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EN KORT BESKRIVNING AV AURIANT MINING

Auriant Mining AB (”AUR AB”) är ett mindre svenskt 
gruvbolag som inriktar sig på guldprospektering och guld-
produktion i Ryssland. Företaget har två gruvor i produk-
tion, en i Tardan i republiken Tyva och en i Solcocon i Za-
baikalskyregionen. Dessutom har företaget en tillgång i ett 
tidigt stadium av prospektering, i Uzhunzhul i republiken 
Khakassia och en tillgång under prospektering i ett mer 
framskridet skede i Kara-Beldyr i republiken Tyva, vilken 
konsoliderades till 100 % 2014. 
Auriants huvudtillgångar utgörs av ett stort antal mineral-
licenser som ägs av olika dotterbolag. Vid utgången av de-
cember 2014 omfattade licenserna officiella reserver hos 
Russian State Committee on Reserves (GKZ) om 829 troy 
uns (oz) (1 uns = 31,1 g) guldtillgångar i C1- och C2-ka-
tegorierna och 500 000 troy uns som uppfyller NI 43-101 
standarden. 
2014 uppgick antalet anställda i Auriant i genomsnitt till 802 
personer, entreprenörer undantagna. Företaget producera-
de 1 079 kg (34 689 uns) guld 2014.
Auriant, med säte i Stockholm, är noterat på svenska NAS-
DAQ OMX First North Premier-börsen. Antalet aktieägare 
var cirka 2 700 och företaget hade 17 802 429 utgivna sta-
maktier per den 31 december 2014. Per utgången av 2014 
hade Auriant ett marknadsvärde om cirka 48,78 MSEK 
(motsvarande 6,2 MUSD).

VÅRT MÅL

Vårt långsiktiga mål är att bli en ledande, bärkraftig och ef-
fektiv medelstor guldproducent. Detta ska vi i en miljö med 
låga guldpriser uppnå genom att skapa värde för våra aktie-
ägare, minimera riskerna förknippade med prospektering, 
gruvdrift och bearbetning av våra mineralresurser och öka 
effektiviteten. Vårt huvudfokus ligger på guldproduktion i 
Ryssland, men även andra mineraler än guld och andra län-
der kan omfattas av bolagets verksamhet i framtiden.

VÅR STRATEGI

Tillväxten och företagets bärkraft är avhängiga av följande 
faktorer: 1) i det korta perspektivet ligger fokus på att sän-
ka kostnaderna och öka produktionen till full kapacitet för 
våra befintliga tillgångar, 2) i det medellånga perspektivet, 
fortsatt prospektering vid våra befintliga fyndigheter för att 
utöka reserverna, förlänga livslängden på våra gruvor samt 
att bygga och ta nya gruvor i drift, och 3) i det medellånga 
till längre perspektivet ska Auriant vara en konsoliderings-
motor för ryskt guld.

Guldproducent 

med inriktning 

på Ryssland

2 gruvor i  
produktion

Noterat på  
NASDAQ OMX First 

North Premier
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VÅRA VÄRDERINGAR

Personal 
Säkerhet
Personalen är vår viktigaste tillgång. Det är vår personal 
som bygger upp våra gruvor och sedan bryter mineraler i 
gruvorna, och vår främsta prioritet är att skapa och upp-
rätthålla en hälsosam och säker arbetsmiljö för de anställda. 
Vi söker ständigt efter nya och innovativa metoder för att 
trygga våra anställdas säkerhet. 

Respekt
Vi arbetar för att tillhandahålla en positiv arbetsmiljö utan 
diskriminering och trakasserier i alla våra verksamheter. Vi 
agerar och behandlar varandra med värdighet och respekt. 
Vi tror att anställda som behandlas med respekt uppnår en 
högre nivå av resultat i sin yrkesverksamhet. Alla våra an-
ställda ges lika stora möjligheter att utveckla sig i karriären. 
Vi belönar och uppmuntrar samarbete, kreativitet och för-
nyelse.

MILJÖ OCH SAMHÄLLE

Socialt ansvar
Vi är aktivt engagerade i det lokala samhället där vi är verk-
samma, bland annat genom stöd till utbildning och infra-
struktur samt genom att i första hand erbjuda lokalbefolk-
ningen möjlighet till arbete i företaget.

Ansvarsfull gruvproduktion
Miljömedvetenhet är en central fråga för ett företag som är 
aktivt inom områden som inbegriper miljörisker. Större de-
len av företagets verksamhet bedrivs på landområden som 
är känsliga för gruvproduktionens påverkan. Vi är medvetna 
om att det bor människor i närheten av de platser där vi be-
driver verksamhet och försöker därför minimera de negati-
va effekterna av verksamheten på miljön genom att fokusera 
på att använda innovativ teknik, fortlöpande optimera vårt 
utnyttjande av resurser samt att minska industriavfallet.

Integritet och företagsstyrning
För att nå framgång är vi beroende av förtroende och stöd 
från samtliga intressenter, såsom aktieägare, anställda, leve-
rantörer, entreprenörer, stat och lokala myndigheter. Därför 
strävar vi efter högsta möjliga integritet och hållbarhet. Hos 
oss råder nolltolerans mot korruption. Vi söker uppnå max-
imal transparens i våra kontakter med myndigheterna, och 
försvarar våra intressen i domstol om detta blir nödvändigt. 
Vi är uppriktigt övertygade om att en god företagsstyrning 
skapar värde för aktieägarna. Av den anledningen består stör-
re delen av vår styrelse av personer som inte befinner sig i le-
dande ställning samt oberoende chefer som har stor erfaren-
het av gruvdrift och av att leda ett publikt företag. I framtiden 
har vi för avsikt att ytterligare stärka vår företagsstyrning 
för att kunna leverera maximalt värde till våra aktieägare.

802 anställda

3 prospekterings-
områden

Guldproduktion 
2014: 1 079 kg (34 

689 uns)
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AURIANT MINING IN BRIEF

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2014

INNEHÅLL

Auriant Mining rapporterade resultaten av prospekteringsprogrammet i Tardan och Större Tardan. 
Tardanfyndigheten ökade med 937 kg guld och Större Tardan med 2 517 kg C1-reserver. Barsuchy 
(Större Tardan) utpekades också officiellt som en guldfyndighet.

Sergey Ustimenko tillträdde som ekonomidirektör hos Auriant Mining AB

Årsstämman utsåg James Provoost Smith till ny styrelsesuppleant. Lord Peter Darsebury 
valdes till styrelseordförande.

Aktieägarlånet omstrukturerades. 

Investeringschefen Max Yacoub lämnade företaget.

Koncernen förvärvade den återstående andelen i Kara-Beldyr på 70 % från kanadensiska 
Centerra Gold Inc. och ökade därmed sin ägarandel i Kara-Beldyr till 100 %. Som vederlag 
för denna transaktion ska Auriant Mining betala ett royalty om 3,5 % till Centerra Gold på 
alla framtida nettomineralintäkter från Kara-Beldyr.

April 2014

Maj 2014 

Maj 2014 

Juni 2014  

Oktober 2014   

December 2014  
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Bästa aktieägare 

STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET

 

Auriant Mining gjorde under 2014 betydan-
de framsteg på vägen mot sitt mål på medel-
lång sikt att bli en medelstor guldproducent. 
Företagets flaggskepp Tardangruvan fortsat-
te att leverera under ett skede då produktio-
nen trappades upp, och kommer att nå målet 
att producera ett ton guld per år. Vi ingick 
också två viktiga avtal 2014. I oktober för-
värvade företaget 70 % av Kara-Beldyr från 
Centerra Gold mot ett royalty på 3,5 % av 
alla nettomineralintäkter från denna guld-
fyndighet. Därmed är Auriants andel av 
Kara-Beldyrfyndigheten 100 %. I december 
ingick vi ett treårigt avtal om förvaltningen 
av ett antal olika tillgångar i Chukotka, där-
ibland den producerande Valunistoyegru-
van, och har en 12-månaders option på att 
förvärva 50 % av dessa tillgångar. I dag har 
vår ledningsgrupp full kontroll över verksam-
heten i Valunisty, och siktar på att utnyttja 
optionen mot slutet av året för att konsoli-
dera dessa tillgångar med Auriant Mining. 

Den låga produktionskapaciteten och de höga 
kostnaderna för gruvbrytning i Solcocon gör 
att företaget för närvarande överväger olika 
alternativ för denna gruva. Detta är i linje med 
styrelsens strävan efter att koncentrera sig på 
den mest lönsamma verksamheten för att bry-

ta utvecklingen och göra företaget lönsamt. 

Som en del av våra åtgärder för att minska 
kostnaderna har den största aktieägaren gått 
med på att omstrukturera sitt lån till företa-
get. Räntan kommer att sänkas till 2 % per år 
från nuvarande 10 % och en del av lånet kom-
mer att kunna konverteras till aktier i Auriant 
till en fastställd kurs. Dessa avtal kommer att 
underställas årsstämman för godkännande. 
När de genomförs kommer de att minska 
företagets räntekostnader avsevärt. Detta är 
givetvis mycket positivt för Auriant och be-
kräftar att vi har stöd av majoritetsägaren. 

Eftersom all företagets verksamhet bedrivs 
i Ryssland fortsätter styrelsen att bevaka 
den makroekonomiska situationen och be-
döma hur den påverkar Auriant. Företaget 
har gynnats betydligt av den ryska rubelns 
försämrade värde under den senaste tiden, 
eftersom våra intäkter redovisas i US-dol-
lar och de flesta av våra kostnader i rubel. 
Räntorna på våra banklån har emellertid 
höjts, och det finns tecken på ökande in-
flationstryck på löner och inköp. Vi upple-
ver dock inte någon brist på insatsmaterial.

Vårt främsta mål för 2015 är att företa-
get ska bli lönsamt. Vi kommer att fort-
sätta att utveckla Tardan och ser spän-
nande möjligheter i Kara-Beldyr och 
Chukotka.Vi siktar fortsatt på tillväxt och på 
att bli en ledande mellanstor guldproducent.

 

Lord Peter Dresbury 
Styrelseordförande i Auriant Mining AB
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Under 2014 fortsatte Auriant att leva upp till de 
strävanden och mål som styrelsen satte upp i sin 
strategiska plan från 2012. Det främsta målet var 
att företaget skulle öka sin produktion och bli en 
mellanstor guldproducent. För att nå detta mål 
har ledningsgruppen koncentrerat sig på följan-
de punkter: 

1. Att förbättra de operativa resultaten vid våra 
två befintliga gruvor Solcocon och Tardan.

2. Att öka reserverna i de befintliga områdena 
genom fortsatt prospektering.

3. Att förbättra ledningssystemen och de in-
terna kontrollerna.

4. Att söka fortsatta tillväxtmöjligheter genom 
allianser med andra aktörer i branschen. 

Solcocon 

Vår guldproduktionsbudget för 2014 var 1 
300–1 400 kg. I verkligheten producerade vi 1 
079 kg. Hela avvikelsen är hänförlig till Solco-
congruvan. Produktionen i Solcocon minskade 
med 16 % på helårsbasis, till 406 kg för såväl 
alluvial verksamhet som malmbrytning (484 kg 
2013). De rörliga kostnaderna per uns var lik-
som 2013 totalt 1 400 dollar, vilket innebär att 
gruvan gick med förlust.

I Staroverenskayaområdet, där Solcocon är be-
lägen, finns två fyndigheter med totala guldre-
server på över 15 ton. Vi håller för närvarande 

på att utvärdera olika scenarier för utvecklingen 
av dessa reserver. Om inga nedskrivningsbehov 
uppstår kommer vi att fortsätta att kostnadsföra 
dessa investeringar. Vårt främsta mål för 2015 
är att eliminera förlusterna i Solcocon. Vi kom-
mer att presentera våra planer för fyndigheten i 
slutet av juni 2015. 

Tardan

I Tardan var huvuduppgiften 2014 att komma 
i kapp med avrymningsarbetena och nå malm-
kroppar med högre guldhalt. Detta lyckades, 
och de totala brytningsvolymerna ökade med 
75 % till 3,5 kubikmeter 2014. Mot slutet av 
året började vi bryta höggradig malm och tog 
gravitationsanläggningen i bruk igen, som kom-
plement till höglakningsverksamheten. 

Den genomsnittliga guldhalten i den malm som 
bearbetades i gravitationsanläggningen var 6,3 
g/ton. I höglakningsverksamheten var den 1,5 
g/ton, ungefär densamma som föregående år. 
Halten i gravitationsanläggningen kommer att 
vara lika hög 2015, och öka till cirka 2 g/ton i 
höglakningen. Därmed kommer vi att kunna 
öka produktionen med 18 % till omkring 800 kg 
2015 och minska våra rörliga kostnader. 

De totala rörliga kostnaderna i Tardan minska-
de med 14 % på helårsbasis, till 1 060 dollar/
uns (1 239 dollar/uns 2013). Denna kostnads-
minskning uppnåddes på följande områden: 
• Brytningskostnaderna per kubikmeter 

minskade med 28 %. 
• Bearbetningskostnaderna per producerat 

uns minskade med 32 %.
• De allmänna och administrativa kostnader-

na för anläggningen minskade med 7 %.

2014 investerade vi i ytterligare en kross i Tar-
dan. Denna levererades och togs i bruk under 
tredje kvartalet. Därigenom har vi kunnat öka 
återvinningen från höglakningsverksamheten, 
eftersom malmen krossas till mindre bitar. 

Under 2014 ökade vi också reserverna i Tar-
dan genom att ta in en ny satellitfyndighet – 
Barsuchy, som ligger 10 kilometer från den be-
fintliga gruvan. De slutligen av GKZ godkända 

Bästa interessenter

VD HAR ORDET
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C1-C2-reserverna vid denna fyndighet uppgick 
till 2,5 ton guld med en genomsnittlig guldhalt 
på 5,4 g/ton, vilka samtliga lämpar sig för bryt-
ning i dagbrott. Vi planerar att uppgradera den 
befintliga vägen och iordningställa platsen för 
brytning i slutet av 2015. Barsuchy kommer då 
att kunna ge ett betydande tillskott till produk-
tionen i Tardan under de närmaste 3–4 åren. 

Kara-Beldyr (KB)

Inom ramen för vårt 30/70 joint venture med 
Centerra Gold fullbordades alla prospekte-
ringsarbeten i Kara-Beldyr under 2014. Där-
efter förvärvade vi återstående 70 % i KB-till-
gången från Centerra mot ett royalty om 3,5 % 
på alla framtida nettomineralintäkter och kon-
soliderade på så sätt projektet med Auriant Mi-
ning. Detta var det första avtalet i sitt slag i den 
ryska guldbrytningshistorien. Det innebar att vi 
kunde utöka vår portfölj med ännu en lovande 
guldfyndighet utan att behöva betala kontant el-
ler med aktier. 

KB är en tillgång som är belägen i Tyvaregionen 
cirka 200 kilometer från Tardan. Den kommer 
att utvecklas som en enskild gruva, men efter-
som vårt befintliga team i Tardan ska driva den 
väntar vi oss vissa synergieffekter för adminis-
trationen. Det främsta målet för 2015 är att ge-
nomföra en preliminär genomförbarhetsstudie 
och få en ny reservrapport godkänd av GKZ. 

Chukotkatillgångarna 

En annan viktig milstolpe 2014 var förvaltnings-
avtalet om fyra tillgångar i Chukotka, däribland 
den producerande Valunistoyegruvan. Avtalet 
löper i tre år och innebär att Auriant Mining 
erhåller en förvaltningsavgift på mellan 1,2 och 
3,6 miljoner dollar om året samt har en 12-må-
naders option på att förvärva 50 % av dessa till-
gångar. Den här affären ger Auriant ett utmärkt 
tillfälle att konsolidera en producerande tillgång 
och många lovande kommande prospekte-
ringsområden. Dessutom får företaget en stabil 
ström av intäkter för sina förvaltningstjänster. 

Företagets utveckling

Som en del i vår strävan att nå lönsamhet 2015 
har vi förhandlat oss till en ytterligare sänkning 
av räntan på aktieägarlånet, från 10 % till 2 %. 

Samtidigt finns förslag om att lämna en option 
om konvertering av 20 miljoner dollar av detta 
lån till aktier i Auriant Mining under lånetiden. 
Denna affär kommer att underställas årsstäm-
man för godkännande. Om den godkänns kom-
mer företaget att göra betydande besparingar 
och förstärka sin balansräkning. 

Overheadkostnaderna minskade med 26 % på 
helårsbasis. Under 2015 kommer vi fortsatt att 
fokusera på att minska kostnaderna samtidigt 
som vi bibehåller en ledningsgrupp som har ka-
pacitet att nå våra ambitiösa långsiktiga mål. 

Vi behöver stöd av alla våra intressenter för att 
skapa tillväxt, av lokalsamhället, regionala myn-
digheter, våra anställda och deras familjer samt 
av underleverantörer, banker och näringslivet. 
Vi värdesätter verkligen förbindelserna med 
våra intressenter och kommer att fortsätta att 
förbättra dem genom öppna, direkta och upp-
riktiga dialoger. Trots att vi har begränsade re-
surser fortsätter vi att ge lokalsamhällena direkt 
hjälp och stöd. 

