivalenter under 
andra kvartalet  innefattade , koz (, kg) silver vil-
ket motsvarar , koz (, kg) guld. Guldproduktionen under 
andra kvartalet  påverkades av personalbrist och andra ef-
fekter som orsakats av covid--pandemin. 

Produktionsökningen från första till andra kvartalet  är 
en effekt av Bolagets arbete med att öka kapaciteten och stabi-
lisera bearbetning och underjordsbrytning i Yubileyniy-pro-
jektet, som inleddes under första kvartalet . Under andra 
kvartalet har Bolaget ytterligare stärkt rekryteringsprogram-
met och ändrat till ett skiftbaserat anställningssystem, för att 
vidta ytterligare åtgärder i syfte att motverka underbeman-
ningen vid gruvverksamheten. 

Säsongsvariationer 
Kopy Goldfields guldproduktion påverkas vanligtvis av säsongs-
variationer. Alluvial gruvdrift är begränsad till den varma årsti-
den och transport av koncentrat från Perevalnoeanläggningen 
till bearbetningsanläggningen i Yubileyniy sker i huvudsak under 

vintersäsongen. I avsaknad av vintervägar samlas flotationskon-
centrat på Perevalnoe-anläggningen och gravitationskoncentrat 
transporteras till Yubileyniy-anläggningen med helikopter, av-
hängigt väderleken. Ovanligt kalla väderförhållanden kan också 
leda till tillfälligt minskad verksamhet vid bearbetningsanlägg-
ningarnas dagbrott och krossningsenheter. 

Covid- 
Efter utbrottet av covid- vid Yubileyniy-anläggningen i decem-
ber  har företaget stärkt och utvidgat karantänåtgärder 
och vidtagit andra försiktighetsåtgärder för att förhindra lik-
nande incidenter i framtiden. Att förebygga och minska de nega-
tiva effekterna av covid--pandemin är ett av företagets opera-
tiva fokus. Företaget har erbjudit de anställda i Ryssland vacci-
nation mot covid-. 

Under andra kvartalet har Bolaget haft flera nya covid--in-
fektioner men till följd av att sanitära åtgärder vidtagits och pro-
tokollen följts, så var det möjligt att snabbt identifiera och iso-
lera insjuknade. Till följd av covid--pandemin påverkas Bolaget 
av en branschomfattande brist på kvalificerad gruvpersonal vid 
alla gruvor samtidigt som reserestriktioner och lockdowns i 
Ryssland och grannländer fördröjer inköp och underhåll inom 
gruvverksamheten och investeringsaktiviteter. 
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Kommentarer till verksamheten 

Yubileyniyprojektet 
Yubileyniyprojektet inkluderar den verksamma underjordsgru-
van Krasivoe och anrikningsverket Yubileyniy. Krasivoegruvan 
påbörjade produktion , inledningsvis som ett dagbrott, och 
har varit en underjordsgruva sedan . Yubileyniy är en kon-
ventionell CIP-anläggning med en installerad kapacitet om 
  ton per år (tpa). Den har en planerad kapacitetsutbygg-
nad till   tpa i slutet av , följt av ytterligare utbygg-
nad till   tpa år . Flödesschemat är som följer: grav-
itationskoncentrat som följs av intensiv lakning av gravitations-
koncentratet och flotationskoncentrat av anrikningssand, vilket 
följs av en CIP-process av flotationskoncentratet. Resultatet 
från anläggningen är guldlegering (dorétackor) med cirka –
  guldinnehåll vilka raffineras till guldtackor vid ett externt 
raffinaderi.  

Under andra kvartalet  uppgick den totala produktionen 
av guldekvivalenter till , koz (, kg), en minskning med 
 jämfört med andra kvartalet . Produktionsminskningen 
förklaras av lägre volym (-) av anrikad malm och lägre återvin-
ningsgrad på grund av längre underhållsnedstängningar till följd 
av brist på servicepersonal. 

Guldhalten i den brutna malmen ökade med  under andra 
kvartalet  och med  under  jämfört med motsva-
rande perioder . Detta är linje med den senaste CPR-rap-
porten, vilken publicerades i oktober , och som visar en ök-
ning av halt och tjocklek när det gäller malmkroppar mot djupet. 
Under  utvecklar bolaget underjordsbrytning på större djup 
där guldhalten ökar. Det stöder planerna att öka kapaciteten vid 
gruvan och anläggningen i Yubileyniy till  ktpa under fjärde 
kvartalet i år. 

Under andra kvartalet  staplades , kt malm för 
höglakningsverksamhet (HL) vid Yubileyniy och den första guld-
produktionen beräknas rapporteras under tredje kvartalet . 

Gravitations- och flotationskoncentrat som produceras vid 
Perevalnoe-anläggningen lakas också till dorétackor vid Yubi-
leyniy-anläggningen. Under andra kvartalet  lakades totalt 
, ton gravitationskoncentrat och  , ton flotations-
koncentrat från Perevalnoeprojektet vid Yubileyniyanlägg-
ningen, vilket genererade , koz (, kg) guld. Detta redo-
visas under Perevalnoeprojektet nedan. 
 

 

Yubileyniyprojektet 
Andra kvar-

talet  
Andra kvar-
talet  Δ  

Första halv-
året  

Första halv-
året  Δ  

       

CIP       

Bruten u-jordsmalm, kiloton (”kt”) , , - , , - 

Underjordsdrivning, meter , , - ,  , - 

Underjordsmalm halt, g/t , ,  , ,  

Bearbetad malm, kt , , - , , - 

Genomsnittlig halt, g/t , ,  , ,  

Producerat guld CIP, kg , , - , , - 

Producerat guld CIP, koz , , - , , - 

       

Höglakning (HL)       

Malmstapling, kt ,   ,   

Guldhalt, (g/t) ,   ,   

Guld i staplad malm, kg ,   ,   

Producerat guld HL, kg       

Producerat guld HL, koz ,   ,     
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Perevalnoeprojektet 
Perevalnoeprojektet inkluderar anrikningsverket Perevalnoe 
och Perevalnoefyndigheten. Gruvdrift i dagbrottet Perevalnoe 
påbörjades  och anrikningsverket driftsattes år . An-
läggningen producerar gravitations- och flotationskoncentrat 
vilket sedan transporteras och lakas vid anläggningen i Yubileiny 
för produktion av dorétackor. Koncentrationsanläggningen 
(gravitation och flotation) i Perevalnoe hade ursprungligen en 
konstruktionskapacitet på   tpa. Efter att flaskhalsar un-
danröjts under  uppgick den årliga produktionsvolymen 
 till cirka   tpa (eller , ktpa). För  innefat-
tar affärsplanen anrikning av  ktpa malm. 

Perevalnoefyndigheten representeras nu av två zoner, vilka 
betraktas som två separata fyndigheter: Brekchiyevaya-zonen 
och Priyatnoe-zonen. Under andra kvartalet  har malm bru-
tits från dagbrottet Brekchiyevaya och dagbrottet Priaytnoe 
och, från och med , kommer malm brytas från en under-
jordsgruva belägen under dagbrottet Brekchiyevaya. Den malm 
som bryts delas in i tre kategorier: höghaltig, låghaltig och 
”höglaknings”-haltig. Den höghaltiga malmen med halt över  g/t 
blandas med den låghaltiga malmen (halt mellan  och  g/t) för 
att få en huvudhalt om ,– g/t. Den anrikas sedan vid Pere-
valnoeanläggningen till gravitations- och flotationskoncentrat 
vilket sedan transporteras och lakas vid Yubileyniyanläggningen. 
Delar av den låghaltiga malmen blandas med höghaltig malm me-
dan andra delar lagras på plats för framtida användning. ”Höglak-
ningsmalm” som har en halt lägre än  g/t lagras på plats och 

kommer att användas för höglakningsverksamheten som ska in-
ledas i år.  

Dagbrottsbrytning minskade vid Perevalnoe-projektet i en-
lighet med plan. Under andra kvartalet  avslutades produkt-
ionen vid dagbrottet Priyatnoe, samtidigt som verksamheten vid 
dagbrottet Brekchiyevaya fortsatte men förväntas preliminärt 
att avslutas vid årsslutet. 

Under andra kvartalet inledde Bolaget förberedelserna un-
derjordsgruvbrytning vid Brekchiyevaya genom att färdigställa 
de första  meterna av nedåtgående gruvgång. Underjords-
gruvbrytning förväntas inledas under . Till dess kommer 
Perevalnoe-anläggningen att förses med ackumulerad malm från 
dagbrottet Brekchiyevaya och från malmlager. 

Under andra kvartalet  bearbetade Perevalnoe-anlägg-
ningen , kt malm, en ökning med  jämfört med andra 
kvartalet . Produktionen av gravitationskoncentrat uppgick 
till totalt , t, i linje med andra kvartalet , och produkt-
ionen av flotationskoncentrat var  , t, en ökning med 
. Produktionen av guldekvivalenter från Perevalnoe-kon-
centrat vid Yubileyniy-anläggningen uppgick till , koz 
(, kg), en minskning med . Transport av koncentrat från 
Perevalnoe-anläggningen till bearbetningsanläggningen i Yubi-
leyniy påverkades av instabila väderleksförhållanden under vå-
ren. 

Under andra kvartalet  uppgick malmkrossning vid HL-
verksamhet till , kt malm. Målet är att åstadkomma HL-
staplar under tredje kvartalet för att producera det första guldet 
under . 

 

Perevalnoeprojektet 
Andra kvar-

talet  
Andra kvar-
talet  Δ  

Första halv-
året  

Första halv-
året  Δ  

CIP       

Underjordsutveckling, meter ,   ,   

Jordavrymning, ' m , , - ,  , - 

Bruten malm, kt , ,  , ,  

Genomsnittlig halt, g/t , , - , , - 

Inklusive       

höghaltig malm, kt , ,  , ,  

Genomsnittlig halt, g/t , , - , , - 

Låghaltig malm, kt , ,  , , - 

Genomsnittlig halt, g/t , ,  , , - 

Höglakningsmalm, kt , ,  , ,  

Genomsnittlig halt, g/t , ,  , , - 

Bearbetad malm, kt , ,  , ,  

Genomsnittlig halt, g/t , ,  , , - 

Producerat gravitationskoncentrat, ton , ,  , , - 

Genomsnittlig halt, g/t , ,  , ,  

Producerat flotationskoncentrat, ton  ,  ,   ,  ,  

Genomsnittlig halt, g/t , , - , , - 

Guldproduktion (vid Yubileinyanläggningen från gravitations-  
och flotationskoncentrat från Perevalnoeprojektet), kg , , - , , - 

Guldproduktion (vid Yubileinyanläggningen från gravitations-  
och flotationskoncentrat från Perevalnoeprojektet) koz * , , - , , - 

* Eftersom transporten av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-gruvan till bearbetningsanläggningen i Yubileyniy är beroende av årstid och pågår över tid, förskjuts tiden mellan 
produktionen av koncentrat vid Perevalnoe-anläggningen och den ytterligare bearbetningen vid Yubileyniy-anläggningen. Den redovisade guldproduktionen för Perevalnoe vid Yubileyniyanlägg-
ningen innefattar därför inte nödvändigtvis bearbetningskoncentrat från Perevalnoe som producerats under samma redovisningsperiod utan snarare från tidigare i år eller tidigare år. 
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Alluvial utvinning 
Under  driver bolaget två alluviala gruvor – Buor-Sala och 
Khayarylakh – belägna  kilometer väster om Yubileyniy-an-
läggningen. Dessa är grunda vattendrags vaskavlagringsområ-
den vilka skrapas samman av bulldozers och lastas på dumprar 
och transporteras till semi-mobila tvättanläggningar, alternativt 
transporteras av hjullastare.  

Den alluviala gruvdriften inleddes först i maj , vilket på-
verkade produktionen under andra kvartalet. Buor-Sala har varit 

i drift under många år, men för Khayarylakh är  det första 
året med guldbrytning. Guldproduktion från båda gruvorna upp-
gick under andra kvartalet till , koz (, kg), en minskning om 
 jämfört med . Minskningen i alluvial produktion beror 
på lägre guldhalt och en ökning i lagret av guld under bearbet-
ning, vilket kommer kunna rapporteras under det tredje kvarta-
let . 

 Andra kvar-
talet  

Andra kvar-
talet  Δ  

Första halv-
året  

Första halv-
året  Δ  

Överliggande lager, ’ m , ,  , ,  

Gruvbrytning, ’ m , ,  , , - 

Alluvialt grus tvättat, ’ m , ,  , ,  

Genomsnittlig halt, mg/m , , - , , - 

Producerat guld, kg , , - , , - 

Producerat guld, koz , , - , , - 

Guidning 
Kopy Goldfields har som mål att producera  till  koz gulde-
kvivalenter (GE) under , en ökning med –  jämfört med 
, koz GE som producerades . Bolaget planerar investe-
ringar på cirka  miljoner USD  i projekt för produktions-
tillväxt och prospektering. 
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Prospektering 

Med fokus på organisk produktionstillväxt från flera anläggningar driver och utvecklar Bolaget en 
gedigen tillgångsportfölj med hög tillväxtpotential som innefattar projekt i olika stadier av utveckl-
ing från tidig prospektering till byggnation och produktion. Bolaget har goda meriter när det gäller 
att upptäcka och exploatera lönsamma fyndigheter. 

Av prospekteringsbudgeten på  MUSD för  har företaget 
investerat , MUSD under första halvåret , på huvudsakli-
gen följande prospekteringsaktiviteter:  
 Yubileyniy-projektet i regionen Khabarovsk: Ett borrprogram 

på   meter vid Krasivoe-fyndigheten med inriktning mot 
en guldmineralisering på mot djupet. 