Framtida utveckling

Vi har flera viktiga mål framför oss 2015. Att 
göra Auriant mining lönsamt har högsta priori-
tet. Detta ska vi åstadkomma genom att dra ned 
produktionskostnaderna och minska räntekost-
naderna, samt med hjälp av de nya intäkterna 
från förvaltningsavtalet för Chukotka. Vi kom-
mer också att inrikta oss på att utveckla den nya 
Kara-Beldyrfyndigheten och utnyttja optionen 
att förvärva 50 % av Chukotkatillgångarna. Det-
ta skulle inte vara möjligt utan det starka stöd vi 
har från vår största aktieägare, vår styrelse samt 
våra många övriga aktieägare och investerare. 

Denis Alexandrov
Verkställande direktör
Auriant Mining AB

VD HAR ORDET
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GULDTILLGÅNGAR

Auriant Mining är ett av få börsnoterade mindre guld-
producerande företag i Ryssland. Koncernen har tre li-
censer för utvinning av guld, och två av områdena – Tar-
dan (i republiken Tyva) och Solcocon (Zabaikalsky Krai) 
– har redan utvecklats och producerar guld. Auriant äger 
också prospekteringslicensen för Uzhunzhulområdet i 

republiken Khakassia till 100 %. Dessutom har Auriant 
Mining ett 30-procentigt intresse i ett joint venture med 
Centerra Gold Inc., en stor kanadensisk guldproducent, 
i en tillgång under prospektering i Kara-Beldyr i republi-
ken Tyva, cirka 150 kilometer från Tardangruvan.

Guldtillgångar

GULDPRODUKTION

Produktionsenhet Licens-område                 2012                 2013                 2014

kg uns kg uns kg uns

Malmbaserad produktion

Tardan (gravitation) Tardan 55 1 768 - - 33,6 1 080

Tardan (lakning) Tardan 357 11 478 658 21 155 639,1 20 548

 Solcocon Staroverenskaya 116 3 729 108 3 472 90,6 2 913

 Summa malm  528 16 975 766 24 627 763,3 24 541

Alluvial

Borzya  Staroverenskaya 114 3 665 377 12 121 316 1 147

Summa  642 20 640 1 142 36 716 1 079 34 689
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GULDTILLGÅNGAR

TARDAN
Licensområdet
Det större Tardan omfattar 540 km2 och inkluderar två 
licenser. Den första är en prospekterings- och gruvlicens för 
det större licensområdet Tardan (se Geologisk karta över 
licensområdet Tardan), utfärdad den 22 augusti 2007 och 
giltig till den 1 augusti 2032. Den andra är en prospekterings- 
och gruvlicens inom det större licensområdet Tardan, 
för Tardanfyndigheten och den nuvarande gruvan, som 
utgör ett 3,3 km2 stort område. Prospekterings- och 
gruvlicensen för Tardan utfärdades den 27 juli 2004 och 
gäller fram till den 1 oktober 2028. Licensområdet Tardan 
är beläget endast 80 kilometer öster om Kyzyl, huvudstaden 
i republiken Tyva och har en väl utvecklad infrastruktur. 

Geologiska förhållanden i licensområdet Tardan
De två licensområdena (Större Tardan och 
Tardanfyndigheten) är belägna i den södra delen av Altai-
Sayanveckningen, en komplex deformation med kambriska 
och siluriska intrusiva, sedimentära och metamorfa 
bergarter. Skarn förekommer i hela regionen, oftast längs 
med eller i kontakt med det intrusiva Tannuolskykomplexet. 
Altai-Sayanveckningen underkastades deformation i flera 
etapper, där den kraftigaste hade samband med kollisionen 
mellan Kazakstania och den sibiriska kontinenten under 
karbon – och permperioderna. Regionen genomkorsas 
av en rad förkastningar som löper i nordvästlig, nord-
nordvästlig och öst-sydöstlig riktning och troligen är 
horisontalförkastningar.

Större Tardanlicensen innehåller lägre kambriska bergar-
ter (metasandsten, kloritskiffer, kvartsporfyrer, kalksten) 
och siluriska bergarter (konglomerat och gravelit med 
kalksten)

Intrusiva komplex består av meta-gabbro, graniter och 
gabbro. De flesta guldförekomsterna och Tardanfyndig-
heten finns i anslutning till det intrusiva Kopto-Baisyu-
tiskiymassivet, bestående av dioriter och gabbro-dioriter. 

Den tektoniska strukturen är grupperad i tre förkastnings-
system: de öst-västliga (Kaakhemsky, Bai-Suyitsky) nord-
västliga (Sorulug-Khem, Kyzltorgskiy och Tardanskiy) 
och nordöstliga längdriktningarna. Den nordvästra för-
kastningen finns i en tektonisk zon som innehar flertalet av 
skarn-guldmineraliseringarna. Dessa prospekteringsplat-
ser utgörs alla av den skarntyp som återfinns i Tardan och 
ger den största potentialen för att i det korta perspektivet 
kunna öka reserverna för höglakning vid Tardan.

GEOLOGICAL AND MINERAL MAP OF TYVA
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GULDTILLGÅNGAR

Inom Större Tardanområdet finns det många typer av 
guldmineralisering:

Guldbärande skarn 

Detta är för närvarande den mest välkända typen av 
guldmineralisering inom licensområdet. Fyndigheter och 
förekomster av den här typen, Tardan, Barsuchy, Kopto 
med flera, finns endast i de skarnområden som har kon-
takt med de intrusiva bergarterna i Tannuolskykomplex-
et och kalkstenen i Vadibalinskoyformationen med lägre 
kambriska bergarter. Det centrala området innefattar 
Tardanfyndigheten och förekomster i Sorulug-Khem, 
Pravoberezhny och V.Bai-Syutskiy. Parallellt med det cen-
trala området har geologerna identifierat en zon i öster, 
med förekomster i Kopto, Barsuchy och Kopto-2. Dessa 
förekomster har störst potential att i det korta perspekti-
vet kunna öka reserverna i Tardangruvan.

Porfyrtyp 

I västra delen av licensområdet Större Tardan finns det kän-
da förekomster av guldbärande malmkroppar av porfyrkop-
par, främst i Kara-Sugområdet. Området har kännetecken 
som tyder på porfyrkopparmineralisering: 

• Förekomst av porfyrintrusioner 

• Argillisk zonering 

• Halos med pyrit-mineralisering

• Kopparmineralisering (kopparkis, malakit, azurit), ofta 
i ekonomiska koncentrationer.

• Svart skiffertyp. Den geologiska bedömning-
en visar att det kan finnas guldmineralisering med 
svarta skifferformationer i den norra delen av li-
censområdet. Här återfinns prospekteringsplat-
sen Severn, som kännetecknas av guld-sulfid-
mineralisering (Sukhoi Log-typen). Förutom 
guldförande sand förekommer guldanomalier, halos av 
omvandlade bergarter (beresit) samt små kvartsådror. 

Licensområdets långsiktiga potential sammanhänger med 
prospektering av förekomsterna av kopparporfyr (Ka-
ra-Sug, Kyzyl-Torg etc) och svart skiffer (Severny). Dessa 
fyndighetstyper (porfyr och svart skiffer) förekommer van-
ligen i stora volymer med låg guldhalt.

Sammanfattningsvis finns det i licensområdet Större Tar-
dan på kort sikt goda möjligheter att öka skarnguldmalms-

reserverna (Tardantypen). Mer långsiktigt tyder det på 
goda möjligheter att upptäcka andra malmtypsfyndigheter 
- främst porfyr och svart skiffer.

Geologiska förhållanden vid Tardanfyndigheten

Själva Tardanfyndigheten är ett block som begränsas av 
tektoniska sprickor, vilka är del av Baisyutskiy-skjuvförkast-
ningen. Blockets totala yta uppgår till cirka 4,0 km2 med ett 
underlag av vulkan- och karbonatsediment från Tumattay-
ginskaya- och Vadibalinskaya-formationerna med intrusio-
ner i Tannuolskiy-komplexet.

Det vanligaste gråberget utgörs av marmorerad kalksten 
från Kambriska Vadibalinskaya-formationen. Cirka 20-25 
% av fyndighetsområdet har ett underlag av graniter från 
Kambriska Tannuolskiykomplexet, där dioriter hör till de 
mest vanliga.

De huvudsakliga tektoniska funktionerna kan grupperas i 
tre system:

• Nordostligt löpande Changysskiy- och East-förkast-
ningar

• Nordvästligt löpande förkastningar, lätt avtagande i 
sydvästlig riktning

• Nordvästligt löpande förkastningar

Fyndighetens relativt enkla struktur påverkas av den 
nordostligt löpande Changysskiy-förkastningen (40-50°). 
I denna förkastningszon finns Tardansky-gravsänkan, som 
ger Tardanfyndighetens malmfält en tydligt asymmetrisk 
struktur.

Tardansky-gravsänkan är belägen i fyndighetens centra-
la del och sträcker sig diagonalt från malmzon 1 till den 
nordöstra delen av licensområdet och vidare till ett område 
nordost om prospekteringsplatsen Barsuchy. Gravsänkans 
bredd varierar från 590 meter i närheten av malmzon 1 till 
460 meter i den nordöstra delen. I nordväst gränsar den till 
Changysskiy-förkastningen och i sydost till Vostochny-för-
kastningen. Tardansky-gravsänkan innefattar malmzonerna 
1, 3, 6, 7, 8 och 13, vilka är de huvudsakliga guldreserverna 
i Tardanfyndigheten.

Tardan-malmfältets tektoniska förkastningar består av för-
skjutningar och överskjutning. Den geologiska strukturen 
visar att malmfältet har de strukturella egenskaper och 
den mineralsammansättning som möjliggör fyndigheter av 
skarntyp.
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GEOLOGISK KARTA ÖVER LICENSOMRÅDET TARDAN

Under tidigare prospekteringsarbeten i malmfältet har 14 
malmzoner med 41 malmkroppar påträffats. 2013 pro-
spekterades ytterligare två zoner, 6a och 15. Malmzonerna 
innehåller ett antal malmkroppar som befinner sig i ett enda 
metasomatiskt/hydrotermalt fält med tektonisk struktur. De 
har gemensam strykning och stupning och åtskiljs av stora 
block av oomvandlade bergarter.

Praktiskt taget alla malmzonerna har kontakt med kalkste-
nen i Vadibalinskaya-formationerna och med dioritgångar-
na i Tannuolsky-komplexet.

De malmbärande zonerna (vilka innefattar flera malmkrop-
par) inom fältet varierar mellan ett fåtal meter och 30–50 
meter i tjocklek. I strykningsriktningen är de flera hundra 
meter långa. 

Malmkropparna som sådana bildar långsträckta bälten av 
hydrotermalt omvandlade, sulfidimpregnerade skarnber-
garter som har ytterst komplexa interna strukturer. Malm-
kropparnas längd varierar mellan 20 och 150 meter och 
deras bredd mellan 1 och 13 meter. 
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GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN VID TARDANFYNDIGHETEN
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PROSPEKTERING
Tardan

Efter det att prospekteringsprogrammet i Tardan 2012–2013 
hade avslutats godkände den ryska statliga reservkommit-
tén (GKZ) 2014 följande uppskattningar av reserverna: 
Som ett resultat av detta har våra reserver ökat med 54 % till 

1,7 miljoner ton och våra guldreserver med 18 % till 6,2 ton 
(200 000 uns) guld. Borrprogrammet ledde också till att re-
servernas kvalitet förbättrades. Tidigare var 63 % av de totala 
reserverna C1-reserver. Denna andel har nu ökat till 75 %.

Under 2014 utfördes inget prospekteringsarbete i Tardan.

C1 C2 C1+C2

Tidigare rapporterade reserver i Tardanfyndigheten

Malm, 
000 t

Au, g/t Au, kg
Au,  

000 uns
Malm, 

000 t
Au, g/t Au, kg

Au,  
000 uns

Malm, 
000 t

Au, g/t Au, kg
Au,  

000 uns

1 335 3,5 4 661 150 325 4,8 1 565 50 1 660 3,7 6 226 200

Ökning av reserverna

585  1 341 43 -3  -404 -13 582  937 30

Nya totala reserver i Tardanfyndigheten (April 2014)

1 335 3,5 4 661 150 325 4,8 1 565 50 1 660 3,7 6 226 200

Barsuchy
Barsuchy är beläget på vänstra sidan av Bai-Syut-floden, 
4 kilometer nordost om Tardanfyndigheten. Malmen i 
Barsuchy har liknande metallurgiska egenskaper som i Tar-
dan, och vi förväntar oss att Barsuchymalm ska kunna bear-
betas vid Tardangruvan inom kort.
Reservkommissionen för Krasnoyarskområdet godkände 
2014 klassificeringen av 466 000 ton malm och 2 517 kg 
guld som C1-reserver samt utpekade Barsuchy officiellt 
som en guldfyndighet.
Projektet för utveckling av Barsuchyfältet utarbetades och 

underställdes statlig 
granskning. Enligt 
planen ska guldutvin-
ningen inledas i slutet 
av 2015. 

GEOLOGISK KARTA ÖVER STÖRRE TARDAN
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Större Tardan

Under 2014 utfördes prospekteringsarbeten på tre platser i 
Tardanklustret – malmfältet Barsuchye (inklusive Barsuchy-
fyndigheten), Bai-Syut och Pravoberezhniy.

Omfattningen av de primära prospekteringsarbetena 2014 
visas nedan.

Handgrävning (m3) 141,5

Kanalprov (m) 141,5

Magnetisk kartläggning (km) 278,7

IP-mätningar (km) 278,7

Elektrotomografi (km) 6,5

Arbetena (magnetiska mätningar och IP-mätningar) visar 
att det finns geofysiska anomalier som tyder på mineralise-
ring av skarntyp. 

Inom malmfältet Barsuchy påträffades ytterliga-
re två prospekteringsplatser, södra och östra Barsuchy.  

Yuzhny Barsuchiy liknar Barsuchyfyndigheten genom kon-
taktområdet mellan diorit och kalksten i området med skar-
nifierade bergarter. Skarn finns både i geokemiska anomalier 
och geofysiska fält (magnetiska anomalier och inducerad re-
sistansanomalier).
De geofysiska arbetenas omfattning:
• Magnetisk kartläggning – 129 km
• IP-mätningar – 129 km
• Elektrotomografi – 3,8 km 

Två malmdiken med en total längd på 56,5 meter har grävts 
på platsen. Följande malmkroppar har konstaterats genom 
kanalprov:

Trench #
Total length 

(meter)
Ore interval 

(meter)

Au grade, 
g/t

141,5

 K-9018 36.5 1.7 4.76

6.3 1.59

1.0 2.77

 K-9019 20.0 2.0 1.24

5.7 1.97

De förväntade reserverna vid Yuzhny Barsuchy bedöms in-
itialt vara likartade med reserverna i Barsuchy, det vill säga 
2,5 ton. 

Pravoberezhniy 

Markarbeten (magnetisk kartläggning, kartläggning med 
IP-metoden, elektrotomografi) har utförts på platsen.
De geofysiska arbetenas omfattning: 

Magnetisk kartläggning – 44,2 km
IP-mätningar – 44,2 km
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Skarnmineraliseringar av jämförbar storlek med Barsuchy-
fyndighetens väntas också finnas på platsen. Den geologis-
ka situationen liknar den vid Barsuchyfyndigheten – skarn 
finns i kontaktområdet mellan diorit och kalksten, det finns 
en litokemisk metamorf guldzon, magnetiska anomalier och 
IP-anomalier.

Övre Bai-Syut

Detta område kännetecknas av direkta söktecken: litoke-
miska metamorfa guldzoner och alluvial guldmineralisering 
vid Bai-Sut-bäckens mynning. Geologiskt sett finns också 
utvecklade intrusiva bergarter (dioriter) och kalksten i om-
rådet, där kontaktområden med skarn har påträffats.

Under 2014 utfördes geofysisk prospektering på platsen – 
magnetisk kartläggning, IP-kartläggning och elektrotomo-
grafi. De geofysiska arbetenas omfattning:

• Magnetisk kartläggning – 105,5 km

• IP-mätningar – 105,5 km

• Elektrotomografi – 3,0 km

• De direkta och indirekta söktecknen (litokemiska och 
magnetiska anomalier, alluvial guldmineralisering, 
geologiska tecken) tyder på att det också finns skarn-
fyndigheter på platsen, med liknande reserver som vid 
Barsuchyfyndigheten.

De geofysiska prospekteringsarbetena kommer att fortsätta 
under 2016 och inkludera brytning av diken och borrning 
av hål i den omfattning som krävs för att erhålla C2- och 
C1-reserver.

Under 2015 kommer prospekteringsarbeten att utföras på 
ett urval stickprov från Kara-Sug, Small Sorulug-Hem och 
Kopto-2 i Tardanklustret för att avgöra om det finns förut-
sättningar för närmare bearbetning (brytning och borrning).