 Alluviala fyndigheter i regionen Khabarovsk:   meter 
borrprogram vid alluvialprojektet Khayunda och  meter 
vid alluvialprojektet Khayarylakh med målet att öka de alluvi-
ala reserverna för att stödja den alluviala brytningen under 
–. 

 Krasnyprojektet, Irkutskregionen: borrhål med en samman-
lagd längd om   meter har borrats i enlighet med  års 
prospekteringsprogram och betalning har skett om , MUSD 
avseende uppskjuten kapitalisering. 

Krasnyprojektet 
Krasny-projektet omfattar två berggrundslicenser och en 
alluvial guldlicens med , Moz antagna och indikerade resurser, 
inklusive , Moz sannolika reserver (JORC) för delar av minera-
liseringen, som fortfarande är öppna längs strykningen och på 
djupet. Projektet är ett joint venture med den ryska guldprodu-
centen GV Gold, där Kopy Goldfields äger  . Under andra 
kvartalet har Kopy Goldfields och GV Gold kommit överens om 
ett prospekteringsprogram om MUSD , för  med målet 
att Krasny ska utvecklas till genomförbarhets- och produktions-
planeringsstadiet i slutet av året. Efter rapportperioden slöts en 
överenskommelse om finansiering, vilken ska ske pro rata 
/ och Kopy Goldfields del uppgår till MUSD ,.  

Reserver och resurser 
Efter den uppdaterade mineraltillgångsberäkningen som offentliggjordes i oktober  uppgår 
Kopy Goldfields totala kända, indikerade och antagna mineralresurser till   koz guld och totala 
nya sannolika malmreserver till   koz guld, inklusive hänförliga reserver och resurser från 
Krasnyprojektet. 

För mer information om mineralresurser och malmreserver, se 
www.kopygoldfields.com.
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Finansiell översikt 

I september  slutförde företaget förvärvet av LLC Amur Gold Company (”Amur Zoloto”) i utbyte 
mot aktier emitterade av företaget. Eftersom aktieägarna i Amur Zoloto blev ägare till ,  av 
företaget dagen för transaktionen har de finansiella rapporterna utarbetats i enlighet med den re-
dovisningsmodell som föreskrivs i IFRS  ”Rörelseförvärv” för ”omvänt förvärv”. Redovisningsmo-
dellen innebär att Amur Zoloto betraktas som förvärvare ur ett redovisningsperspektiv i koncer-
nens finansiella information och Kopy Goldfields AB som förvärvad enhet. Kopy Goldfields AB:s fi-
nansiella rapporter har inkluderats i koncernredovisningen för perioden från den  september , 
transaktionens redovisningsdatum, på grund av tillämpningen av omvänt förvärv. För mer informat-
ion, se not . 

Kommentarer till ekonomiskt 
resultat 
(Siffror inom parentes avser samma period föregående år.) 
Summa intäkter för andra kvartalet  uppgick till TUSD 
  ( ), en minskning med  jämfört med motsvarande 
period , huvudsakligen som ett resultat av lägre sålda guld-
volymer. Guldförsäljningen (GE) under andra kvartalet  upp-
gick till . koz jämfört med . koz under motsvarande pe-
riod , vilket var en minskning med . Under kvartalet 
ökade Guld i lager klart för försäljning med , koz, vilket mots-
varar ett försäljningsvärde om TUSD  , baserat på det ge-
nomsnittliga realiserade guldpriset under andra kvartalet . 
Det genomsnittliga realiserade guldpriset ökade med  och 
uppgick till   USD/oz under andra kvartalet , jämfört 
med   USD/oz andra kvartalet . 

Summa intäkter för första halvåret  uppgick till TUSD 
 , jämfört med TUSD   under motsvarande period 
, en minskning med . Minskningen var huvudsakligen ett 
resultat av lägre sålda guldvolymer. Guldförsäljningen (GE) un-
der första halvåret  uppgick till , koz jämfört med 
, koz under motsvarande period , vilket var en minsk-
ning med . Guldproduktionen under första halvåret påverka-
des av covid--utbrottet vid Yubileyniygruvan i december  
och brist på nyckelpersonal till följd av reserestriktioner och 
lockdowns. Det genomsnittliga realiserade guldpriset ökade 
med  från   USD/oz och första halvåret  till   
USD/oz under första halvåret . 

Företagets slutprodukt vid anläggningarna är dorétackor 
som innehåller guld (– ), silver samt inslag av andra metal-
ler. Tackorna transporteras till ett raffinaderi för att renas och 
smältas till säljbara guld- och silvertackor, som lagras på ett sä-
kert sätt till dess att försäljningstransaktioner äger rum. I linje 
med branschens praxis säljer Kopy Goldfields raffinerade guld- 
och silvertackor till ryska affärsbanker till internationella priser i 
amerikanska dollar.  

Kostnad för sålda varor uppgick under andra kvartalet  
till TUSD   jämfört med TUSD   under motsvarande 
period . Kostnad för sålda varor inkluderar under andra 
kvartalet en nedskrivning av låghaltig malm i lager om TUSD -
 , jämfört med en återföring av nedskrivningsreserv om 
TUSD   under motsvarande period . 

Kostnad för sålda varor uppgick under första halvåret  
till TUSD   ( ), en ökning om  jämfört med mot-
svarande period , huvudsakligen som ett resultat av juste-
ring av lagervärde och lägre försäljningsvolymer. 

Total Cash Costs (TCC) uppgick till TUSD   ( ) un-
der andra kvartalet  och till TUSD   ( ) under 
första halvåret . TCC per såld ounce guldekvivalent 
(TCC/oz) minskade under kvartalet  med  och uppgick 
till  USD/GE oz jämfört med  USD/GE oz under andra 
kvartalet . TCC/oz under första halvåret var i linje med 
första halvåret ,  USD/GE oz under  jämfört med 
 USD/GE oz under . Detta återspeglar högre genom-
snittlig malmhalt som förädlats under andra kvartalet  jäm-
fört med andra kvartalet , samtidigt som samma genom-
snittliga malmhalt förädlats under första halvåren  och 
. 

All-in sustaining costs (AISC) per såld ounce guldekvivalent 
ökade under kvartalet och halvåret från   USD/GE oz för det 
andra kvartalet  till   USD/GE oz under andra kvartalet 
 och från   USD/GE oz under första halvåret  till 
  USD/GE oz under första halvåret . Högre upprätthål-
lande investeringskostnader (eng: ” sustaining capital expenses”) 
samt lägre försäljningsvolymer påverkade lönsamheten negativt 
under rapportperioderna. På grund av redovisningsregler till 
följd av förvärvet i september  inbegriper siffrorna från det 
första halvåret  inte moderbolagets omkostnader och ad-
ministrationskostnader. 

Varken TCC eller AISC utgör nyckeltal enligt någon IFRS-
standard utan stäms av enligt följande: 
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Total Cash Costs (TCC) 
(TUSD) 

Andra 
kvartalet 

 

Andra 
kvartalet 

 Δ  

Första 
halvåret 

 

Första 
halvåret 

 Δ  
Helåret 

 

Kostnader för guld- och silverförsäljning                      

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar och av-
skrivning av immateriella tillgångar 

-         -    -     -   

Avsättning för stängning av gruvor, återställnings-, och av-
vecklingskostnader 

-       -  -    - 

Förändring i avsättning för trögrörligt och inkurant lager -        - -        - -  

Total Cash Costs         -         -    

Guldförsäljning (GE koz) ,   ,   - ,   ,   - ,  

TCC per såld GE ounce (USD/oz)       -          

 
All-in Sustaining Costs (AISC) 
(TUSD) 

Andra 
kvartalet 

 

Andra 
kvartalet 

 Δ  

Första 
halvåret 

 

Första 
halvåret 

 Δ  
Helåret 

 

Total Cash Costs         -         -     

Omkostnader och administrationskostnader                       

Av- och nedskrivningar hänförliga till omkostnader och ad-
ministrationskostnader 

-   -    -   -    -   

Nedskrivning av prospektering    -   -    -   - - 

Avsättning för stängning av gruvor, återställnings- och av-
vecklingskostnader 

                 

Kostnader för upprätthållande prospektering       -       -    

Kostnader för upprätthållande 
Investeringar 

                   

Upprätthållande leasingbetalningar        -         -     

Summa all-in sustaining costs         -         -     

Guldförsäljning (GE koz) ,   ,   - ,   ,   - ,   

AISC per såld GE ounce (USD/oz)                       

Bruttovinsten minskade med , och uppgick till TUSD   
( ) under andra kvartalet . Bruttovinsten under första 
halvåret  uppgick till TUSD   jämfört med TUSD   
under , motsvarande en minskning om . 

Administrationskostnader uppgick under andra kvartalet 
 till TUSD   ( ) och till TUSD   ( ) under 
första halvåret . Ökningen av administrationskostnader un-
der  jämfört med  är huvudsakligen hänförligt till att 
Kopy Goldfields inte inkluderades i kostnaderna . 

Rörelseresultatet för andra kvartalet  uppgick till   
TUSD jämfört med TUSD   under andra kvartalet .  

Rörelseresultatet för första halvåret  minskade med 
 från TUSD   under  till TUSD   under . 

EBITDA för andra kvartalet  uppgick till   TUSD 
( ), med en EBITDA-marginal på , jämfört med  un-
der andra kvartalet . EBITDA för första halvåret  upp-
gick till   TUSD ( ), med en EBITDA-marginal på , 
jämfört med  under första halvåret . Förändringen jäm-
fört med motsvarande perioder under  förklaras huvudsak-
ligen av lägre försäljningsvolymer som delvis kompenserades av 
högre guldpriser. EBITDA utgör inte ett nyckeltal enligt någon 
IFRS-standard utan stäms av enligt följande:

 

EBITDA jämfört med resultat före skatt 
(TUSD) 

Andra 
kvartalet 

 

Andra 
kvartalet 

 
Första 

halvåret  

Första 
halvåret 

 
Helåret 

 

Resultat före skatt -                             

Andel nettoresultat från intresseföretag som redovisas med hjälp av kapi-
talandelsmetoden  

-     -    -     -         

Finansiella intäkter  - -    -   -    -    

Finansiella kostnader                        

Nedskrivning och substansminskning                                

Avsättning för nettoförsäljningsvärde för lager, pågående arbete och fär-
diga varor 

      -           -           

Nedskrivning av prospekterings- och utvärderingstillgångar  -       -              

Övriga engångsjusteringar                            

EBITDA                                
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Finansnettot minskade med TUSD -  under andra kvartalet 
 jämfört med andra kvartalet , samtidigt som det 
ökade med TUSD   under första halvåret  jämfört med 
motsvarande period . Förändringarna förklaras huvudsakli-
gen med orealiserad vinster och förluster på omvärdering av de-
rivatinstrument avseende säkringspositioner för guldpriset. 
Hedginginstrument används som en del av kraven för lånefinan-
siering för att skapa en korridor mellan högsta och lägsta guld-
priser. Instrumenten ger ett säkrat lägsta guldpris på   
USD/oz för cirka  av den planerade guldproduktionen under 
– med ett högsta pris på över   USD/oz. Oreali-
serade förluster under andra kvartalet  uppgick till TUSD -
  samtidigt som första halvårets finansnetto inkluderar ore-
aliserade vinster om sammanlagt TUSD  . Bolaget redovi-
sar övriga anläggningstillgångar i balansräkningen om   
TUSD per den  juni , vilket är hänförligt till verkligt värde 
på derivatinstrumenten. 

Nettoresultatet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, 
uppgick under andra kvartalet  till TUSD -  (+ ). 
Nettoresultatet motsvarar ett resultat per aktie före utspädning 
om USD , (USD ,) och till USD , (USD ,) efter ut-
spädning. Nettoresultatet, hänförligt till moderbolagets aktieä-
gare, uppgick under första halvåret  till TUSD   ( ), 
en minskning om TUSD -  eller  jämfört med motsva-
rande period föregående år. Nettoresultatet motsvarar ett re-
sultat per aktie före utspädning om USD , (USD ,) och till 
USD , (USD ,) efter utspädning. 

Kommentarer om finansiell ställning 
Summa lån och låneskulder uppgick till TUSD   vid peri-
odens slut, jämfört med TUSD   per den  december 
. Under första halvåret återbetalade koncernen ett lån på 
TUSD   till Scandinavian Credit Fund. Efter återbetalningen 
har bolaget inga ställda säkerheter. Under första halvåret erhöll 
koncernen ett lån på TUSD   från VTB. För mer information, 
se not . Total nettoskuld per den  juni  uppgick till TUSD 
  jämfört med TUSD   per den  december . 
Nettoskuld utgör inte ett nyckeltal enligt någon IFRS-standard 
utan stäms av enligt följande: 

 
Summa nettoskuld/EBITDA de senaste tolv månaderna uppgick 
till ,x den  juni , jämfört med ,x vid årets slut . 

Investeringar 
Totala investeringar, inklusive balanserade prospekteringskost-
nader, uppgick under första halvåret  till TUSD   
(TUSD  ). 
Investeringarna innefattade: 
 Maluytkaprojektet med TUSD   
 Yubileyniyprojektet med TUSD   

 Perevalnoeprojektet med TUSD   
 Andra projekt med TUSD   
 Prospektering med TUSD  

Under sexmånadersperioden balanserade bolaget lånekostna-
der till ett belopp av  TUSD (). 

Likviditet 
Bolagets likvida medel uppgick i slutet på perioden till TUSD 
, jämfört med TUSD   per den  december . Out-
nyttjade kreditfaciliteter uppgick per  juni till TUSD   
(  per  december ). Kreditfaciliteterna kan utnytt-
jas i RUB och har en genomsnittlig löptid på  år. 