 

C1 C22 C11+C22

Malm, 
000 t

Au,  
g/t

Au,  
kg

Au,  
000 uns

Malm, 
000 t

Au,  
g/t

Au,  
kg

Au,  
000 uns

Malm, 
000 t

Au,  
g/t

Au,  
kg

Au,  
000 

uns

Tardanfyn-
digheten 1 024 3,5 4 014 129 325 4,8 1 565 50 1 349 4,1 5 579 179

Större Tardan 
(Barsuchy) 466 5,4 2 517 81 466 5,4 2 517 81

Summa 
Tardan 1 490 4,4 6 531 210 325 4,8 1 565  50 2 815 4,5 8 096 260

Tardanreserverna

De registrerade reserverna i licensområdet Tardan i enlighet med rysk standard per den 31 december 2014 framgår av 
följande tabell. 
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GULDPRODUKTIONEN I TARDAN 2014

Brytning:

12m 2014 12m 2013

Brytning    

Gråbergsproduktion 000 m3 3 404 1 940

Bruten malm 000 ton 381 269

Snitthalt g/t 1,77 1,60

 
Tardanfyndigheten kommer snart att nå sin fulla kapaci-
tet. Vi ökade brytningsvolymen 2014 för att skapa produk-
tionstillväxt och uppnå de uppsatta utvinningsmålen. Detta 
medförde att överlagringen ökade med 75 % och malmpro-
duktionen med 42 %. Guldgruvans tekniska bas moderni-
serades, ett nytt system för att motivera personalen infördes 
och underleverantörer anlitades för att transportera malm 
och sten.

Malmanrikning 
 

12m 2014 12m 2013

Gravitation

Genomströmning 000 ton 15 0

Snitthalt g/ton 6,27 0

Återvinning % 44 % 0

Guldproduktion kg 34 0

Höglakning   

Krossning   

Malm 000 ton 352 282

Kvalitet g/t 1,53 1,56

Stapling   

Malm 000 ton 352 282

Kvalitet g/ton 1,53 1,56

Slaggrester 000 ton 88 141,5

Kvalitet g/t 2,61 3,15

Guldproduktion kg 639 658

Lager   

Malm 000 ton 28 13

Kvalitet g/t 2,33 1,73

Slaggrester 000 ton 15 72

Kvalitet g/t 3,50 2,80

 

För att vi ska kunna nå full kapacitet måste också krossnings-
volymerna öka. 2014 köptes en ny rotorkross in. Därmed 
ökade krossningen med 25 % jämfört med föregående år och 
vi nådde den önskade krosstorleken (-5 mm). 

Gravitationsanläggningen har inte varit i bruk under en 
tid, men återstartades 2014. 14 879 ton malm bearbetades 
och 33,6 kg guldkoncentrat producerades. Anläggningen 
arbetar med höggradig malm och avfallsmalmen tippas i 
slagghögar när den har torkats, vilket ökar återvinningen.  

Produktion

Den totala guldproduktionen 2014 var 673 kg (2013: 658 
kg).

Goldproduction 12m 2014 12m 2013

Gravitation kg 33,6 0

Höglakning kg 639,1 658 
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SOLCOCON
Licensområdet

Tillståndet för prospektering och utvinning av guldmalm 
och guldförande sand i Zabaikalskyregionen erhölls den 19 
september 2004 och är giltigt till den 5 maj 2029. Licensområdet 
omfattar 220,4 km2. Per den 31 december 2014 uppgick 
de registrerade guldmalmsresurserna i licensområdet 
vid Staroverinskaya uppskattningsvis till 8,6 ton guld vid  
 
 

Kozlovskoyefyndigheten och ytterligare 7 on vid 
Bogomolovskoyefyndigheten.

Reserver

De registrerade reserverna för licensområdet 
Staroverenskaya i enlighet med rysk standard per den  
31 december 2013 framgår av följande tabell.

C1 C2 C1+C2

Malm 
000 t

Au  
g/t

Au  
kg

Au  
000 uns

Malm 
000 t

Au  
g/t

Au  
kg

Au  
000 uns

Malm 
000 t

Au 
g/t

Au  
kg

Au 
000 uns

Guldmalm Solcocon

Kozlovskoye 218 9,3 2 030 65 841 7,8 6 585 212 1 059 8,1 8 615 277 

Bogomolov-
skoye  - - - - 1 933 3,7 7 060 227 1 933 3,7 7 060 227 

Summa malm 218 9,3 2 030 65 2 774 4,9 13 645 439 2 992 5,2 15 675 504

Guld-
sand 

000m3

Au  

g/m3
Au  
kg

Au  
000 uns

Guld-
sand 

000m3

Au  

g/m3
Au  
kg

Au  
000 uns

Guld-
sand 

000m3

Au  

g/m3
Au  
kg

Au  
000 uns

Alluvial Solcocon

Borzya 396 0.8 333 11 505 1,5 757 24 901 1,2 1090 35

Au  
kg

Au  
000 uns

Au  
kg

Au  
000 uns

Au  
kg

Au  
000 uns

Summa  
Solcocon 2 363 76 14 402 463 16 765 539

Tillståndet för prospektering och utvinning av guld-
malm och guldförande sand i Zabaikalskyregio-
nen erhölls den 19 september 2004 och är giltigt till 
den 5 maj 2029. Licensområdets yta är 220,4 km2.  

Geologi 

Tektoniskt tillhör området Arguns mikrokontinent inom 
Mongol-Ochotskabältet. Zabaikalskyregionen, där Starove-
rinskaya ligger, innefattar flera utpräglat rika guldmalmfyn-
digheter, såsom Baley, Taseevskoye, Bystrinskoye och Kly-
uchevskoye, vilka samtliga innehåller resurser överstigande 
3 miljoner uns. 

Licensområdet Staroverinskaya består av sedimentlager från 
olika tidsåldrar, från prekambrium till lägre krita. Dessa se-
diment kännetecknas av olika litologi: karbonat, terrigena se-
diment (sandsten, siltsten och konglomerat), samt vulkanis-
ka avlagringar (ryolit, tuff, trachyandesit och trachybasalt). 

De kambriska och jura-terrigena karbonatsedimenten hör 
till de mest lovande fyndigheterna för lokaliseringen av guld-
bärande malm.

Intrusiva bergarter upptar en stor del av licensområdet och 
representeras av en sen-permisk monzonitgranit och mel-
lan-sen juramonzonit-granodioritgranit (Sjachmatinsk). 
Där finns kvarts-dioriter, dioriter, monzodioriter som verkar 
innehålla mineralisering av guldbärande malm. 

Områdets viktigaste tektoniska kännetecken är de nord-
väst-sydöstra förkastningszonerna (Bystrinskoye), 
de nordost-sydvästliga förkastningszonerna (Kuto-
maro-Kozlovskaya och Smirnovsko-Mikhaylovskaya). 
Dessa är stora (hundratals kilometer långa) strukturer. De 
första förkastningszonerna åtföljs av andra och tredje ord-
ningens zoner. De spelar en viktig roll för lokaliseringen av 
guldmineraliseringar och flermetalliska mineraliseringar. 
Auriants prospektering har påvisat tre mycket lovande 
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malmfyndigheter, Yavlinskoye, Bilbichan-Solkokonskoye 
och Kozlovskoye.

Samtliga guldmalmsfyndigheter och förekomster i områ-
det kan sorteras under fyra olika mineralogiska typer, vilka 
beror på malmens sammansättning och deras lokalisering.

Den första typen är guld-skarnsfyndigheter. Zhelezny 
Kryazhfyndigheten hör till denna typ. Den förekommer i 
nordöstra delen utanför området. Mineraliseringen är för-
knippad med magnetithaltigt skarn.

Den andra typen är guld-arsenik. Denna typ finns i Kozlov-
skoyefyndigheten och ett antal andra närliggande förekom-
ster. Malmkropparna består av beresit, mineraliserade med 
spridda sulfider. De primära malmmineralerna utgörs av 
arsenikkis, pyrit, blyglans och guld.

Den tredje typen är flermetalliska guldmalmsfyndigheter. 
De finns i Smirnovskoefyndigheten, belägen i den all-
ra östligaste delen utanför licensområdet. Denna typ av 
malm finns i kontakterna mellan dolomitisk kalksten och 
insprängd Jura-granit. Den södra delen av licensområdet 
har främst denna typ av fyndigheter.

Den fjärde mineraliserade typen är guld-kvarts-turmalin. 
Guldförekomster av denna typ är spridda och vanligen 
förekommande i licensområdet. De omfattar Podgornoy-

efyndigheten, en del av Bogomolovskoyefyndigheten och 
ett antal andra förekomster.

I ett antal stora guldfyndigheter till exempel i Bogomolov-
skoyefyndigheten har flera mineraliseringstyper identifie-
rats.

Prospektering
Prospekteringsarbeten utfördes i den södra flanken av Bo-
gomolovskoyefyndigheten 2014.
Totalt borrade 25 hål med en sammanlagd längd av 2 337 
meter (2 300 prov) och 19 diken med en sammanlagd 
längd av 2 769 meter (2 411 kanalprov) grävdes. 
Mineraliserade zoner med guldmalmsinnehåll påträffades i 
borrhålen och dikena.
Mineraliseringen på Bogomolovskoyefyndighetens sydösta 
flank utgör en malmförande tektonisk zon med kolhaltiga 
metamorfa bergarter. Området sträcker sig i sydlig riktning 
och är 100–400 meter brett.
De industriella malmkropparna i området ligger inkapsla-
de, ofta längs OR-sträckningen. Malmkropparna är högst 
10–15 meter breda. Arbeten har utförts på en 350 meter 
lång sträcka längs zonen. Upon structural signs, to the 
south, the zone is connected to the Karagyz ore suppres-
sion structures, in the south – to the Centralny site structu-
ral elements, on its eastern flank, and to the Podgorniy site 
structures in the following interval.
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Brytning i Solcocon

Inom Auriant Minings licensområde Staroverenskaya finns 
två gruvor: guldmalmsgruvan i Solcocon och en alluvial fyn-
dighet. Dessa betecknas gemensamt som Solcocon. 

Produktionen i Solcocon 2014

12m 2014 12m 2013

Brytning    

Gråbergsproduktion 000 m3 567,9 344

Bruten malm 000 ton 157,6 212

Snitthalt g/t 0,97 1,42

Höglakning   

Stapling   

Malm 000 ton 212,2 168

Kvalitet g/t 1,06 1,37

Guldproduktion kg 91 108

Lager   

Malm 000 ton 2 57

Kvalitet g/t 1,03 1,08

Alluvial    

Gråbergsproduktion 000 m3 1 996 1 397

Vaskad sand 000 m3 379 338

Guldproduktion kg 316 377

Total guldproduk-
tion kg 406 485

Under 2014 bröts malm från två gruvhål (Centralny och 
Podgorny) vid Bogomolovskoyefyndigheten.

Minskningen av malmproduktionen med 49 % beror på en 
planerad sänkning av malmkvaliteten och på att mängder-
na oxiderad malm som lämpar sig för höglakning minskade. 
Den brutna malmen har andra tekniska egenskaper som på-
verkar utvinningen negativt. För närvarande övervägs strate-
giska alternativ för denna tillgång. 

Utvinningen från alluviala fyndigheter minskade 2014 jäm-
fört med 2013, till följd av den ökade överlagringen och san-
dens minskade guldhalt.

Produktion 

Den totala guldproduktionen 2014 var 406 kg (2013: 485 
kg).

 
 
 
 
 
 
 
 

Kara-Beldyr (KB)

Överenskommelsen med Centerra 

Auriant Mining förvärvade 2014 den återstående andelen i 
Kara-Beldyr på 70 % från kanadensiska Centerra Gold Inc. 
och ökade därmed sin ägarandel i Kara-Beldyr till 100 %. 
Som vederlag för denna transaktion ska Auriant Mining be-
tala ett royalty om 3,5 % till Centerra Gold på alla framtida 
nettomineralintäkter från Kara-Beldyr.

Licensområdet
Kara-Beldyr är ett 34 km2 stort prospekterings- och gruv-
driftlicensområde i republiken Tyva, beläget 166 kilometer 
ost-sydost om republikens huvudstad Kyzyl och cirka 110 
kilometer från vår gruva i Tardan.

Geologi
Kara-Beldyr ligger i östra delen av det orogena bältet Al-
tai-Sayan samt det västra segmentet av det Mongol-Okhot-
ska bältet. Fyndigheten är belägen i de höglänta delarna av 
Jenisejfloden på mellan 1 050 till 1 750 meters höjd över 
havet.
Kara-Beldyrs guldmalmfält identifierades 1988 genom geo-
logisk kartering i skala 1:50.000. Strukturgeologin spelar 
huvudrollen för kontroll, distribution och lokalisering av mi-
neraliseringarna. Guldmineraliseringen är förknippad med 
kvartsdioriter. Intensiv postmagmatisk aktivitet har lett till 
bildandet av mineraliserade skarn i tektoniskt försvagade 
zoner och diorit-beresiter med intrusiv och åderinsprängd 
mineralisering inom dioritmassivet. 

Mineraliseringen är genetiskt hydrotermal och medeldjup. 
Två mineralogiska typer identifierades: guld-skarn och 
guld-beresit. De malmförande bergarterna utgörs av hy-
drotermalt omvandlade skarn i det förra fallet och metaso-
matiter (beresiter, beresitiserade bergarter) i kvartsdioriter i 
det senare fallet. Mineraliseringen gynnas i zoner med stora 
nordostligt löpande förkastningar och är bäst i områden där 
dessa förkastningar skär tektoniska sprickbildningar i nord-
västlig riktning. Linjära stockverksliknande metasomatiska 
malmzoner bildas inom dessa knutar. Den största malm-
förande zonen är upp till 2,3 km i längdriktningen och har 
en bredd av 100-400 meter. Gordejevskoje- och Ezenfyn-
digheterna har identifierats inom denna zon. 

Gordejevskojefyndigheten består av guld-beresit. Sju guld-
malmkroppar av 80–180 meters längd, 1–16 meters bredd 
och med guldhalter upp till 18 g/t har identifierats i Gorde-
jevskojefyndigheten. Ytmalmen är oxiderad. Oxidationszo-
nen är tydligt urskiljbar till ett djup av 40 meter och frag-
mentarisk till ett djup av 85 meter.
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GULDTILLGÅNGAR

GORDEJEVSKOJEFYNDIGHETEN

Gordejevskojefyndigheten består av guld-beresit. Sju guld-
malmkroppar av 80–180 meters längd, 1–16 meters bredd 
och med guldhalter upp till 18 g/t har identifierats i Gorde-
jevskojefyndigheten. Ytmalmen är oxiderad. Oxidationszo-
nen är tydligt urskiljbar till ett djup av 40 meter och frag-
mentarisk till ett djup av 85 meter.
De primära malmerna utgörs av pyrit, kopparkis, zinkblän-
de, blyglans, arsenikkis, enargit, arsenoferrit och ibland av 
falerts och vismutmineraler. Fritt guld observeras endast i 
kvartsgångar och ådringar i form av enskilda korn, ej över-
stigande 0,5 millimeter i storlek, samt i form av mikrosko-
piska utfällningar inuti och kring pyritkorn. 
 
I Ezenfyndigheten förekommer guld-beresit och guld-skarn-
mineraliseringar tillsammans. Guldskarnsmineralisering 
utgörs av ett område av mineraliserat granat-skarn. Malm-
mineraliseringen kontrolleras av en lokal zon med intensiv 

tektonisk aktivitet och kataklastisk förändring. Den totala 
mängden metalliska mineraler uppgår till 10–15 %. I po-
lerade utsnitt och tungmineralfraktioner förekommer solitt 
guld i storlek från några hundradels millimeter upp till 0,5 
millimeter, i olika former i små sprickor i mineraler såsom 
limonit och malakit. De mest lovande objekten i Ezenom-
rådet utgörs av beresit-guldmineraliserade kroppar. Guld-
halterna i mineraliserade beresiter i den centrala delen av 
området kan uppgå till 34,3 g/t. Den rumsliga och genetiska 
kombinationen av de två mineraliseringstyperna, samt deras 
lokalisering inom en och samma malmkontrollerande struk-
tur, gör det möjligt att värdera dem som ett enda guldpro-
jekt. Två guld- och två guld-kopparmalmkroppar, upp till 
100 meter långa, 7 meter breda och med guldhalter upp till 
9,5 g/t har identifierats i Ezenfyndigheten. 
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GULDTILLGÅNGAR

Resurser

Kara-Beldyrs resurser per den 31 december 2011, uppskattade i enlighet med NI 43 – 101, framgår av nedanstående tabell.

Mätta & indikerade Antagna

License
Alluvial/
malm

Malm, 
000 t

Au,  
g/t

Au,  
kg

Au,  
000 uns

Malm, 
000 t

Au,  
g/t

Au,  
kg

Au,  
000 uns

Licens 

till och 

med

Kara-Beldyr 2027

Malm 3790 2,4 8989 289 3 354 2,0 6 563 211  

SUMMA  3790 2,4 8989 289 3 354 2,0 6,563 211  

Prospekteringen avslutades 2014 och en ny beräkning av reserverna kommer att tillställas GKZ för godkännande under 
första halvåret 2015.

Trådgrafik över malmkropparna och ett dagbrottsprojekt skapades i slutet av 2014.

CAMPOMRÅDET GORDOMRÅDET 
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GULDTILLGÅNGAR

UZHUNZHUL 

Licensområdet

Licensområdets yta uppgår till 134 km2. Det är beläget i 
republiken Khakassia (som gränsar till republiken Tyva), 
80 kilometer från republikens huvudstad Abakan, ett 
ekonomiskt utvecklat område med stora företag inom 
gruv- och metallindustrin. Tillstånd för prospektering och 
utvinning av guldmalm i Uzhunzhulområdets fyndigheter 
har erhållits med giltighet från den 20 november 2008 
fram till den 20 november 2031. 
Malmfältet Nemir-Chazygolskoye, som omfattar den 
östra delen av licensområdet, är beläget sydost om 
Uybatsky. Inom Yurkovsky, Vostochny och Paraspan har 
guldmalmsförekomster upptäckts. Dessutom finns inom 
licensområdet skiktade ådror med guld.
Malmfältet är ett kontaktområde till granitmassivet 
Basino-Uzhunzhul och sträcker sig över 20 km i nordöstlig 
riktning med en tjockhet som varierar mellan 4 och 10 km. 
Intrusivt berg utgör betydande delar av licensområdet och 
är indelade i fem typer, som alla bildar intrusiva massiv 
som sträcker sig i nordöstlig längdriktning samt små 
bestånd av syenit, granit, granodiorit, gabbro, gabbro-
diorit och diorit-porfyr.
De nordöstra löpande förkastningarna tender mot samma 
riktning som de strukturer som påträffas i Uybatsky. Flera 
anomalier representeras av miloniter och kataklasiter, vilka 
associeras med vallar, förändringszoner, guld, bly-zink, 
koppar och molybdenmineraliseringar.
Nordvästligt och nordsydligt löpande förkastningar är 
mindre välutvecklade. I regel korsar de varandra och 
förskjuter förkastningszoner med andra längdriktningar.
Bland licensområdets förkastningszoner påträffas sylfidisk 
metasomatit, vilket utvecklas via kontakt med granitmassiv 
och kännetecknas av intensiv pyrit-mineralisering och 
silicificering. Oxidzonen har ett djup om 130–150 meter 
från ytan.
Beresitiska- och propylitiska zoner är allmänt 

representerade bland de intrusiva komplexen. De utvecklas 
längs nordostliga och östvästliga förkastningar. Bredden 
på dessa zoner varierar från tiotals centimeter till tiotals 
meter och kan uppgå till 3–4 kilometer i längd.
Den producerande Kuznetsovskoye-gruvan ligger flera 
kilometer sydost om gränsen till området Uzhunzhul. 
Förkastningszonen i Igrgol styr den guldbärande 
malmstrukturen inom licensområdet. Den representerar 
ett antal förkastningar som löper i nordostlig och östvästlig 
riktning. Alla guldbärande malmkroppar uppstår inom 
detta område.
Inom licensområdet finns huvudsakligen två malmtyper: 
guld-kvarts och guld-kvarts-sulfider. Guld-kvarts-typer 
är lokaliserade inom intrusiva massiv. Guld-kvarts-sulfid-
typer finns i kontaktytorna mellan intrusiva massiv.
Guld-kvarts-typer förekommer främst inom fyndigheterna 
Vostochny Flank och Yurkovsky.
Yurkovskyfyndigheten innehåller 12 guldförande zoner 
och återfinns i brant stupande tektoniska sprickbildningar, 
som löper i nordostlig respektive östvästlig riktning. 
Zonernas längd varierar från 400 till 2 500 meter, och de är 
upp till 350 meter djupa. Zonernas bredd varierar mellan 
0,3 och 150 meter. De består av beresit och propylit med 
guld-kvartsådror.
Den huvudsakliga mineralsorten som påträffas i malmen 
är pyrit, med förekomster av arsenikkis, kopparkis, 
blyglans och nativt guld. Den maximala guldhalten i 
malmkropparna är 150 g/t, med snitthalter varierande 
mellan 3,0 och 35,3 g/t beroende på zon.
Vostochnyflankens förekomst inkorporerar mellan 4,2 
och 47,0 meter breda malmkroppar som är upp till  
520 meter långa. Guldhalten är upp till 4,8 g/t. Fyndigheten 
Paraspan har uppvisat en potential om 30 g/t.
Historiskt har alluvial utvinning inom licensområdet 
Uzhunzhul pågått sedan 1835, med cirka 1,9 ton guld 
utvunnet hittills.
De bästa förutsättningarna för framgångsrik prospektering 
inom Uzhunzhul finner man i de fyra områdena Yurkovsky, 
Vostochny Flank, Vostochny och Paraspan.
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GULDTILLGÅNGAR

LICENSOMRÅDET UZHUNZHUL

Igrgol fault zone Gold bearing zone

0.5 km    0              1.0         2.0 km

Au, ppb
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Gold placer License area

Trench Au 1.18 g/t 
over 22.8 m 

Core Au 6.79 g/t 
over 6.0 m  

Grab sample Au 23.45 g/t  
Core Au 2.56 g/t over 9.4  m 

Trench Au 3.4 g/t over 2.0 m 
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LORD DARESBURY (PETER)
Styrelseledamot sedan den 
27 november 2012 och 
styrelseordförande sedan den 
13 maj 2014. Peter är brittisk 
medborgare och född 1953. Han 
har haft många ledande befattningar 
inom gruvindustrin, inklusive 
direktörspost vid Sumatra Copper 
& Gold Ltd (2007–2012), Evraz 
Group S.A., Rysslands största 
stålproducent (2005–2006) samt 
styrelseordförande för Kazakhgold 
Group Ltd (2005–2007) och 
styrelseordförande för Highland 
Gold Mining Ltd, ett ledande ryskt 
guldbolag (2002–2004). Peter är för 
närvarande styrelseordförande för 
Stellar Diamonds plc, Nasstar plc 
och Mallett plc. Nuvarande chefskap 
inkluderar Bespoke Hotels Ltd och 
Rusant Ltd, ett ryskt antimonbolag. 
Han är ordförande för The Jockey 
Club’s Haydock Park Racecourse 
och innehade tidigare under 25 
år ordförandeskapet för Aintree 
Racecourse.

Peter har en examen i historia från 
Cambridge University.

PRESTON HASKELL 
Verkställande direktör till den 24 
maj 2012 och styrelseordförande 
under perioden den 24 maj 2012 till 
den 13 maj 2014. Preston Haskell är 
medborgare i Saint Kitts och Nevis, 
född 1966, och har varit verksam 
som affärsman i Ryssland sedan 
1990-talets början. 

Preston har en civilekonomexamen 
från University of Southern 
California i USA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGMAR HAGA 
Styrelseledamot sedan den 24 
maj 2012. Ingmar Haga är finsk 
medborgare och född 1951. Ingmar 
är för närvarande chef för Agnico 
Eagle Mines Limiteds europeiska 
verksamhet, en position som han har 
haft sedan 2006. Han har haft flera 
ledande befattningar vid Outokumpu-
koncernen i Finland och Kanada. 
Innan han anlitades av Agnico Eagle 
var han vd för Polar Mining Oy, 
ett finskt dotterbolag till Dragon 
Mining NL i Australien. Han har 
också varit styrelseledamot i den 
finska gruvföreningen 2007–2008 
och styrelseordförande 2009. Sedan 
2010 är han ledamot av Euromines 
styrkommitté.
Ingmar har en examen från Åbo 
Akademi, Finland.
 

Styrelsen

BOARD OF DIRECTORS

Aktier i Auriant Mining AB per den 
31 december 2014: 9 314 968  
(52,3 % av utestående aktier) 
och optioner i Auriant Mining: 0

Aktier i Auriant Mining AB per 
den 31 december 2014: 0 och 
personaloptioner i Auriant Mining 
AB: 70 000

Aktier i Auriant Mining AB per 
den 31 december 2014: 0 och 
personaloptioner i Auriant Mining 
AB: 30 000
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STYRELSEN

Aktier i Auriant Mining AB per 
den 31 december 2014: 0 och 
personaloptioner i Auriant Mining 
AB: 70 000

ANDRÉ BEKKER
Styrelseledamot sedan den 27 
november 2012. André är sydafrikansk 
medborgare och född 1959.
Han är en av Sydafrikas ledande 
geologer och befattningshavare inom 
gruvindustrin. För närvarande är 
han vd för Auriant Africa Group, ett 
investeringsföretag med inriktning på 
naturtillgångar. Under perioden 2011–
2013 var han vd för Sylvania Platinum. 
Tidigare var han teknisk chef för Amaria 
Holdings (2006–2010) ett annat 
investeringsföretag inom naturtillgångar 
med projekt inom platina, mangan, 
nickel och kol, driftschef för Royal 
Bafokeng Resources (2005–2006), 
ett ledande gruvinvesteringsbolag; 
gruvchef för Industrial Development 
Corporation of South Africa (1991–
2005) samt biträdande geolog under 
utbildning för en större angloamerikansk 
och sydafrikansk guldgruva, och geolog 
vid Rand Mines (1983–1986). 
André har en examen från 
University of the Free State och en 
managementexamen från Unisa. Han 
är medlem i Geological Society of 
South Africa.

BERTIL VILLARD
Styrelseledamot sedan den 15 maj 
2013. Bertil är svensk medborgare 
och född 1952. Han är delägare 
i advokatbyrån Vinge, som är en 
av Sveriges största, och är en högt 
ansedd rådgivare i företagsfrågor, 
inklusive företagsstyrning samt 
sammanslagningar och förvärv. Han 
har bred erfarenhet av företagsstyrning 
efter att tidigare ha fungerat som 
sekreterare och styrelseledamot i 
många börsnoterade företags styrelser. 
Innan han kom till KB var han bland 
annat finansdirektör vid Alfred Berg 
Fondkommission AB, chefsjurist hos 
Esselte AB och medarbetare i Swedish 
Match AB och Stora Kopparberg AB. 
Han har också varit ordförande i flera 
företag: AMF Pension AB, Lernia AB, 
Salus Ansvar AB, Pergo AB och SEB 
Trygg Liv(Gamla). För närvarande är 
han ordförande eller styrelseledamot 
i flera noterade och andra företag: 
Novestra AB, Landsort Care AB 1-3 
(ordförande), Mercuri International 
AB, Cleanergy AB, Voddler AB och 
Prior&Nilsson Kapitalförvaltning AB.
Bertil tog sin juristexamen 
vid Stockholms universitet. 
 

JAMES P. SMITH
James P. Smith Jr. är amerikansk 

medborgare och född 1944.

James tog en kemiexamen cum laude 

vid Princeton University i Princeton, 

New Jersey, USA 1965, och sedan en 

masterexamen i företagsekonomi med 

höga betyg vid Stanford University 

Business School 1970. Efter Stanford 

arbetade James Smith hos McKinsey 

& Co. och blev sedan ekonomidirektör 

och ansvarig för fastighetsutvecklingen 

hos Haskell Company i Jacksonville i 

Florida, ett av de största byggbolagen i 

USA. 1975 övergick James till Charter 

Company, ett Fortune 500-företag, där 

han ledde mediadivisionen och ansvarade 

för tidningspublicering, radiosändningar 

och direktmarknadsföring. Han lämnade 

Charter 1982 för att bli vd och huvudägare 

i Hamilton Collection, ett företag som 

direktmarknadsför samlarprodukter. 1993 

sålde James Smith Hamilton till Stanhome 

Inc, varefter han fungerade som vice 

verkställande direktör för Stanhome Inc 

i två år. Sedan drog han sig tillbaka för 

att ägna sig åt fastighetsutveckling och 

sina personliga intressen. Han är fortsatt 

ordförande för HGL Properties, som 

utvecklar affärscentrum i Jacksonville 

i Florida och vars huvudägare han är. 

JP Smith har fungerat som rådgivare 

åt Auriant Mining AB:s ordförande 

Preston Haskell IV, och var ordförande 

för valberedningen i Auriant Mining AB 

2011–2013.

Under perioden 1965–1971 var han 

reservofficer i marinen och flottan.

Aktier i Auriant Mining AB per 
den 31 december 2014: 0 och 
personaloptioner i Auriant Mining 
AB: 70 000

Aktier i Auriant Mining AB per 
den 31 december 2014: 0 och 
personaloptioner i Auriant Mining 
AB: 0
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DENIS ALEXANDROV
Vd
Denis Alexandrov, rysk medborgare, 
anställdes vid Auriant Mining AB 
som vd i maj 2012 och har tidigare 
haft ledande befattningar vid två 
Rysslandsfokuserade investeringsbolag, 
A1, en av Rysslands största 
investeringsfoder där han var 
ekonomichef och tillförordnad vd, 
och Arlan, en av Rysslands största 
guldfokuserade investeringsfonder Från  
2001 till 2003 var han ekonomichef 
för Highland Gold Mining Plc., 
efter två år vid Alfakoncernen i 
London. Tidigare var han 5 år  
på PricewaterhouseCoopers. Hans 
styrelsepositioner har inkluderat 
Highland Gold, Timan Oil and 
Gas, Stellar Diamonds, Systematika 
Group, Remet och Silver Bear PLC. 
Denis har en MBA från Moscow 
School of Management (Skolkovo). 

SERGEY USTIMENKO
Ekonomichef
Sergey är rysk medborgare och 
kom till Auriant Mining i maj 2014. 
De senaste 10 åren har han varit 
ekonomidirektör i stora lokala och 
internationella företag som säljer 
och underhåller maskiner och 
utrustning samt inom flygindustrin 
och finanssektorn. Tidigare var 
Sergey ansvarig för internkontrollen 
hos LUKOIL, det största privata 
ryska oljebolaget. Han har också sju 
års erfarenhet som revisor hos BDO, 
KPMG och Arthur Andersen.

Sergey har en ingenjörsexamen från 
Moskvas statliga tekniska universitet 
(Bauman). Han har också en 
revisorsexamen från 2001.

 

SERGEI SHUMILOV
HRD
Sergei är en erfaren personalman. 
Han började på Auriant 2012 som 
koncernens personalchef. Dessförinnan 
var han personalchef för Lafarge Russia 
(en av Rysslands största företag inom 
byggnadsmaterial) under perioden 
2009 – 2010 och utvecklingschef vid 
Lafarges cementfabrik i Voskresensk 
(2007 – 2009). Innan dess var 
han anställd inom försäljning och 
marknadsföring vid Philip Morris 
Russia (1998 – 2006). Dessutom är 
han sedan 2009 chefscoach vid The 
Center for Creative Leadership.

Sergei har en examen i radioteknik 
från Saratovuniversitetet.

 
 
 
 
 
 
 
 

Koncernledning

För mer information om alla Auriant Mining AB:s teckningsoptioner/personaloptioner hänvisas till avsnittet Aktiekapital 
och ägarförhållanden i denna rapport.

Aktier i Auriant Mining AB per 
den 31 december 2014: 435 442 och 
teckningsoptioner/personaloptioner 
i Auriant Mining AB: 1 055 768

Aktier i Auriant Mining AB per 
den 31 december 2013: 0 och 
personaloptioner i Auriant Mining 
AB: 0.

Aktier i Auriant Mining AB per 
den 31 december 2014: 0 och 
personaloptioner i Auriant Mining 
AB: 193 000

KONCERNLEDNING
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VLADIMIR CHURIN 
Chefsgeolog 
Vladimir är rysk medborgare. Han 
har mer än 30 års erfarenhet som 
guldgeolog vid guldprospektering 
och upptäckt av fyndigheter. Han 
började på Auriant Mining som 
chefsgeolog i oktober 2012. Han var 
tidigare chefsgeolog vid Altynalmas 
i Kazakhstan (2011 – 2012), 
utforskningschef vid Oxus Resources 
in Uzbekistan (2010 – 2011)  
och biträdande chef vid Russian 
Federal Geological Agency i 
Buryatiyarepubliken (2009 – 2010).  
Dessutom verkade han som 
prospekteringschef vid Severstal Resurs 
(numera Norgold, en större rysk 
guldproducent), Ilmenit (en mindre 
guldproducent i Sibirien) och Kinross 
Gold. 
Vladimir tog sin examen vid Lenigrad 
Mining Institute i geologi med 
inriktning på prospekteringsgeologi.

EKATERINA BABAEVA
Koncernens juridiska rådgivare  
Ekaterina Babaeva är rysk 
medborgare och började på Auriant 
Mining i april 2012 som tillförordnad 
koncernjurist. Hon utnämndes sedan 
till koncernjurist i augusti. Innan 
dess var Ekaterina juridisk rådgivare 
vid Colliers International från 2004 
till 2009 (ett företag knutet till 
Preston Haskell). Tidigare arbetade 
hon som företagsjurist hos ett 
revisions- och rådgivningsföretag. 
Ekaterina är specialiserad på rysk och 
internationell företagsjuridik samt 
sammanslagningar och förvärv. Hon 
har erfarenhet av fastighetsrätt och 
juridiska frågor kring gruvdrift. För 
närvarande verkar hon som chefsjurist 
på Haskell Group vid sidan om sin roll 
vid Ariant Mining AB. 
Ekaterina tog sin juristexamen 
vid juridiska fakulteten på 
Lomonosovuniversitetet i Moskva.

IRINA OLSSON
Vice Vd
Irina är svensk medborgare och 
bosatt i Stockholm. Hon tillträdde 
som chef för Auriant Mining AB:s 
Stockholmskontor i oktober 2013. 
Sedan i januari 2014 fungerar hon 
vid sidan av sina vanliga uppgifter 
också som vice vd. Irina har läst 
ekonomi på universitetsnivå i 
Ryssland och har en rysk akademisk 
examen från Kaliningrads tekniska 
universitet som motsvarar en svensk 
masterexamen, med avancerade 
kurser i företagsekonomi. Innan 
hon kom till Sverige arbetade hon i 
många år i bank- och finanssektorn i 
Ryssland. Irina har nio års erfarenhet 
av den svenska finanssektorn och har 
arbetat med revision hos Sundbybergs 
Revisionsbyrå AB, Framtiden AB, 
BDO och Global Redovisning AB.