Guld i lager klart för försäljning (ingår ej i likvida medel) upp-
gick den  juni  till , koz med ett bokfört värde om 
TUSD   (motsvarande ett marknadsvärde om TUSD  ). 

Personal 
Den  juni  hade koncernen  anställda, varav  var 
män och  var kvinnor. Den  juni  hade Amur Zoloto  
anställda, varav  var män och  var kvinnor. Genomsnittligt 
antal anställda under andra kvartalet  var , varav  
var män och  var kvinnor. Genomsnittligt antal anställda i Amur 
Zoloto under andra kvartalet  var , varav  var män 
och  var kvinnor. Genomsnittligt antal anställda under första 
halvåret  var , varav  var män och  var kvinnor. Ge-
nomsnittligt antal anställda i Amur Zoloto under första halvåret 
 var , varav  var män och  var kvinnor. 

Moderbolaget 
Moderbolagets intäkter för andra kvartalet  uppgick till 
TSEK  () och under första halvåret till TSEK  (). 
Intäkterna var hänförliga till fakturering av kostnader till dotter-
bolag. Nettoresultatet för andra kvartalet  uppgick till TSEK  
-  (-  TSEK). Nettoresultatet för första halvåret  
uppgick till TSEK -  (- ). 

Summa tillgångar vid periodens slut uppgick till TSEK 
   och var relativt oförändrat jämfört med TSEK 
   per den  december . Likvida medel uppgick till 
TSEK   jämfört med TSEK   per den  december . 
Eget kapital per den  juni  uppgick till TSEK    ( 
december : TSEK   ).  

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

Aktien 
Den  juni  uppgick det totala antalet emitterade aktier i 
Kopy Goldfields AB till   , med ett kvotvärde på , 
SEK (, SEK). Alla aktier motsvarar en röst vardera. Under 
första kvartalet  ökade antalet aktier och röster med 
   efter utnyttjande av teckningsoptioner inom incita-
mentsprogram /, som antogs vid årsstämman den  
maj .  

Väsentliga händelser efter utgången av rapportperioden 
Under perioden kom Kopy Goldfields och GV Gold överens om 
ett prospekteringsprogram för  med målet i slutet av året 
ha tagit Krasny till lönsamhetsstadie och produktionsplanering. I 
juli , efter rapportperiodens utgång, kom parterna överens 
om att investera ytterligare TUSD   i Krasnyprojektet. 
Finansiering sker på en pro rata bas / och Kopy Goldfi-
elds del uppgår till TUSD  . I enlighet med aktieägaravtalet 
mellan Kopy Goldfields och GV Gold har Kopy Goldfields rätt att 
skjuta upp sin betalning av investeringen i  dagar.

Total nettoskuld 
(TUSD) 

 jun 
 

 dec 
 

Resultat före skatt          

Avtalsskuld         

Leasing         

Summa skulder         

   

Likvida medel -    -  

  - 

Total nettoskuld         
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RESULTATRÄKNING OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT, KONCERNEN 
 

Belopp i tusental dollar (TUSD) 
Andra kvartalet 

 
Andra kvartalet 

 
Första halvåret 

 
Första halvåret 

 
Helåret 

 

Intäkter           

Kostnad för sålda varor -  -  -  -  -  

Bruttoresultat           

Administrationskostnader -  -  -  -  -  

Övriga rörelsekostnader, netto - - - -  -  

Rörelseresultat           

       

Andel nettoresultat från intresseföretag som redovisas  
med hjälp av kapitalandelsmetoden 

    - 

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader -  -  -  -  -  

Finansiella poster, netto -  -    -  -  

       

Resultat före skatt -          

Inkomstskatt   -  -  -  -  

Årets resultat -          

Varav hänförligt till:      

Moderbolagets ägare -          

Innehav utan bestämmande inflytande   -   

       

Övrigt totalresultat      

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträk-
ningen 

     

Valutakursdifferenser vid omräkning till rapporteringsvaluta       -  -  

Summa totalresultat för året           

Varav hänförligt till:      

Moderföretagets ägare           

Innehav utan bestämmande inflytande   -   

       

Resultat per aktie för vinst hänförlig till bolagets aktieä-
gare: 

     

Resultat per aktie före utspädning -, , , , , 

Resultat per aktie efter utspädning -, , , , , 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 
Belopp i tusental dollar (TUSD) Not 

 jun 
 

 dec 
 

Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Prospekterings- och utvärderingstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Nyttjanderättstillgångar      

Investeringar i intresseföretag      

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde  -   

Uppskjutna skattefordringar      

Varulager      

Övriga anläggningstillgångar    - 

Summa anläggningstillgångar      
    
Omsättningstillgångar    
Varulager      

Övriga omsättningstillgångar     

Övriga fordringar      

Förutbetalda kostnader      

Skattefordran      

Likvida medel     

Summa omsättningstillgångar      

Summa tillgångar      
     

Eget kapital    

Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget    
Aktiekapital      

Övrigt tillskjutet kapital      

Omräkningsreserv  -  -  

Balanserat resultat, inklusive periodens resultat      

Summa eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget      
Innehav utan bestämmande inflytande    

Summa eget kapital      
    

Skulder    
Långfristiga skulder    
Upplåning      

Avtalsskuld      

Avsättning för återställandekostnader      

Leasingskulder      

Övriga långfristiga skulder    

Summa långfristiga skulder      
    

Kortfristiga skulder    
Upplåning     

Avsättning för återställandekostnader    

Leasingskulder      

Leverantörsskulder och upplupna kostnader      

Inkomstskatt     

Skatt      

Summa kortfristiga skulder      
Summa skulder      
Summa skulder och eget kapital      
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR EGET KAPITAL 
  Hänförligt till aktieägare i moderbolaget   

Belopp i tusental dollar 
(TUSD) Not Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Omräknings-

reserv 

Balanserat  
resultat,  

inklusive  
periodens  

resultat Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans  janu-
ari     - -      -   

Periodens resultat  - - -     -   

Övrigt totalresultat för 
perioden  - - -  - -  - -  

Summa totalresultat för 
perioden  - - -      -   

Utgående balans  juni 
    - -      -   

         

Ingående balans  janu-
ari       -         

Periodens resultat  - - -     -   

Övrigt totalresultat för 
perioden  - -   -   -   

Summa totalresultatet 
för perioden  - -       -   

Transaktioner med 
ägare i deras egenskap 
av ägare         

Incitamentsprogram 
   - - - - - - 

Utgående balans  juni 
      -         
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
 

Belopp i tusental dollar (TUSD) Not 

Andra 
kvartalet 

 

Andra 
kvartalet 

 
Första 

halvåret  

Första 
halvåret 

 
Helåret 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

Resultat före skatt  -          

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet        

Nedskrivning och substansminskning av materiella 
anläggningstillgångar, immateriella tillgångar och 
nyttjanderättstillgångar.            