REVISORER 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Martin Johansson
Auriant Minings revisorer är Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som 

representeras av auktoriserad revisor Martin Johansson, född 1967. Martin 
Johansson har varit företagets revisor sedan 2010.

Aktier i Auriant Mining AB per 
den 31 december 2014: 0 och 
personaloptioner i Auriant Mining 
AB: 60 000

Aktier i Auriant Mining AB per 
den 31 december 2014: 235 492 och 
personaloptioner i Auriant Mining 
AB: 100 000

Aktier i Auriant Mining AB per 
den 31 december 2014: 0 och 
personaloptioner i Auriant Mining 
AB: 0

KONCERNLEDNING



AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 201430

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Auriant 
Mining AB (publ) (nedan kallat ”AUR AB”) avger 
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31 
december 2014. 

KONCERNSTRUKTUR OCH VERKSAMHET
AUR AB är registrerat i Sverige och bedriver 
gruvverksamhet i östra Sibirien i Ryssland. Koncernen 
består för närvarande av det svenska moderbolaget 
AUR AB som har sju dotterbolag i Ryssland och 
andelar i ett företag som lyder under cypriotisk 
lagstiftning. De ryska dotterbolagen är av typen limited 
liability companies (”LLC”). Verksamheten omfattar 
produktion och prospektering av guld, främst i Tyva- 
och Zabaikalskyregionerna i östra Sibirien, Ryssland. 

Under perioden den 29 mars 2005 till juli 2010 var AUR 
AB noterat på svenska NGM Nordic Growth Market. 
Sedan den 19 juli 2010 är företaget noterat på den 
svenska börsen NASDAQ OMX First North Premier. 
Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2014 till 
omkring 2 700.

Koncernens verksamhet bedrivs via dotterbolagen. 
Dess huvudsakliga tillgångar är ett antal gruvrättigheter 
(licenser) som ägs av olika dotterbolag. De licensområden 
där verksamhet bedrivs är Tardan, Staroverinskaya, 
Uzhunzhul och Kara-Beldyr. Alla licensområden är 
helägda. 

Förvaltningsberättelse

AURIANT MININGKONCERNENS ORGANISATION DEN 31 DECEMBER 2013



AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 2014 31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

AURIANT MININGS GULDRESERVER
Resurser enligt NI 43-101

Uppgifterna nedan avser de totala resurserna i Kara-
Beldyr enligt en NI 43-101-bedömning. 

AUR AB:S KONCERNSTRUKTUR DEN 31 DECEMBER 2014 FRAMGÅR AV NEDANSTÅENDE TABELL

Bolag Hemvist Verksamhet Ägande

Auriant Mining AB Stockholm, Sverige Moderbolag, stöttar dotterbolagen med finansiering, inves-
terarkontakter och strategiska beslut etc. 

DOTTERBOLAG

LLC Tardan Gold Kyzyl, Tyva-regionen, 
Ryssland

Licensinnehavare samt operatör av prospektering och 
produktion på licensområdet Tardan.

100 % ägt av AUR 
AB

LLC GRE-324 Chita, Zabaikalsky-
regionen, Ryssland

Licensinnehavare för licensområdet Staroverinskaya. 100 % ägt av AUR 
AB

LLC Rudtechnologiya Krasnokamensk, 
Zabaikalskyregionen, 
Ryssland

Ägare och operatör av utrustning och produktion vid 
lakningsanläggningen Solcocon 

100 % ägt av AUR 
AB

LLC Uzhunzhul Abakan, Republiken 
Chakassien, Ryssland

Licensinnehavare samt operatör av prospektering på 
licensområdet Uzhunzhul.

100 % ägt av LLC 
Tardan Gold

LLC Auriant  
Management 

Moskva, Ryssland Managementbolag för de ryska dotterbolagen. 100 % ägt av AUR 
AB

Awilia Enterprises Ltd. Nicosia, Cypern Ägare till det operativa företaget LLC Kara-Beldyr. 100 % ägt av AUR 
AB (direkt och via 
Auriant Cyprus 
Ltd)

Auriant Cyprus Ltd. Nicosia, Cypern Delägare till Awilia Enterprises Ltd. (innehar 70 % i 
Awilia)

100 % ägt av AUR 
AB

LLC Kara-Beldyr Kyzyl, Tyva-regionen, 
Ryssland

Licensinnehavare samt operatör av prospektering på 
licensområdet Kara Beldyr.

100 % ägt av 
Awilia Enterprises 
Ltd.

RESURSER ENLIGT NI 43-101

Mätta & indikerade Antagna

License
Alluvial/
malm

Malm, 
000 t

Au,  
g/t

Au,  
kg

Au,  
000 uns

Malm, 
000 t

Au,  
g/t

Au,  
kg

Au,  
000 uns

Licens 

till och 

med

Kara-Beldyr 2027

Malm 3790 2,4 8989 289 3 354 2,0 6 563 211  

SUMMA  3790 2,4 8989 289 3 354 2,0 6,563 211  



AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 201432

RESURSER ENLIGT GKZ-KLASSIFICERING

C1 C2 C1 + C2

Alluvial/ 
malm

Malm 
m3

Malm,  
000 t

Au g/t,  
(g/m3)*

Au,
kg

Au,
000 
uns

Malm,
000 m3

Malm,
000 
uns

Au g/t,  
(g/m3)*

Au,
kg

Au,
000 
uns

Malm,
000 m3

Malm,
000 uns

Au g/t,  
(g/m3)*

Au,
kg

Au,
000 
uns

Licens 
till och 

med

Tardan 2 032

Tardanfyn-
digheten

Hard 
Rock 1 024 3,9 4 014 129 325 4,8 1 565 50 1 349 4,1 5 579 179  

Större 
Tardan 
(Barsuchy) Malm 466 5,4 2 517 81 466 5,4 2 517 81

 

Staroverinskaya 2 029

Kozlov-
skoye Malm 218 9,3 2 030 65 841 7,8 6 585 212 1 059 8,1 8 615 277  

Bogomo-
lovskoye Malm 1 933 3,7 7 060 227 1 933 3,7 7 060 227  

Borzya Alluvial 396 0,8 333 11 505 1,5 757 24 901 1,2 1 090 35  

 

Uzhunz-
hul

Malm 2 031

SUMMA 396 1 708 8 894 286 505 3 099 15 967 513 901 4 807 24 861 799  

*(g/m3) avser endast alluvialt guld i Borzya.

Resurser enligt GKZ-klassificering
Auriant Mining AB:s Gs GKZ-registrerade reserver per den 31 december 2014

Miljöpolicy
Miljömedvetenhet är en central fråga för ett företag som 
är aktivt inom områden som inbegriper miljörisker. I vårt 
fall kan risker till exempel uppstå när malm utvinns med 
tung utrustning och när sprängämnen används. Dessutom 
används olika kemiska föreningar som medför miljörisker 
i anrikningsprocessen. Den ryska miljölagstiftning som 
är tillämplig på mineraltillgångssektorn är generellt sett 

mycket sträng, och miljömyndigheterna genomför ofta 
inspektioner av Auriants verksamhet. Överträdelser av 
bestämmelserna leder till varningar, anvisningar eller i 
slutändan förbud mot fortsatt drift. Dessutom innehåller 
utvinningslicenserna detaljerade bestämmelser på 
miljöområdet, om till exempel åtgärder för att återställa 
och rekultivera mark när gruvdriften har upphört, vilka 
måste planeras flera år i förväg. Auriant Mining AB följer 
de ryska regelverken på miljöområdet till fullo.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Auriantaktien

AURIANTAKTIEN

Antalet utgivna aktier per den 31 december 2014 var 17 
802 429. Aktiekapitalet uppgick till 200 277 327 SEK 
med kvotvärdet 11,25 SEK per aktie. Aktiekapitalets 
gränser var minst 150 000 TSEK och högst 600 000 
TSEK 

TECKNINGS- OCH PERSONALOPTIONER
Styrelsen i Auriant Mining har ansett att det ligger i alla 
aktieägarnas intresse att ledningsgruppen och vissa andra 
viktiga medarbetare i koncernen får ett större ansvar 
för och känner större delaktighet i företagets och dess 
dotterbolags utveckling, samt att se till att dessa viktiga 
medarbetare arbetar mot samma mål, det vill säga att 
skapa lönsam och värdeskapande tillväxt, och motivera 
dem att stanna kvar i koncernen.

Företaget har lyckats rekrytera icke-verkställande 
styrelseledamöter som är högt kvalificerade och har lång 

erfarenhet. Möjligheten att erbjuda teckningsoptioner 
har varit avgörande för att ett företag av Auriants storlek 
ska kunna locka till sig personer med sådana kvaliteter. 
Denna icke-monetära ersättningsmetod gagnar också 
företagets likviditet. Eftersom vi är ett mindre gruvbolag 
har vi ett begränsat fritt kassaflöde och är således inte i 
stånd att erbjuda styrelsen högre arvoden eller syntetiska 
aktier. Användningen av teckningsoptioner för att 
sammanjämka de icke-verkställande styrelseledamöternas 
och aktieägarnas intressen är utbredd praxis i den globala 
gruvindustrin.

Den 31 december 2014 fanns det 1,730,101 utstående 
teckningsoptioner/personaloptioner i företaget som ger 
rätt till tecknande av samma antal andelar. Av den totala 
mängden teckningsoptioner/personaloptioner utfärdades 
901 768 till företagets vd Denis Alexandrov.
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Händelse Datum

Förändring 
av antal 

aktier
Utestående 
antal aktier

Kvotvär-
de

Tecknings-
kurs/aktie Förändring 

Utgående 
aktieka-

pital

Bolagets bildande 2004.02.24 1 000 1 000 100 100 100 000 100 000

Nyemission* 2004.07.13 2 000 000 2 500 000 0,2 0,4 400 000 500 000

Nyemission 2004.09.20 88 774 2 588 774 0,2 0,4 17 755 517 755

Apportemission 2004.09.20 85 500 000 88 088 774 0,2 0,4 17 100 000 17 617 755

Nyemission 2004.11.15 50 000 000 138 088 774 0,2 0,4 10 000 000 27 617 755

Nyemission 2005.03.16 25 000 000 163 088 774 0,2 0,48 5 000 000 32 617 755

Nyemission 2005.06.20 36 000 000 199 088 774 0,2 0,57 7 200 000 39 817 755

Nyemission via 
teckningsoptioner 2005.07.12 36 756 199 125 530 0,2 0,6 7 351 39 825 106

Nyemission via 
teckningsoptioner 2005.10.03 5 483 272 204 608 802 0,2 0,6 1 096 654 40 921 760

Nyemission 2005.10.13 24 000 000 228 608 802 0,2 1,21 4 800 000 45 721 760

Nyemission via 
teckningsoptioner 2006.01.17 2 143 677 230 752 479 0,2 0,6 428 735 46 150 496

Nyemission via 
teckningsoptioner 2006.06.22 6 000 000 291 196 923 0,2 0,4 1 200 000 58 239 385

Kvittningsemission 2006.07.06 54 444 444 285 196 923 0,2 1,44 10 888 889 57 039 385

Nyemission 2006.10.03 75 000 000 366 196 923 0,2 2,02 15 000 000 73 239 385

Nyemission 2007.02.01 36 000 000 402 196 923 0,2 1,86 7 200 000 80 439 384

Kvittningsemission 2007.05.07 10 013 147 412 210 070 0,2 2,03 2 002 629 82 442 014

Nyemission 2008.07.24 117 774 304 529 984 374 0,2 0,55 23 554 861 105 996 875

Nyemission via 
teckningsoptioner 2008.10.03 135 388 530 119 762 0,2 0,55 27 078 106 023 952

Nyemission via 
teckningsoptioner 2008.11.04 7 314 530 127 076 0,2 0,55 1 463 106 025 415

Nyemission via 
teckningsoptioner 2008.12.11 660 530 127 736 0,2 0,55 132 106 025 547

Nyemission 2008.12.15 497 264 530 625 000 0,2 0,2 99 453 106 125 000

Minskning av kvotvärdet 2009.03.17 – 530 625 000 0,05 – -79 593 750 26 531 250

Apportemission    2009.03.17 3 000 000 000 3 530 625 000 0,05 0,06 150 000 000 176 531 250

Aktiesammanslagning 2009.07.15 -3 512 971 875 17 653 125 10 – 0 176 531 250

Minskning av aktiekapitalet 2010.09.01 – 17 653 125 1,125 – -156 671 484 19 859 766

Nyemission 2010.09.01 139 492 384 157 145 509 1,125 1,6 156 928 932 176 788 698

Nyemission 2010.09.14 1 732 616 158 878 125 1,125 1,6 1 949 193 178 737 891

Nyemission 2010.10.08 1 291 742 160 169 867 1,125 1,7031 1 453 210 180 191 101

Nyemission 2010.10.08 3 160 169 870 1,125 1,125 3 180 191 104

Aktiesammanslagning 2010.10.20 144 152 883 16 016 987 11,25 – – 180 191 104

Nyemission 2011.07.28 1 600 000 17 616 987 11,25 17,50 18 000 000 198 191 104

Nyemission via 
teckningsoptioner 2013.04.12 185 442 17 802 429 11,25 11,25 2 086 223 200 277 327

* Minskning av nominellt värde per aktie till 0,20 SEK.

FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITALET
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AKTIEKURS
Auriants aktie handlas på Nasdaq OMX First North Premier (AUR). Aktiekursen och antalet omsatta aktier per dag fram-
går av nedanstående grafer.

DE STÖRSTA ÄGARNA

De 15 största aktieägarna i Auriant Mining AB per den 31 december 2014: 

Aktieägare Antal aktier % ägarandel

BERTIL HOLDINGS, LIMITED            9 314 968 52,32 %

UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT, IPB        1 164 405 6,54 %

SWISS LIFE (LIECHTENSTEIN) AG          933 810 5,25 %

SVEA LANDS. S.A                 813 149 4,57 %

SWISS LIFE LIECHTENSTEIN AG           500 000 2,81 %

UBS WM UK CLIENT HOLDINGS            435 442 2,45 %

SIX SIS AG, W8IMY                376 543 2,12 %

CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY         362 790 2,04 %

PLOTEK, BERNT                  332 640 1,87 %

GARDEN GROWTH INDUSTRIES AB           300 000 1,69 %

AVANZA PENSION     238 528 1,34 %

BABAEVA, EKATERINA               235 492 1,32 %

BANQUE OHMAN S.A.                200 000 1,12 %

KL CAPITAL AKTIEBOLAG              189 797 1,07 %

ABRANTE, MIGUEL 177 700 1,00 %

Totalt avseende de 15 största aktieägarna 15 575 264 87,49 %

Övriga 2 672 aktieägare 2 227 165 12,51 %

Totalt antal aktier utestående 17 802 429 100,00 %

Källa: Euroclear AB

AURIANT MINING AB SHARE PRICE, SEK
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Bolagsstyrningsrapport 2014
Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struk-
tur som finns för att på ett effektivt och kontrollerat 
sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolags-
styrning syftar ytterst till att tillgodose aktieägarnas krav 
på avkastning och att ge samtliga intressenter fullgod 
och korrekt information om bolaget och dess utveckling. 
Till grund för styrningen av Auriant Mining AB (publ) 
ligger aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, 
bolagsordningen samt andra tillämpliga lagar och reg-
ler. Auriant Mining AB (publ) (nedan även kallat ”Au-
riant” eller ”företaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag 
med huvudkontor i Stockholm, Sverige och verksamhet 
huvudsakligen i Sibirien, Ryssland. Auriant bildades 
2004 och noterades på NGM Equity, Nordic Growth 
Market, den 29 mars 2005 under namnet Central Asia 
Gold AB (publ). Sedan den 19 juli 2010 finns Auriants 
aktier noterade på den svenska börsen NASDAQ OMX 
First North Premier. Aktien handlas under förkortning-
en ”AUR”. Auriant tillämpar merparten av reglerna i 
Svensk kod för bolagsstyrning (nedan kallad ”koden”). 
Eventuella väsentliga avvikelser från denna anges i före-
tagets bolagsstyrningsrapporter. Koden bygger på prin-
cipen ”följ eller förklara” vilket innebär att företag som 
tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men då 
ska ange en förklaring till avvikelsen. Ansvaret för styr-
ning, ledning och kontroll av Auriant fördelas mellan 
aktieägarna på bolagsstämman (eller en extra bolags-
stämma), styrelsen och den verkställande direktören. 

BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarnas rätt att besluta i Auriants angelägenheter 
utövas på bolagsstämman, som är aktiebolagets hög-
sta beslutande organ. Styrelsen utses av bolagsstäm-
man och den verkställande direktören utses av styrel-
sen. Bolagsstämman är överordnad styrelsen och den 
verkställande direktören. Bolagsstämmans uppgift är 
att utse styrelseledamöter, godkänna riktlinjer för no-
mineringen av en valberedning, fastställa resultat- och 
balansräkning, fatta beslut om vinstdisposition och an-
svarsfrihet för styrelsen och vd, fastställa arvoden till 
styrelsen och revisorerna och principerna för ersätt-
ningar till vd och ledande befattningshavare, utse revi-
sor samt vid behov fatta beslut om ändring av stadgar. 
 