Nedskrivning av prospekterings- och utvärderingstill-
gångar  - - - -  

Förlust vid avyttring av tillgångar       

Finansiella kostnader            

Finansiella intäkter  - - -  - - 

Förändringar i avsättning för inkurant lager och netto-
försäljningsvärde    -    -    

Valutakursförlust   -    

Andel nettoresultat från intresseföretag som redovi-
sas med hjälp av kapitalandelsmetoden  - - - -  

Övriga justeringar som inte påverkar kassaflödet  -  -   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapitalet            

Förändringar i rörelsekapital       

Förändring av lager  -  - -  -  -  

Förändring av övriga fordringar och gjorda förskotts-
betalningar      - - -  

Förändring av leverantörsskulder och andra skulder 
och erhållna förskottsbetalningar  -  -      -  

Förändring av övriga tillgångar      -  -   

Kassaflöde från den löpande verksamheten            

Erhållen ränta       

Betald ränta  - -  - -  -  

Betald inkomstskatt  - -  -  -  -  

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten    -        

Kassaflöde från investeringsverksamheten        

Betalning av nyemitterade aktier i intresseföretag  - - - - - 

Förvärvade likvida medel under sammanslagning av 
LLC Amur Gold och Kopy Goldfields AB (omvänt för-
värv)  - - - -  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -  - -  -  -  

Förvärv av prospekterings- och utvärderingstill-
gångar  - - - - - 

Betald balanserad ränta  - - - - - 

Nettokassaflöde använt i investeringsverksam-
heten  -  - -  -  -  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten        

Upptagna lån            

Upptagna lån från aktieägare ,   -  - - 

Återbetalning av lån   -  -  -  -  

Återbetalning av leasingskulder  - - -  -   

Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten            

       

Nettominskning/ökning av likvida medel    -  -   

Likvida medel, ingående balans        

Likvida medel, utgående balans för perioden        
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG OCH ÖVRIGT 
TOTALRESULTAT 
 

Belopp i tusental dollar (TUSD) 
Andra kvartalet 

 
Andra kvartalet 

 
Första halvåret 

 
Första halvåret 

 
Helåret 

 

Intäkter       

Summa rörelsens intäkter       

Administrationskostnader -  -  -  -  -  

Rörelseresultat -  -  -  -  -  

      

Resultat från andelar i dotterbolag - - - -  -  

Finansiella poster -  -  -  - -  

Resultat efter finansiella poster -  -  -  -  -  

      

Bokslutsdispositioner - - -  - 

Resultat före skatt -  -  -  -  -  

      

Inkomstskatt      

Nettoförlust -  -  -  -  -  

      

Övrigt totalresultat (förlust)      

Omräkningsdifferens  -  - - 

Summa övrigt totalresultat -  -  -  -  -  

 

 
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
 

Belopp i tusental dollar (TUSD) Not 
 jun 

 
 dec  
 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Andelar i koncernbolag        

Övriga finansiella anläggningstillgångar  -   

Finansiella anläggningstillgångar        

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar      

Kassa och bank      

Summa omställningstillgångar      

Skulder och eget kapital        

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital ,        

Långfristiga skulder    

Kortfristiga skulder      

Summa skulder och eget kapital        
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NOTER 
 
NOT   INFORMATION OM BOLAGET 
Kopy Goldfields AB (publ) är ett svenskt aktiebolag med säte 
och huvudkontor på Skeppargatan  i Stockholm, Sverige (or-
ganisationsnummer -). Bolaget och dess dotterbo-
lags verksamhet är inriktad på prospektering, utvärdering och 
produktion av guld och silver i Khabarovskregionen och Bodaibo-
distriktet i Irkutskregionen i Ryssland. Kopy Goldfields AB är no-
terat på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med 
ticker ”KOPY”. 

NOT   REDOVISNINGSPRINCIPER 
Delårsrapporten för perioden som avslutades  juni  har 
upprättats i enlighet med IAS  och årsredovisningslagen. De-
lårsrapporten har upprättats i enlighet med koncernredovis-
ningen för , i enlighet med IFRS (International Financial Re-
porting Standards) sådana de antagits av EU samt i enlighet med 
årsredovisningslagen. Moderbolaget har upprättat sin redovis-
ning i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR  Redovisning för juridisk 
person.  

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

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

Efter transaktionen med Amur Zoloto har koncernen valt att 
byta rapporteringsvaluta från svenska kronor (SEK) till ameri-
kanska dollar (USD). Koncernen har valt att presentera sin kon-
cernredovisning 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 rap-
porteringsvaluta i gruvbranschen.  

I enlighet med den svenska bokföringslagen redovisas mo-
derbolagets finansiella information i svenska kronor och inte 
koncernens rapporteringsvaluta som är amerikanska dollar. 

 

Nya och ändrade redovisningsprinciper under  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. 
 

Rubrik Ämne 
Gäller för årsperioder som 
börjar den eller efter 

Förväntad påverkan på kon-
cernredovisningen 

IFRS  Försäkringskontrakt  januari  eller senare Ingen påverkan 

 

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 kon-
cernredovisningen 

IAS  Förbjuder ett företag att från kostnaden för en post 
under materiella anläggningstillgångar dra av eventu-
ella intäkter från försäljning av artiklar som produce-
rats medan företaget förbereder tillgången för dess 
avsedda användning 

 januari  Granskning pågår 

IFRS  Uppdateringar av hänvisningarna till föreställningsra-
men finansiell rapportering och undantag för redovis-
ning av skulder och eventualförpliktelser 

 januari  Granskning pågår 

IAS  och IAS  (ändringar) Försäljning eller bidrag med tillgångar mellan en inve-
sterare och dess intressebolag eller Joint Venture 

 januari  eller senare Granskning pågår 

Årliga förbättringar av IFRS-standar-
der – 

IFRS  Finansiella instrument –   test för bortta-
gande av finansiella skulder.  

 januari  Granskning pågår 

 IFRS  Leasing – ändring av illustrerande exempel 

Årlig förbättringscykel av IFRS-stan-
darder (–) Ändringar i IAS  

Klassificering av skulder som kort-eller långfristiga  januari  Granskning pågår 
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Valutakurser som tillämpas i rapporten 

År  RUB/USD SEK/USD 
SEK/ 

RUB 

Genomsnitt Q , , , 

Genomsnitt Q , , , 

 mars , , , 

 juni , , , 

 

År  RUB/USD SEK/USD 
SEK/ 

RUB 

Genomsnitt Q , , , 

Genomsnitt Q , , , 

Genomsnitt Q , , , 

Genomsnitt Q , , , 

 mars , , , 

 juni , , , 

 december , , , 

NOT   OMVÄNT FÖRVÄRV 
I början av september  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    stamak-
tier utfärdade av företaget.  

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

Efter att transaktionen genomförts med Amur Zolots ak-
tieägare har årsredovisningen utarbetats i enlighet med den re-
dovisningsmodell som föreskrivs i IFRS  ”Rörelseförvärv” för 
”omvänt förvärv” eftersom aktieägarna i Amur Zoloto blev ägare 
till , av bolaget i och med transaktionen. Redovisnings-
modellen innebär att Amur Zoloto betraktas som förvärvare ur 
ett redovisningsperspektiv i koncernens finansiella information 
och Kopy Goldfields AB som förvärvad enhet. 