AKTIEÄGARE
I slutet av 2014 fanns det totalt 17 802 429 aktier i före-

taget och lika många röster. Det fanns 2 687 aktieägare 
i företaget per den 31 december 2014 och den största 
aktieägaren var Bertil Holdings Ltd som innehade 52,32 
% av aktierna. Bertil Holdings Ltd är den ende aktieä-
gare som innehar mer än en tiondel av samtliga aktier 
i företaget. Aktiekapitalet i företaget uppgick vid denna 
tidpunkt till 200 277 326,25 SEK.

BOLAGSSTÄMMAN 2014
Auriants årsstämma 2014 hölls tisdagen den 13 maj i 
Stockholm. Protokoll från mötet finns tillgängligt på 
www.auriant.com. 

I huvudsak fattades följande beslut på årsstämman:
• Styrelsens ledamöter och den verkställande direk-

tören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
• Bestämmelser om val av suppleanter samt om att 

styrelsen kan bestå av minst tre och högst 10 leda-
möter samt högst fem suppleanter lades in i stad-
garna. 

• Ledamöterna Preston Haskell, Andre Bekker, Peter 
Daresbury, Ingmar Haga och Bertil Villard omval-
des och James Provoost Smith Jr. utsågs till supple-
ant i styrelsen. 

• Det beslutades att styrelsen själv ska utse ordföran-
de inom sig.

• Styrelsens arvode fastställdes till 250 000 SEK 
för ordföranden och 200 000 till var och en av de 
övriga ledamöterna. Det beslutades att ett belopp 
om 25 000 SEK per år och ledamot skulle utgå för 
kommittéarbete. 

• PwC utsågs till revisionsbyrå, med Martin Johans-
son som ansvarig revisor.

• Stämman antog valberedningens förslag till princi-
per för att utse valberedning.

• Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare.

• Stämman beslutade att införa ett incitamentspro-
gram för vissa medlemmar av företagsledningen 
genom att emittera teckningsoptioner, i enlighet 
med styrelsens förslag.

• Stämman beslutade att införa ett incitamentspro-
gram för företagsledningen och vissa andra be-
fattningshavare genom att emittera tecknings- och 
personaloptioner, i enlighet med styrelsens förslag.

• Stämman beslutade att införa ett incitamentspro-
gram för styrelsen genom att emittera tecknings- 
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och personaloptioner, i enlighet med förslag från en 
aktieägare som företräder 52,32 % av aktierna och 
rösterna i bolaget.

Vid årsstämman 2014 var 13 071 799 aktier represen-
terade av 15 aktieägare antingen personligen eller via 
ombud. De representerade aktierna utgjorde ca 73 % av 
det totala antalet aktier i bolaget. 

ÅRSSTÄMMA 2014
Stämman kommer att hållas tisdagen den 12 maj 2015 i 
Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Stämman 
börjar kl 14.30 med insläpp från kl 14.00. Årsredovisning-
en för 2014 kommer att finnas tillgänglig på företagets 
hemsida från och med den 21 april 2015.

VALBEREDNING
Valberedningens roll är att lägga fram förslag till års-
stämman för: (i) val av stämmoordförande, (ii) antalet 
styrelseledamöter, (iii) val av styrelseordförande och 
övriga styrelseledamöter, (iv) styrelsens arvoden med 
uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, 
(v) eventuell ersättning för kommittéarbete samt (vi) 
val av och ersättning till revisorer och revisorssupplean-
ter (i förekommande fall). Dessutom ska valberedning-
en lämna förslag till beslut om principer för inrättande 
av en ny valberedning.

Principerna för utseende av valberedningen antogs vid 
årsstämman den 13 maj 2014 enligt följande. Valbe-
redningen ska bestå av styrelseordföranden samt fyra 
ledamöter som representerar de fyra röstmässigt störs-
ta ägarna. De fyra största aktieägarna ska väljas ut på 
grundval av uppgifterna i det bolagsregister som förs av 
Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i septem-
ber 2014. Vid tidigast lämpliga datum efter utgången av 
september ska styrelsens ordförande kontakta de fyra 
aktieägare som har störst antal rösträtter enligt ovan, 
och begära att de utser en ledamot vardera till valbered-
ningen. Om någon av aktieägarna avstår från sin rätt att 
utse ledamot till valberedningen ska den aktieägare som 
därefter har flest röster ges tillfälle att utse en ledamot. 
Valberedningens mandatperiod fortsätter tills en ny val-
beredning utsetts. Om det inte är möjligt att kontakta 
en aktieägare inom rimlig tid kan valberedningen bestå 
av styrelsens ordförande samt tre ledamöter som re-
presenterar de tre övriga ägare som har flest rösträtter. 
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna 
enas om annat, vara den ledamot som representerar det 

största antalet aktier i bolaget. Om en ledamot lämnar 
valberedningen innan dess arbete är slutfört och om val-
beredningen anser att det finns behov av att ersätta den-
na ledamot ska valberedningen utse ny ledamot.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen. 
Valberedningen får belasta företaget med skäliga kost-
nader för resor och undersökningsarbete. 

Valberedningen har i enlighet med ovan beskrivna prin-
ciper haft följande sammansättning: Lord Peter Dares-
bury, styrelseordförande, Erik Wigertz som representant 
för Bertil Holdings Ltd, Peter Hamberg som represen-
tant för Niclas Eriksson med familj samt Bernt Plotek 
som representant för Svea Lands S.A. Eftersom en av 
de fyra största aktieägarna beslutade att inte utse någon 
ledamot gavs den femte största aktieägaren möjlighet att 
göra detta. Denne avböjde emellertid också. Det visade 
sig vara omöjligt att inhämta tillförlitlig information för 
att inom rimlig tid kunna kontakta den aktieägare som 
därefter hade det största röstvärdet, på grund av att ett 
antal aktieägare hade förvaltarregistrerade aktier. Val-
beredningen konstituerades således med de fyra ovan 
angivna ledamöterna. 
Valberedningen arbetar i företagets och samtliga aktie-
ägares bästa intresse och har fokus på att säkerställa att 
företagets styrelse består av ledamöter som besitter den 
kunskap och erfarenhet som motsvarar företagets behov. 

 
STYRELSEN
Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för bolagets 
organisation och förvaltningen av företagets angeläg-
enheter samt ska fortlöpande bedöma företagets och 
koncernens finansiella situation. I styrelsens uppgifter 
ingår bland annat frågor av materiell betydelse som af-
färsplaner med lönsamhetsmål, budget, delårsrappor-
ter och årsrapporter, förvärv och försäljning av bolag, 
betydande anskaffning eller försäljning av fastigheter, 
etablering av viktiga policyer, strukturen på interna 
kontrollsystem och betydande organisationsföränd-
ringar. Varje år upprättar Auriants styrelse en skrift-
lig arbetsordning för styrelsen, skriftliga instruktio-
ner till vd, skriftliga instruktioner om den finansiella 
rapporteringen och ett befogenhetsschema som visar 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande 
direktören. Arbetsordningen reglerar bland annat sty-
relsens åtaganden, minsta antalet styrelsemöten per år, 
hur kallelse till dessa möten sker och vilka dokument 
som behöver distribueras före styrelsemötet och hur 
protokoll från mötena ska upprättas. De skriftliga in-
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struktionerna för finansiell rapportering reglerar det 
existerande rapportsystemet, eftersom styrelsen löpan-
de behöver kunna bedöma bolagets och koncernens 
finansiella situation. De skriftliga instruktionerna till 
vd och befogenhetsschemat reglerar fördelningen av 
arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar mellan sty-
relsen och verkställande direktören. 

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och 
högst tio ledamöter samt högst fem suppleanter, utsed-
da av årsstämman. 

STYRELSENS ORDFÖRANDE
Vid det första sammanträdet efter bolagsstämman den 
13 maj 2014 utsåg styrelsen Lord Peter Daresbury till 
ordförande. Auriants styrelseordförande har under 

2014 lett styrelsens arbete och sett till att styrelsen 
har fullgjort sina åtaganden. Styrelseordföranden har 
fortlöpande följt koncernens verksamhet och utveckling 
genom kontakt med verkställande direktören. 

STYRELSENS LEDAMÖTER
Vid utgången av 2014 bestod Auriants styrelse av fem 
ledamöter – Andre Bekker, Peter Daresbury, Ingmar 
Haga, Preston Haskell och Bertil Villard – samt en 
suppleant, James Provoost Smith Jr., samtliga valda av 
bolagsstämman den 13 maj 2014.  Styrelseledamöterna 
presenteras mer utförligt i avsnittet om styrelsen 
i årsredovisningen. Uppgifter om ledamöternas 
oberoende från företaget och dess ledning återfinns 
nedan.

STYRELSELEDAMÖTERNAS OBEROENDE OCH AKTIEINNEHAV I AURIANT

Styrelseledamot Aktier i Auriant Optioner i Auriant
Oberoende i förhållande till 

bolaget*
Oberoende i förhållande  

till större aktieägare*

Preston Haskell 9 314 968 0 Nej Nej

Andre Bekker 0 70 000 Ja Nej

Ingmar Haga 0 70 000 Ja Ja

Peter Daresbury 0 70 000 Ja Ja

Bertil Villard 0 70 000 Ja Ja

James Provoost 
Smith Jr. (suppleant)

0 0 Ja Nej

*Oberoende enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning

STYRELSELEDAMÖTERNAS NÄRVARO VID SAMMANTRÄDEN 2014

Namn Funktion Närvaro

Peter Daresbury Ledamot/ordförande1 23/23

Andre Bekker Ledamot 23/23

Ingmar Haga Ledamot 23/23

Preston Haskell Ordförande²/ledamot 213/23

Bertil Villard Ledamot 22/23

¹ Utsedd av styrelsen den 13 maj 2014

² Till och med den 13 maj 2014
2 Preston Haskell avstod på grund av en intressekonflikt från att delta i två styrelsemöten som genomfördes per capsulam.  Eftersom supp-

leanten James Provoost Smith också hade en intressekonflikt i dessa ärenden deltog han inte i de beslut som fattades vid dessa två möten 

som ersättare för Preston Haskell.
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STYRELSENS ARBETE UNDER 2014
Styrelsen höll 23 möten under 2014, varav 14 per 
capsulam, tre per telefon och sex i form av fysiska möten. 
Följande viktiga ärenden behandlades av styrelsen under 
2014, vid sidan av godkännande av årsredovisning och 
delårsrapporter samt fastställande av budget:

• Företagets finansiella ställning och 
likviditetssituation.

• Strategiskt beslutsfattande.

• Godkännande av transaktionen med Centerra 
Exploration B.V., genom vilken Auriant Mining 
AB ökade sitt indirekta aktieinnehav i LLC ”Kara-
Beldir” till 100 % i utbyte mot att Auriant Cyprus 
Limited ska betala ett royalty till säljaren på alla 
framtida nettomineralintäkter.

• Godkännande av de huvudsakliga villkoren i en 
transaktion mellan fem företag som äger en guldgruva 
samt produktions- och prospekteringslicenser i 
Chukotkaregionen i Ryssland. 

• Godkännande av andra större kontrakt i enlighet 
med befogenhetsschemat. 

• Förberedelser för årsstämman.

• Möte med revisorn utan koncernledningens närvaro.

KOMMITTÉER
Ersättningskommittén

Under 2014 bestod ersättningskommittén av Preston 
Haskell (ordförande), Peter Daresbury, Bertil Villard 
och till och med den 13 maj 2014 Ingmar Haga.
Ersättningskommittén lämnar förslag till beslut i styrelsen 
om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande 
direktören. Den fattar också beslut om löner och andra 
anställningsvillkor för koncernledningen, på förslag av 
vd.

Finans- och revisionskommittén

Finans- och revisionskommittén bestod ursprungligen av 
Peter Daresbury, Ingmar Haga och Bertil Villard. Efter 
att JP Smith hade valts till suppleant av bolagsstämman 
2014 inträdde han som kommitténs fjärde ledamot 
och utsågs till dess ordförande. Ledamöterna i 
kommittén har nödvändig kompetens och erfarenhet i 
redovisningsfrågor. 

Tekniska kommittén

Den tekniska kommittén bestod av Ingmar Haga och 
Andre Bekker, med Ingmar Haga som ordförande. Dess 
uppgift är att bistå styrelsen i gruvteknik och andra 
tekniska frågor.

Vid sidan av den löpande rapporteringen till styrelsen 
rapporterar kommittéerna om viktigare beslut.

STYRELSEARVODE
Styrelsens arvode beslutas av årsstämman. Vid 
årsstämman 2014 fastställdes arvodet till 250 000 SEK 
för ordföranden och 200 000 till var och en av de övriga 
ledamöterna.  Det beslutades att ett belopp om 25 000 
SEK per år och ledamot skulle utgå för kommittéarbete.  

KONCERNLEDNING
Koncernledningen bestod vid utgången av 2014 av vd, 
vice vd, ekonomidirektör, personalchef, chefsgeolog och 
koncernens juridiska rådgivare. Ledningen för företaget 
presenteras på sidorna 28-29 i årsredovisningen.

Verkställande direktören har till uppgift att sköta den 
löpande förvaltningen av företaget. Verkställande 
direktörens arbete utvärderas en gång per år. Denis 
Alexandrov är verkställande direktör i Auriant Mining 
AB sedan maj 2012.  

I händelse att vd blir oförmögen att fullgöra sina 
skyldigheter ska vice verkställande direktören överta 
ansvaret för dessa tills en ny vd har utsetts. Händelser 
som kan ge upphov till en sådan situation definieras i de 
skriftliga instruktioner till vd som styrelsen har antagit.  
Styrelsen för Auriant Mining AB utsåg i januari 2014 
Irina Olsson till vice vd. 

 
ERSÄTTNING TILL LEDNING
Årsstämman den 13 maj, 2014 godkände följande 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjer 

Riktlinjerna skall gälla för avtal som ingås efter 
stämmans beslut samt för det fall att ändringar görs i 
existerande villkor efter denna tidpunkt. Bolaget skall 
sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig 
och konkurrenskraftig givet förhållandena i det enskilda 
landet och därvidlag också kunna erbjuda s.k. ”sign on” 
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bonus i avsikt att kunna rekrytera de bäst lämpade le-
dande befattningshavare. Ersättningen skall variera i för-
hållande till den enskildes och Koncernens prestationer. 
Den totala ersättningen till Koncernledningen föreslås 
kunna bestå av de komponenter som anges nedan. Den 
totala ersättningen till koncernledningen skall bestå av 
de komponenter som anges nedan.

Fast lön 

Den fasta lönen (”Grundlönen”) skall vara marknadsan-
passad och baseras på ansvar, kompetens och prestation. 
Den fasta lönen skall revideras varje år.

Rörlig lön 

Den rörliga lönen skall relateras till Bolagets resultat, 
reserv- och produktionsmål samt specifika mål inom 
respektive befattningshavares ansvarsområde. Rörlig lön 
kan betalas ut varje år och skall maximalt uppgå till en 
årlig grundlön.

Långsiktiga incitament 

Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av 
långsiktiga incitamentsprogram som skall föreslås bo-
lagsstämman. Mer information om de långsiktiga incita-
mentsprogrammen är etablerade i bolaget finns i följan-
de avsnitt i denna bolagsstyrningsrapport.

Försäkringsbara förmåner 

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner 
skall i förekommande fall utformas så att de återspeg-
lar regler och praxis i hemlandet. Om möjligt skall pen-
sionsplanerna varaavgiftsbestämda. I individuella fall, 
beroende på de skatteoch/eller socialförsäkringslagar 
som gäller för individen, kan andra avvägda pensions-
planer eller pensionslösningar godkännas.

Övriga förmåner 

Övriga förmåner skall kunna tillhandahållas enskilda 
medlemmar i Koncernledningen eller hela Koncernled-
ningen. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del 
av den totala ersättningen. Förmånerna skall vidare mot-
svara vad som är normalt förekommande på marknaden.

Uppsägning och avgångsvederlag 

Uppsägningstiden skall vara maximalt tolv månader vid 
uppsägning som initieras av Bolaget Och maximalt sex 
månader vid uppsägning som initieras av medlem av 

Koncernledningen. Avgångsvederlag kan endast komma 
betalas efter uppsägning från Koncernens sida eller när 
en medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund 
av väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till 
följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete.

Avvikelser från riktlinjerna 

Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa rikt-
linjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För information om ersättningspolicy samt ersättningar 
till verkställande direktör, ledande befattningshavare och 
övriga anställda hänvisas till not 3, på sidan 75-75 i den-
na årsredovisning.

LÅNGSIKTIGA INCITAMENT
Styrelsen utvärderar regelbundet behovet av långsikti-
ga incitamentsprogram. För närvarande finns följande 
långsiktiga incitamentsprogram i bolaget:
• Långsiktigt incitamentsprogram för verkställande 

direktör och investeringschef, antaget av den extra 
bolagsstämman den 27 november 2012.

• Långsiktigt incitamentsprogram för företagsled-
ningen och ett antal andra medarbetare, antaget vid 
årsstämman den 15 maj 2013.

• Långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen, anta-
get vid årsstämman den 15 maj 2013 på förslag av 
den största aktieägaren.

• Långsiktigt incitamentsprogram för företagsled-
ningen och ett antal andra medarbetare, antaget vid 
årsstämman den 13 maj 2014.

• Långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen, anta-
get vid årsstämman den 13 maj 2014 på förslag av 
den största aktieägaren.