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 transakt-
ionen fastställdes baserat på värdet hos den underliggande till-
gången som sedan jämfördes med antalet aktier i Kopy Goldfi-
elds AB dagen då transaktionen genomfördes. När transakt-
ionen slutfördes var aktiekursen för Kopy Goldfields AB:s 

   befintliga aktier , SEK/aktie, vilket innebar ett 
marknadsvärde för Kopy Goldfields på TUSD   på trans-
aktionsdagen (motsvarande KSEK  ). Det innebar under-
förstått ett övervärde på TUSD   per transaktionsdatum 
(motsvarande KSEK  ) vilket har tillskrivits investeringen 
i intressebolaget som innefattar Krasnyprojektet. De direkt hän-
förliga transaktionskostnaderna för både Kopy Goldfields AB 
och Amur Zoloto uppgick till TUSD . 

Tillgångar och skulder i det legala dotterbolaget Amur Zo-
loto har redovisats och bedömts i koncernredovisningen till re-
dovisat värde före transaktionen. Den jämförande finansiella in-
formationen för perioden som avslutades den  juni  utgör 
Amur Zolots finansiella information.  

Kopy Goldfields AB:s finansiella rapporter har inkluderats i 
koncernredovisningen för perioden sedan den  september 
, transaktionens redovisningsdatum, på grund av tillämp-
ningen av omvänt förvärv.  

De självständiga finansiella rapporterna för moderbolaget 
Kopy Goldfields AB redovisas för perioden som avslutas den  
juni  med jämförande information för den period  och 
tolvmånadersperioden som avslutades den  december . 

NOT   RISKER OCH OSÄKERHET 
En detaljerad beskrivning av Bolagets risker finns i Kopy Goldfi-
elds årsredovisning för  som är tillgänglig på företagets 
webbplats. 

Riskerna är geologiska risker, risker relaterade till fyndig-
heterna, leverantörsrisker, risker relaterade till värderingen av 
tillgångarna, finansieringsrisk, guldpriset, valutakursrisker och 
politiska risker, bland annat. Sedan  har EU och USA imple-
menterat 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--viruset och konsekvenser för Bolagets verksamhet. 
Effekterna av viruset har redovisats på sidan  i rapporten. 

NOT   TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Bolaget genomför transaktioner med närstående som en del av 
normala verksamhetsförhållanden och enligt armlängdsprincipen.  

Två styrelseledamöter har erhållit konsultarvode om sam-
manlagt TUSD  under första halvåret . 

I maj  erhöll Bolaget ett kortfristigt lån utställt i USD om 
TUSD  från en aktieägare. Lånet är räntefritt och förfaller till 
återbetalning den  juni . 

Se också not , Incitamentsprogram 
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NOT   UPPLÅNING 
 

(TUSD) Ränta Förfallodag  jun   dec  

Långfristig upplåning     

Banklån utställda i RUB 

Ryska centralbankens  
referensränta plus en  

marginal på ,  
September  -  

juni      

Summa långfristig upplåning       

     

Kortfristig upplåning     

Låneskulder från kreditinstitut utställda i SEK , mars  -   

Lån från aktieägare utställt i USD  juni   - 

Övriga låneskulder utställde i RUB från närstående parter  -  
På begäran /  

december    

Summa kortfristig upplåning      

Summa       

Den  mars  återbetalade bolaget sina låneskulder från 
kreditinstitut utställda i SEK i sin helhet på TUSD   (TSEK 
  till växelkursen på betalningsdagen) inklusive räntor. 

Den  juni  ingick koncernen ett avtal om en ny finan-
sieringsfacilitet utan säkerhet med PJSC VTB bank för refinan-
siering av växlar från aktieägare och finansiering av investe-
ringsprogram med en högsta kreditfacilitet på TUSD   
(motsvarande TRUB    på balansdagen), med rörlig ränta 
motsvarande Ryska centralbankens referensränta plus en mar-
ginal på , . Lånefaciliteten förfaller till betalning mellan 
september  och juni . 

Skulder med säkerhet och tillgångar ställda som säkerhet 
Per den  december  hade koncernen ställt sina andelar i 
intresseföretag som säkerhet för lånefaciliteterna utställda i 
SEK från kreditinstitut. Efter återbetalningen har koncernen 
inga ställda säkerheter. 

Lånevillkor 
Enligt villkoren i den huvudsakliga lånefaciliteten är koncernen 
skyldig att uppfylla vissa finansiella och ickefinansiella villkor 
som, om de överträds av bolaget, innebär att banken kan kräva 
återbetalning av lånen i förtid.  

Tillgängliga kreditfaciliteter  
Per den  juni  uppgick outnyttjade kreditfaciliteter till 
TUSD   (den  december : TUSD  ). Kreditfacili-
teterna kan utnyttjas i RUB och har en genomsnittlig löptid på  år. 

NOT   AVTALSSKULD 
I september  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 ,  per år 
och den ursprungliga förfallodagen var den  juli . Under 
året som avslutades den  december  undertecknade 
koncernen ett tillägg till avtalet med banken om att skjuta upp 

förfallodagen för betalning av kapitalbeloppet. Den nya 
återbetalningstiden inleds i september  och löper fram till 
juni . 

Råvarulån omfattas av vissa finansiella och icke-finansiella 
villkor som, om de överträds av LLC Amur Zoloto, innebär att 
banken kan kräva återbetalning av lånen före den överenskomna 
förfallodagen. 

Råvarulånet behandlas som en förskottsbetalning för 
guldleverans och redovisas i enlighet med IFRS  ”Intäkter från 
avtal med kunder”. 

 

NOT   INCITAMENTSPROGRAM 
Den  december  förföll incitamentsprogrammet 
/. Efter registrering hos Bolagsverket i februari  
av nya aktier som emitterats enligt incitamentsprogrammet 
ökade antalet aktier i bolaget med   , från    
till    aktier, och aktiekapitalet ökade med SEK 
   (motsvarande TUSD  enligt kursen på balansdagen) 
från    SEK till    SEK (avrundat till närm-
aste heltal). Köpeskillingen som erhållits för nyemissionen upp-
gick till TUSD , (motsvarande TSEK   omräknat till väx-
elkursen på betalningsdagen). 

Årsstämman  beslöt att inrätta två incitamentspro-
gram: / för bolagets ledning och nyckelpersonal samt 
/ för dess styrelse. Genom programmen kan maximalt 
   teckningsoptioner av serie / och    
av serie / emitteras. Varje teckningsoption berättigar 
innehavaren rätt att teckna en () aktie i Bolaget, vilket innebär 
att aktiekapitalet maximalt kan öka med SEK    (avrun-
dat till närmaste heltal). Förfallodatum för serie / är 
den  augusti  och för serie / den  augusti 
 och lösenpriset uppgår till SEK , per aktie. 
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Styrelsens försäkran  
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av affärsutvecklingen, den finansiella ställ-
ningen och resultatet av moderbolagets och koncernens verksamhet och tydliggör de huvudsaklige risker och osäkerheter som Moderbola-
get och dess dotterbolag står inför. 

 
Stockholm den  augusti  

Kopy Goldfields AB (publ) 
Org. No. - 

 

Kjell Carlsson 
Styrelseordförande 

Mikhail Damrin  
VD 

Andreas Forssell 
Ledamot 

   

Arsen Idrisov 
Ledamot 

Britta Dalunde 
Ledamot 

Eric Forss 
Ledamot 

 
 
 
 
 
 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 

 

Kommande finansiell rapportering 
Från och med första kvartalet  publicerar Kopy Goldfields 
delårsrapporter kvartalsvis. 

Rapport Datum 

Q   november  

Bokslutsrapport   mars  

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

 
Rapport Datum 

Q Verksamhetsrapport  oktober  

Q Verksamhetsrapport  januari  

För mer information vänligen kontakta: 
Mikhail Damrin, VD, +   , 
mikhail.damrin@kopygoldfields.com 
Tim Carlsson, CFO, +    , 
tim.carlsson@kopygoldfields.com 

Adress:  
Kopy Goldfields AB (publ) (organisationsnr -) 
Skeppargatan ,  tr,   Stockholm, Sverige 
Tel: +     
www.kopygoldfields.com 
 
Ticker: KOPY (Nasdaq First North) 
Antal aktier utestående    

Offentliggörande enligt svensk lag 
Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB 
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-

ordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-
persons försorg, för offentliggörande den  augusti  kl. 
. CEST. 
 
Kopy Goldfields påbörjade från och med den  juni  sin rap-
portering av mineraltillgångar och malmreserver enligt JORC-ko-
den. Micon International Co Limited och SRK Consulting (Russia) 
Limited verkar som konsulter och godkänner mineraltillgångarna 
enligt JORC-koden. Kopy Goldfields tillämpar International Fi-
nancial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Nordic 
Certified Advisers verkar som bolagets Certified Adviser,  
kontaktnummer: +    ,  
e-post: info@certifiedadviser.se. 
 
Denna delårsrapport och ytterligare information finns på 
www.kopygoldfields.com 

Presentation för investerare, analytiker och media 
VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson kommer att presen-
tera rapporten och besvara frågor via en webbsändning den  
augusti  kl. . CET. Presentationen genomförs på eng-
elska och kan följas online eller via telefon. Nummer för att delta 
per telefon: Sverige: +    /UK: +    / 
Ryssland: +    (PIN: ). Följ presentat-
ionen på https://tv.streamfabriken.com/kopy-goldfields-q-
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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 omvärde-
ring av finansiella derivatinstrument, valutakurs (vinst)/förlust, (vinst)/förlust från avyttring eller omvärdering av investe-
ringar i dotterbolag och intresseföretag, (vinst)/förlust från (återföring av nedskrivning) /nedskrivning av materiella anlägg-
ningstillgångar, nedskrivningar och återföringar av lager till nettoförsäljningsvärde, avsättning för osäkra fordringar, kostna-
der 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- och 
nedskrivningar. 

EBITDA-marginal EBITDA-marginal definieras av koncernen som EBITDA dividerat med intäkter. EBITDA-marginalen används för att mäta ett 
bolags lönsamhet 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, upp-
rätthållande prospektering, upprätthållande investeringar och upprätthållande leasingbetalningar minus av- och nedskriv-
ningar 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 emitte-
rat kapital, överkursfond, reserv för omräkning till rapporteringsvaluta, balanserat resultat och innehav utan bestämmande 
inflytande. 

Nettoskuld Koncernens nettoskuld omfattar lång- och kortfristiga räntebärande 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 fyn-
dighet. Cut-off 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. 

Guldekvivalent En mängd metall som har ett ekonomiskt värde uttryckt i ounces guld och beräknas genom att multiplicera mängden metall 
med ett antaget pris för metallen och dividera produkten med ett antaget pris för guld, när dessa priser används för att fast-
ställa de finansiella parametrarna. 

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 in-
tresse. 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 kvali-
tet), kontinuitet och övriga geologiska karaktäristika för en mineralresurs är kända, uppskattade eller tolkade utifrån speci-
fika geologiska bevis och kunskap, inklusive provtagningar av mineraliseringar i jordskorpan. 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 lön-
samhets- eller förlönsamhetsstadiet i förekommande fall som innefattar tillämpning av modifierande faktorer. Dessa under-
sökningar 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 , gram/ tusen 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 

 
 



 

 

 
 

Finansiell kalender 

 

 

 

Kontaktpersoner 

 

 Mikhail Damrin, CEO, +    , mikhail.damrin@kopygoldfields.com 
Tim Carlsson, CFO, +     , tim.carlsson@kopygoldfields.com 

 

 
 



 

 

DETTA ÄR KOPY GOLDFIELDS 
 

Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospek-
tering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvin-
ningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombi-
nera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell 
ledning, ”best industry practice” samt modern och effektiv teknik 
för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffek-
tivt, säkert och transparent sätt. 


	JANUARI – JUNI 2021 (januari – juni 2020)
	APRIL – JUNI 2021 (april – juni 2020)
	Sammanfattning av finansiell information
	VD:s kommentar
	På rätt väg mot de långsiktiga tillväxtmålen
	Produktion och försäljning
	Investeringar
	Prospektering
	Utsikter

	Verksamhet
	Sammanfattning guldproduktion
	Säsongsvariationer
	Covid-19

	Kommentarer till verksamheten
	Yubileyniyprojektet
	Perevalnoeprojektet
	Alluvial utvinning
	Guidning

	Prospektering
	Krasnyprojektet

	Reserver och resurser
	Finansiell översikt
	Kommentarer till ekonomiskt resultat
	Kommentarer om finansiell ställning
	Investeringar
	Likviditet
	Personal
	Moderbolaget
	Aktien
	Väsentliga händelser efter utgången av rapportperioden


	Resultaträkning och övrigt totalresultat, koncernen
	rapport över förändringar eget kapital
	koncernens kassaflödesanalys
	moderbolagets resultaträkning i sammandrag och övrigt totalresultat
	moderbolagets balansräkning i sammandrag
	Noter
	Nya och ändrade redovisningsprinciper under 2021 som tillämpas av koncernen
	Nya standarder och ändringar av befintliga standarder som ännu inte trätt i kraft och som inte antagits tidigt av koncernen
	Valutakurser som tillämpas i rapporten
	Skulder med säkerhet och tillgångar ställda som säkerhet
	Lånevillkor
	Tillgängliga kreditfaciliteter
	Styrelsens försäkran
	Kommande finansiell rapportering
	För mer information vänligen kontakta:
	Adress:
	Offentliggörande enligt svensk lag
	Presentation för investerare, analytiker och media


	ordlista och Definitioner