REVISOR
Årsstämman utser revisor i företaget. Revisorn har till 
uppgift att granska företagets årsredovisning och bok-
föring samt styrelsens och den verkställande direktörens 
förvaltning. På årsstämman den 13 maj 2014 valdes re-
visionsbyrån PwC till företagets revisorer till och med 
årsstämman 2015. Huvudansvarig revisor hos PwC är 
den auktoriserade revisorn Martin Johansson. 
Revisionen utförs i enlighet med internationella revi-
sionsstandarder och god revisionssed i Sverige. 
Revisionen av årsbokslutet utförs under perioden febru-
ari till april påföljande år och inkluderar även en gransk-
ning av bokslutet för tredje kvartalet från november un-
der räkenskapsåret.  
INTERNKONTROLL
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Intern kontroll definieras ofta som en process som på-
verkas av styrelsen, företagsledningen och annan per-
sonal, och som utformas för att ge en rimlig försäkran 
om att företagets mål uppnås i termer av ändamålsenlig 
och effektiv verksamhet. Rimlig säkerhet ska också till-
handahållas vad gäller tillförlitligheten i den finansiella 
rapporteringen och efterlevnaden av relevanta lagar och 
förordningar. Den interna kontrollen utgörs av flera de-
lar: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, in-
formation och kommunikation samt uppföljning.

KONTROLLMILJÖ
Basen för intern kontroll är kontrollmiljön, vilken 
innefattar den kultur som styrelse och företagsledning 
kommunicerar och verkar utifrån och som skapar 
den disciplin och struktur som krävs för att de 
övriga beståndsdelarna av den interna kontrollen ska 
kunna tillämpas. Kontrollmiljön utgörs framförallt 
av organisationsstruktur, ansvar och befogenheter, 
ledningsfilosofi, etiska värderingar, medarbetarnas 
kompetens, policyer och riktlinjer samt rutiner. 
Ramverken som omger Auriants styrelse utgörs, förutom 
av relevant lagstiftning, av ägarnas intentioner och koden. 
Den formella beslutsordningen i koncernen utgår från den 
ansvarsfördelning mellan styrelse och vd som styrelsen 
årligen fastställer i form av skriftliga instruktioner till 
vd och ett befogenhetsschema. Vd har möjlighet att 
delegera ett begränsat beslutsfattande till övriga ledande 
befattningshavare. Två styrelsemedlemmar i förening 
har firmateckningsrätt. Vidare har verkställande 
direktören, i sina normala affärsaktiviteter, också rätt att 
teckna bolaget.

RISKBEDÖMNING
All affärsverksamhet är förenad med risktagande. En 
strukturerad riskbedömning möjliggör identifiering av 
de väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen samt var dessa 
risker finns inom organisationen. Auriants styrelse 
bedömer fortlöpande vilka förebyggande åtgärder som 
behöver vidtas för att minska företagets risker, vilket 
bland annat innebär att tillse att företaget är tillbörligt 
försäkrat och har erforderliga policyer och riktlinjer på 
plats.

KONTROLLER
Kontrollåtgärder behövs för att förebygga, upptäcka 
och korrigera fel och avvikelser. Aurient Minings 
ekonomifunktion sammanställer varje kvartal finansiella 
rapporter där resultat och kassaflöde för den gångna 
perioden redovisas på dotterbolagsnivå samt på 
koncernnivå. Avvikelser mot budget och prognos 

analyseras och kommenteras. Dokumenterade processer 
finns för framtagande av underlag till de finansiella 
rapporterna. Upptäckta fel och avvikelser analyseras och 
följs upp.

UPPFÖLJNING
Finansiell uppföljning sker kvartalsvis av samtliga 
resultatenheter och på koncernnivå. Därtill erhåller 
koncernledningen operativa rapporter på vecko- och 
månadsbasis. Uppföljning sker sedan mot budget. Auriant 
är ett gruvbolag i tidigt skede, varför det för närvarande 
inte avges några resultat- eller omsättningsprognoser 
externt. Mål för den förväntade guldproduktionen under 
helåret fastställs initialt i samband med budgetarbetet i 
slutet av föregående år. Normalt granskas och revideras 
dessa mål vid behov under sommaren när produktionen 
har kommit igång på allvar.
Styrelsen erhåller operativa rapporter med jämförelser 
mellan planerat och faktiskt utfall på vecko-, 
månads- och kvartalsbasis. Under 2014 granskade 
styrelsen koncernens ekonomiska rapporter, såsom 
resultatrapporter, kassaflöden och balansrapporter, 
varje kvartal. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den 
information som företagsledningen lämnar. Vd följer upp 
budgetmålen månatligen och rapporterar till styrelsen.
 Med tanke på företagets storlek har det valt att inte ha 
någon särskild internrevisionsfunktion. Om styrelsen 
finner det motiverat kommer den interna kontrollen att 
utökas ytterligare. Frågan om en särskild internrevision 
prövas av styrelsen årligen och kommer att prövas på 
nytt under 2015.

Under 2014 följde inte Auriant Svensk kod 
för bolagsstyrning på följande huvudsakliga 
punkter: 

• Enligt punkt 2.5 ska företaget senast sex månader 
före årsstämman på sin webbplats lämna uppgift 
om namnen på ledamöterna i valberedningen. 

Företaget hade inte uppdaterat namnen på 
valberedningens ledamöter på sin webbplats den 
12 november 2014, sex månader före årsstämman 
2015. Företaget hade inte tillgång till de erforderliga 
uppgifterna den 12 november 2014 eftersom utseendet 
av representanter i valberedningen för ägare med störst 
röstandel ännu inte hade gjorts detta datum. Den längre 
urvalsprocessen anses ligga i alla företagets aktieägares 
intresse, eftersom syftet är att identifiera och knyta 
till sig ledamöter som har erforderlig kompetens och 
erfarenhet.   
• Enligt punkt 6.1 ska styrelsens ordförande väljas av 

bolagsstämman.  
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I Auriant utses ordföranden av styrelsen. Det anses ligga 
i företagets intresse att styrelsen ansvarar för valet av 
ordförande, eftersom detta ökar flexibiliteten i styrelsens 
arbete. 

• Enligt punkt 9.2 ska de ledamöter i 
ersättningskommittén som har utsetts av 
bolagsstämman, utom styrelseordföranden som 
kan leda kommitténs arbete, vara oberoende i 
förhållande till företaget och dess verkställande 
ledning.  

Styrelseledamoten Preston Haskell, som inte är oberoende 
i förhållande till företaget och dess verkställande ledning 
enligt kriterierna i punkt 4.4 i koden, har fortsatt att 
fungera som ordförande för ersättningskommittén efter 
sin avgång som styrelseordförande i maj 2014. Preston 
Haskells engagemang i ersättningskommittén anses 
ligga i alla företagets aktieägares intresse av följande 
skäl: Preston Haskell är själv den största aktieägaren i 
företaget och innehar via olika företag 52,32 % av dess 
aktier. Han har stora kunskaper och lång erfarenhet av 
ersättningsfrågor. Sedan i maj 2012 ingår inte Preston 
Haskell längre i företagets verkställande ledning.
   
• Enligt punkt 9.8 ska aktie- och aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram utformas så att 
intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets 
ingående till dess att en aktie får förvärvas inte 
understiger tre år.

Vid årsstämman den 13 maj 2014 antogs ett 
incitamentsprogram genom vilket vissa medlemmar 
av företagsledningen erbjuds teckningsoptioner, ett 
långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen samt ett 
långsiktigt incitamentsprogram för företagsledningen 
och ett antal andra medarbetare.  Dessa program, 
liksom andra befintliga långsiktiga incitamentsprogram 
som beskrivs ovan i denna rapport, inbegriper kortare 
intjänandeperioder än tre år.

Det ansågs ligga i företagets och alla aktieägares intresse 
att skapa en större delaktighet för styrelsen, vd och andra 
ledande befattningshavare och medarbetare genom 
att erbjuda incitamentsprogram med kortare period 
för förvärv av aktier och/eller intjänandeperiod än vad 
Svensk kod för bolagsstyrning rekommenderar. . 

• Enligt punkt 9.8 ska aktieoptioner inte heller ingå 
i program riktade till styrelseledamöter som inte 
samtidigt är anställda i företaget. 

Det långsiktiga incitamentsprogram för styrelsen som 
antogs vid årsstämman den 15 maj 2013 inkluderar 
personaloptioner. Det ansågs ligga i företagets och alla 
aktieägares intresse att anta detta incitamentsprogram 
av följande skäl: Företaget har lyckats rekrytera icke-
verkställande styrelseledamöter som är högt kvalificerade 
och har lång erfarenhet.  Möjligheten att erbjuda 
personaloptioner har varit avgörande för att ett företag 
av Auriants storlek ska kunna locka till sig personer med 
sådana kvaliteter. Denna ersättningsmetod gagnar också 
företagets likviditet. Eftersom vi är ett mindre gruvbolag 
har vi ett begränsat fritt kassaflöde och är således inte i 
stånd att erbjuda styrelsen högre arvoden eller syntetiska 
aktier.  Innehavet av dessa optioner kommer vidare att 
medföra att de icke-verkställande styrelseledamöternas 
och aktieägarnas intressen sammanjämkas. 

FÖRSLAG TILL BEHANDLIG AV FÖRLUST

Koncernens egna kapital vid årets slut 2014 uppgick till 
-156,3 MSEK, varav 200,3 MSEK utgjorde aktiekapital.

I moderbolaget uppgår det fria egna kapitalet till:

SEK

Överkursfond 587 962 259

Valutakursreserv -100 607 474

Balanserat resultat -566 522 099

Periodens nettoresultat -41 589 655

Summa fritt eget kapital -120 756 969

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
moderbolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning
och att ingen utdelning sker för räkenskapsåret.
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Nyckeltal (SEK)

NYCKELTAL 

2014 2013  2012  2011 2010  Definitioner

Lönsamhet

Malmanrikning, 000 ton 564 450 365 260 174 Anrikat malmtonnage

Bearbetning av slaggrester, 
000 ton

88 142 54 5 - Mängd bearbetade slaggrester

Vaskning guldsand, 000 m3 379 338 119 89 713 Vaskning guldsand

Guldproduktion, uns 34 689 36 716 20 641 13 182 23 470 Guldproduk-tion under perioden (troy uns)

Försålt guld, uns 34 273 36 779 19 837 12 417 23 786 Faktiskt försåld guldproduk-tion under perioden 
(troy uns)

Intäkter, TSEK 297 481 328 970 234 133 131 965 214 037 Intäkter från försäljning av guld och guld-
ekvivalenter

Realiserat genomsnittligt 
guldpris, USD/uns

1 244 1 373 1 700 1 610 1 257 Erhållet snittpris under perioden, USD/uns

Resultat före skatt, TSEK -194 779 -159 404 -105 672 -128 265 17 108

Avkastning på eget kapital, % -172,9 % -159,4 % -49,8 % -35,6 % 2,6 % Periodens resultat efter skatt i procent av 
genomsnittligt totalt eget kapital, inklusive 
minoritets-andelar

Avkastning på totalt kapital, % -19,7 % -21,6 % -17,3 % -18,9 % 1,4 % Periodens resultat efter skatt i procent av 
genom-snittliga totala tillgångar, inklusive 
minoritets-andelar

Kapitalstruktur

Eget kapital, TSEK -156 268 7 459 154 380 270 806 405 511 Totalt eget kapital vid periodens slut inklusive 
innehav utan bestämmande inflytande

Räntebärande skulder, TSEK 745 322 489 295 350 530 243 219 118 133 Totala räntebärande skulder vid periodens slut

Soliditet, % -22,5% 1,2 % 26,5 % 42,4 % 63,6 % Totalt eget kapital, inklusive innehav utan 
bestämmande inflytande, i procent av balans-
omslutningen

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde före investeringar, 
TSEK

-32 967 -7 894 -20 142 -42 694 -95 362 Kassaflöde från den löpande verksamheten

Förändring i likvida medel, 
TSEK

-13 626 -10 557 11 346 -11 662 -838 Operativt kassaflöde plus förändring i likvida medel

Likvida medel, TSEK 4 711 10 776 22 266 10 995 22 230 Bank och likvida medel vid periodens slut

Summa tillgångar, TSEK 695 257 609 814 582 042 638 870 637 488

Investeringar

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar, TSEK

19 510 60 114 55 683 141 727 86 737 Investeringar i materiella anläggnings-tillgångar, 
minus avyttringar

Anställda

Medeltal anställda under 
periode

802 869 720 728 916

Aktiedata

Antal utestående aktier före 
utspädning

17 802 429 17 802 429 17 616 987 17 616 987 16 016 987 Antal utgivna aktier vid periodslut utan hänsyn 
till utestående tecknings-optioner och eventuella 
personal-optioner

Genomsnittligt antal 
utestående aktier under 
perioden före utspädning

17 802 429 17 802 429 17 616 987 16 652 603 5 026 107 Genom-snittligt antal utgivna aktier under perioden 
utan hänsyn till utestående tecknings-optioner med 
ett lösenbelopp som understiger aktuell aktiekurs

Antal utestående 
teckningsoptioner

1 730 101 1 306 768 1 057 210 510 650 000 510 650 000 Antal icke-utnyttjade tecknings-optioner vid 
periodslut

Kvotvärde, SEK 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 Varje akties andel av det totala aktiekapitalet

Vinst per aktie, SEK -7,23 -7,24 -6,01 -7,17 1,58 Resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal 
utestående aktier under perioden

Eget kapital per aktie, kr -8,78 0,42 8,76 15,37 25,23 Totalt eget kapital, inklusive innehav utan 
bestämmande inflytande, i relation till antalet 
utestående aktier vid periodslutet

Börskurs per aktie vid 
periodslutet, SEK

2,74 8,45 15,5 22 23 Senaste betalda aktiekurs den sista börsdagen  
i perioden
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Nyckeltal (USD)

NYCKELTAL 

2014 2013  2012  2011 2010  Definitioner

Lönsamhet

Malmanrikning, 000 ton 564 450 365 260 174 Anrikat malmtonnage

Bearbetning av slaggrester, 000 
ton

88 142 54 5 - Mängd bearbetade slaggrester

Vaskning guldsand, 000 m3 379 338 119 89 713 Vaskning guldsand

Guldproduktion, uns 34 689 36 716 20 641 13 182 23 470 Guldproduktion under perioden (troy uns)

Försålt guld, uns 34 273 36 779 19 837 12 417 23 786 Faktiskt försåld guldproduktion under perioden 
(troy uns)

Intäkter, USD 000 42 627 50 502 35 934 20 254 29 727 Intäkter från försäljning av guld och guldekviva-
lenter

Realiserat genomsnittligt 
guldpris, USD/uns

1 244 1 373 1 700 1 610 1 257 Erhållet snittpris under perioden, USD/uns

Resultat före skatt, USD 000 -26 262 -24 471 -16 219 -19 686 2 376

Avkastning på eget kapital, % -196,0% -159,4 % -49,8 % -35,6 % 2,6 % Periodens resultat efter skatt i procent av 
genomsnittligt totalt eget kapital, inklusive 
minoritetsandelar

Avkastning på totalt kapital, % -17,9% -21,6 % -17,3 % -18,9 % 1,4 % Periodens resultat efter skatt i procent av 
genomsnittliga totala tillgångar

Kapitalstruktur
Eget kapital, USD 000 -18 078 1 146 23 694 41 563 62 237 Totalt eget kapital vid periodens slut inklusive 

innehav utan bestämmande inflytande

Räntebärande skulder,  
USD 000

95 057 75 179 53 799 37 329 18 131 Totala räntebärande skulder vid periodens slut

Soliditet, % -19,7% 1,2% 26,5% 42,4% 63,6 % Totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestäm-
mande inflytande, i procent av balansomslutningen

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde före investeringar, 
USD 000

-5 301 -1 212 -2 973 -6 553 -14 636 Kassaflöde från den löpande verksamheten

Förändring i likvida medel, 
USD 000

-1 823 -1 621 1 675 -1 790 -129 Operativt kassaflöde plus förändring i likvida medel

Likvida medel, USD 000 603 1 656 3 417 1 687 3 412 Bank och likvida medel vid periodens slut

Totala tillgångar, USD 000 91 709 93 696 89 330 98 052 93 748

Investeringar
Investeringar i materiella 
anläggnings-tillgångar,  
USD 000

2 782 9 236 8 546 21 752 13 312 Investeringar i materiella anläggningstillgångar, 
minus avyttringar

Anställda
Medeltal anställda under 
perioden

802 869 720 728 916

Aktiedata
Antal utestående aktier före 
utspädning

17 802 429 17 802 429 17 616 987 17 616 987 16 016 987 Antal utgivna aktier vid periodslut utan hänsyn 
till utestående teckningsoptioner och eventuella 
personaloptioner

Genomsnittligt antal 
utestående aktier under 
perioden före utspädning

17 802 429 17 802 429 17 616 987 16 652 603 5 026 107 Genomsnittligt antal utgivna aktier under perioden 
utan hänsyn till utestående teckningsoptioner med 
ett lösenbelopp som understiger aktuell aktiekurs

Antal utestående 
teckningsoptioner

1 730 101 1 306 768 1 057 210 510 650 000 510 650 000 Antal icke utnyttjade teckningsoptioner vid 
periodslut

Kvotvärde, USD 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 Varje akties andel av det totala aktiekapitalet

Vinst per aktie, USD -0,93 -1,11 -0,92 -1,10 0,24 Resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal 
utestående aktier under perioden

Eget kapital per aktie, USD -1,02 0,06 1,34 2,36 3,87 Totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestäm-
mande inflytande, i relation till antalet utestående 
aktier vid periodslutet

Börskurs per aktie vid 
periodslutet, USD

0,35 1,30 2,38 3,38 3,53 Senaste betalda aktiekurs den sista börsdagen  
i perioden
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Ekonomidirektören har ordet

EKONOMIDIREKTÖREN HAR ORDET

Det är med glädje jag presente-
rar våra finansiella rapporter för 
2014. 

Det har varit ett besvärligt år för 
hela branschen, som har pressats 
av sjunkande guldpriser och på-
verkats av politiska och ekonomis-
ka händelser. Andra halvåret 2014 
kännetecknades av en kraftig de-
preciering av den ryska rubeln i 
förhållande till US-dollarn, med 
cirka 70 % sedan årets början. Ru-
belns minskade värde förväntas 
påverka guldindustrin i Ryssland 
positivt på kort och medellång 
sikt. 

Företaget satsade fortsatt på att 
vidareutveckla sin resursbas, hål-
la kostnaderna under kontroll 
och effektivisera utnyttjandet av 
befintliga produktionstillgång-
ar under 2014 Företaget förvär-
vade den återstående andelen i 
Kara-Beldyr på 70  % från kana-
densiska Centerra Gold Inc. och 
ökade därmed sin ägarandel i 
Kara-Beldyr till 100 %. Som ved-
erlag för denna transaktion ska 

Auriant Mining betala ett royalty 
om 3,5  % till Centerra Gold på 
alla framtida nettomineralintäkter 
från Kara-Beldyr. Kara-Beldyrs 
guldtillgångar beräknas uppgå till 
500 000 uns. Vi förväntar oss ett 
godkännande av resurserna i Ka-
ra-Beldyr av de statliga myndighe-
terna under 2015. Avsikten är att 
produktionen ska inledas 2019.

Vi ökade reserverna i Tardan, 
som för nuvarande är vår största 
produktionstillgång, till 8  755  kg 
(281 000 uns) till följd av prospek-
teringsarbeten i Barsuchiyområ-
det. Eftersom vi hade att bearbeta 
mer höggradig malm öppnade vi 
gravitationsanläggningen i Tardan 
igen under fjärde kvartalet 2014. 
Vi förväntar oss att guldhalten ska 
öka ytterligare under 2015 och 
när brytningen inleds i Barsuchiy 
2016.

Företaget producerade 1  079  kg 
(34 689 uns) guld 2014, en minsk-
ning med 5,5  % jämfört med 
2013, då vi producerade 1 142 kg 
(36 716 uns), som främst är hän-

förlig till den sämre utvecklingen 
för Solcocon. Koncernens omsätt-
ning sjönk med 7,8  MUSD eller 
16 % jämfört med 2013, som ett 
resultat av att mängden sålt guld 
minskade med 7 %, från 1 144 kg 
(36  779  uns) 2013 till 1  066  kg 
(34 273 uns) 2014, och att det ge-
nomsnittliga realiserade guldpri-
set minskade med 9 %, från 1 373 
USD 2013 till 1 244 USD 2014.

Den genomsnittliga rörliga kost-
naden per uns guld producerat i 
Tardan minskade med 14 %, från 
1  239 USD/uns 2013 till 1  060 
USD/uns 2014.

Trots att omsättningen mins-
kade steg koncernens EBITDA 
med 24  % jämfört med 2013, 
men var fortfarande negativt: 
-4,1  MUSD mot -5,4  MUSD 
2013. Netto-EBITDA från pro-
duktionstillgångarna var posi-
tivt (1,0  MUSD). Tardan gene-
rerade ett positivt EBITDA på 
2,4  MUSD. Den alluviala verk-
samheten i Solcocon genererade 
ett mycket positivt EBITDA på 



AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 2014 49

EKONOMIDIREKTÖREN HAR ORDET

2,3 MUSD, men malmbrytning-
en utvecklades sämre 2014, vilket 
ledde till ett negativt netto-EBIT-
DA för Solcocon på -1,4 MUSD. 
Koncernens allmänna och ad-
ministrativa kostnader minskade 
med 26 % under 2014, och upp-
gick till -4,9 MUSD. 

De finansiella kostnaderna ökade 
med 3,9 MUSD, främst till följd 
av ökningen av valutakursför-
luster på 2,9 MUSD och ökade 
räntekostnader med 1,0 MUSD. 
Företagets tillväxt finansieras från 
externa källor, vilket medförde 
att räntekostnaderna steg till 10,0 
MUSD 2014. En stor del av dessa 
räntekostnader, 5,5 MUSD, ka-
pitaliseras dock, så att inga regel-
bundna betalningar fordras.

Vårt nettoresultat är fortfarande 
negativt. Enligt rysk skattelag-
stiftning ackumuleras upplupna 
förluster i rapporten över finan-
siell ställning och kan kvittas mot 
framtida skattepliktiga resultat. 
Koncernens inkomstskatt för 
2014 uppgick till 9,7 MUSD, och 
bestod av uppskjutna skatteford-
ringar på underskottsavdrag. En-
ligt ledningens prognoser kommer 
koncernens dotterföretag att ge-

nerera skattemässiga vinster som 
gör det möjligt att utnyttja de upp-
skjutna skattefordringarna i fram-
tiden. 

Under 2014 tog företaget en 
kreditram på 45  MUSD från 
Promsvyazbank i anspråk i sin hel-
het. Lånet löper till slutet av 2018. 
Det aktieägarlån på 41  MUSD 
som togs upp i maj 2014 om-
klassificerades från kortfristig till 
långfristig skuld i och med att 
löptiden förlängdes till slutet av 
2018. I maj 2014 sänktes räntan 
på aktieägarlånet från 18 till 10 %. 
I mars 2015 gjorde företaget och 
den kontrollerande aktieägaren en 
överenskommelse som innebär att 
den effektiva räntan sjunker från 
10 till 2 % och att aktieägaren har 
rätt att lösa in 20 MUSD av det 
utesående lånebeloppet mot likvi-
da medel eller nyemitterade aktier 
eller bådadera.

Om lånet (inklusive upplupen rän-
ta fram till den 31 december 2018 
med 2 % per år, vilken skulle upp-
gå till 21,6 MUSD) skulle konver-
teras i sin helhet skulle 51 581 342 
aktier behöva emitteras.

Överenskommelsen kommer att 

föreläggas bolagsstämman för 
godkännande. Konverteringen 
kan göras närhelst aktieägaren 
finner lämpligt under perioden 
från datumet för bolagsstämmans 
godkännande till den 31 december 
2018. 

I början av 2015 fick företaget ett 
erbjudande från Aristus Holdings 
Ltd. om att köpa 50 % av fem guld-
fyndigheter i Chukotkaregionen 
i Ryssland, däribland Valunisty – 
en producerande guldgruva med 
totala C1 + C2-reserver på cirka 
20 ton guldekvivalenter. Som en 
del av affären ingick företaget ett 
rättsligt bindande avtal med Aris-
tus Holdings Ltd. om att förvalta 
och utveckla dessa tillgångar un-
der de närmaste tre åren. Företaget 
kommer att erhålla en fast förvalt-
ningsavgift på 1,2 MUSD/år och 
en bonus på upp till 2,4 MUSD/
år om vissa produktionsmål och 
finansiella mål nås.

Sergey Ustimenko

Ekonomidirektör
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RÄKENSKAPER

Koncernens resultaträkning

Koncernens rapport över totalresultatet

2014 2013 2014 2013

Not TSEK TSEK TUSD TUSD

Intäkter 1 297 481 328 970 42 627 50 502

Kostnad för sålda varor 2 -336 598 -368 831 -48 752 -56 621

Bruttoresultat  -39 117 -39 861 -6 125 -6 119

Administrationskostnader 4 -34 080 -43 595 -4 976 -6 693

Övriga rörelseintäkter 1a 5 195 10 759 769 1 652

Övriga rörelsekostnader 1a -6 339 -14 433 -919 -2 216

Rörelseresultat  -74 341 -87 130 -11 251 -13 376

Finansiella intäkter 5 - 15 - 2

Finansiella kostnader 6 -120 438 -72 289 -15 011 -11 097

Resultat före skatt  -194 779 -159 404 -26 262 -24 471

Inkomstskatt 7 66 114 30 440 9 671 4 673

Årets resultat  -128 665 -128 964 -16 591 -19 798

Resultat hänförligt till:

Aktieägare i moderbolaget -128 665 - 128 964 -16 591 - 19 798

Resultat per aktie före utspädning (SEK, USD) 17 -7,23 - 7,24 -0,93 - 1,11

Resultat per aktie efter utspädning (SEK, USD) -7,23 - 7,24 -0,93 - 1,11

Antal aktier vid rapportperiodens slut  17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 802 429

Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret  17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 802 429

Genomsnittligt antal aktier för perioden med hänsyn till utspädning  18 667 480 18 923 755 18 667 480 18 923 755

2014 2013 2014 2013

TSEK TSEK TUSD TUSD

Årets resultat -128 665 - 128 964 -16 591 - 19 798

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen - - - -

Omräkningsdifferens -37 840 -22 721 -3 055 -3 488

Summa totalresultat för perioden -166 505 - 151 685 -19 646 - 23 286
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RÄKENSKAPER

Koncernens balansräkning
2014.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2013.12.31 

Not TSEK TSEK TUSD TUSD

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Gruvrättigheter och kapitaliserade 
prospekteringskostnader

8 242 165 167 733 33 928 25 772

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 86 750 80 843 11 091 12 422

Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 10 163 812 146 604 20 890 22 525

Pågående konstruktionsarbeten 11 18 031 19 208 2 181 2 951

 268 593 246 655 34 162 37 898

Andelar i joint ventures 13 - 24 705 - 3 796

Övriga långfristiga lånefordringar 24 936 - 3 192 -

Uppskjuten skattefordran 7 80 441 44 130 10 298 6 780

Summa anläggningstillgångar 616 135 483 223 81 580 74 246

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 14 37 779 61 415 4 836 9 436

Avrymningstillgångar - 13 262 - 2 038

Kundfordringar 318 395 41 60

Övriga kortfristiga fordringar 15 31 029 35 375 3 972 5 435

Förutbetalda kostnader 15 5 285 5 368 677 825

Kassa och bank 16 4 711 10 776 603 1 656

Summa omsättningstillgångar  79 122 126 590 10 129 19 450

SUMMA TILLGÅNGAR 695 257 609 814 91 709 93 696
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RÄKENSKAPER

Koncernens balansräkning
2014.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2013.12.31 

Not TSEK TSEK TUSD TUSD

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 17 200 277 200 277 30 738 30 738

Övrigt tillskjutet kapital 162 982 160 204 24 997 24 575

Valutakursreserv -90 946 -53 106 -11 220 -8 165

Balanserat resultat  -428 581 -299 916 -62 593 -46 002

SUMMA EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL 
MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE

-156 268 7 459 -18 078 1 146

Innehav utan bestämmande inflytande  - - - -

SUMMA EGET KAPITAL
-156 268 7 459 -18 078 1 146

LÅNGFRISTIGA SKULDER    

Uppskjuten skatt 7 17 530 19 548 2 719 3 003

Avsättningar 18 6 607 8 297 846 1 275

Långfristiga lån 19,20 473 059 35 438 60 558 5 444

Övriga långfristiga skulder  52 100 19 543 6 975 3 004

Summa långfristiga skulder 549 296 82 826 71 098 12 726

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 21 22 439 35 304 2 872 5 424

Kortfristiga lån 19,20 252 666 451 123 32 344 69 314

Övriga kortfristiga skulder 27 124 33 102 3 473 5 086

Summa kortfristiga skulder  302 229 519 529 38 689 79 824

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 695 257 609 814 91 709 93 696

STÄLLDA PANTER 23 - 48 669 - 7 478

ANSVARSFÖRBINDELSER - - - -
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RÄKENSKAPER

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Samtliga belopp anges i TSEK Aktiekapital

Övrigt 
Tillskjutet 

kapital Valutakursreserv
Balanserade 

vinstmedel

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa eget 

kapital

Eget kapital per den 31 
december 2012

198 191 157 526 -30 385 -170 952 - 154 380

Totalresultat

Årets resultat - - - -128 964 - -128 964

Nyemission 2 086 - - - - 2 086

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - 2 678 - - - 2 678

Omräkningsdifferens - - -22 721 - - - 22 721

Summa totalresultat för 
perioden 

2 086 2 678 -22 721 -128 964 - -146 921

Summa transaktioner med 
ägarna, redovisade direkt mot 
eget kapital

2 086 2 678 - - - 4 764

Eget kapital per den 31 
december 2013 

200 277 160 204 -53 106 -299 916 - 7 459

       

Totalresultat

Årets resultat - - - - 128 665 - - 128 665

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - 2 778 - - - 2 778

Omräkningsdifferens - - -37 840 - - - 37 840

Summa totalresultat för 
perioden

- 2 778 -37 840 -128 665 - -163 727

Summa transaktioner med 
ägarna, redovisade direkt mot 
eget kapital

- 1 489 - - 1 489

Eget kapital per den  
31 december 2014

200 277 162 982 -90 946 -428 581 - -156 268

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
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RÄKENSKAPER

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Samtliga belopp anges i TUSD Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Valutakursreserv
Balanserade 

vinstmedel

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Summa 
eget 

kapital

Eget kapital per den  
31 december 2012

30 418 24 164 -4 684 -26 204 - 23 694

Totalresultat

Årets resultat - - - -19 798 - -19 798

Nyemission 320 - - - - 320

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - 411 - - - 411

Omräkningsdifferens - - -3 481 - - -3 481

Summa totalresultat för 
perioden 

320 411 -3 481 -19 798 - -22 548

Summa transaktioner med 
ägarna, redovisade direkt mot 
eget kapital

320 411 - - - 731

Eget kapital per den  
31 december 2013 

30 738 24  575 -8 165 -46 002 - 1 146

       

Totalresultat

Årets resultat - - - -16 591 - -16 591

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - 422 - - - 422

Omräkningsdifferens - - -3 055 - - -3 055

Summa totalresultat för 
perioden

422 -3 055 -16 591 - -19 224

Summa transaktioner med 
ägarna, redovisade direkt mot 
eget kapital

- 226 - - - 226

Eget kapital per den  
31 december 2014

30 738 24 997 -11 220 -62 593 - -18 078

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
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Koncernens kassaflödesanalys
2014 2013 2014 2013

TSEK TSEK TUSD TUSD

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Inbetalningar från kunder 297 481 327 758 42 627 50 316 

Återbetald moms och andra återbetalningar 55 507 54 700 8 200 8 397 

Utbetalningar till leverantörer -259 529 -258 416 -37 735 -39 671 

Utbetalningar till anställda och sociala avgifter -96 117 -114 329 -14 022 -17 551 

Betald inkomstskatt -2 -  - -  

Andra betalda skatter -30 307 -17 607 -4 371 -2 703 

Nettokassaflöde i den löpande verksamheten -32 967 -7 894 -5 301 -1 212 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Inlösen av personaloptioner - 2 082 - 320 

Inköp och konstruktion av materiella 
anläggningstillgångar

-17 736 -37 852 -2 687 -5 811 

Prospektering och undersökningar -4 790 -28 382 -703 -4 357 

Investeringar i joint venture -1 113 -2 034 -168 -312 

Nettokassaflöde i investeringsverksamheten -23 639 -66 186 -3 558 -10 160 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 376 017 331 240 55 217 50 850 

Amortering av lån -291 863 -223 705 -42 210 -34 342 

Betald ränta -25 690 -21 709 -3 708 -3 333 

Hyresbetalningar -15 482 -20 931 -2 263 -3 213 

Övriga finansiella kostnader -2 -1 372 - -210 

Nettokassaflöde från 
finansieringsverksamheten

42 980 63 523 7 036 9 752 

Nettoökning av likvida medel -13 626 -10 557 -1 823 -1 620 

Valutakursdifferens netto 7 561 -933 770 -141 

Likvida medel per den 1 januari 10 776 22 266 1 656 3 417 

Likvida medel per den 31 december 4 711 10 776 603 1 656 
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Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets rapport över totalresultat

2014 2013 2014 2013

Not TSEK TSEK TUSD TUSD

Intäkter

Övriga rörelseintäkter 1a 44 317 13 6 462 2

Rörelsens kostnader

Externa kostnader 4 -5 690 -5 182 -830 -795

Personalkostnader 4 -2 848 -3 503 -415 -538

Rörelseresultat 35 779 -8 672 5 217 -1 331

Finansiella intäkter 5 15 477 17 756 2 257 2 726

Finansiella kostnader 6 -92 846 -39 335 -13 539 -6 039

Resultat efter finansiella poster -41 590 -30 251 -6 065 -4 644

Skatt på årets resultat 7 - - - -

Årets resultat -41 590 -30 251 -6 065 -4 644

Resultat per aktie före utspädning (SEK, USD) -2,34 -1,70 -0,34 -0,26

Resultat per aktie efter utspädning (SEK, USD) -2,34 -1,70 -0,34 -0,26

Antal aktier vid rapportperiodens slut 17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 802 429

Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret 17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 802 429

Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret efter 
utspädning

18 667 480 18 923 755 18 667 480 18 923 755

2014 2013 2014 2013

TSEK TSEK TUSD TUSD

Årets resultat -41 590 -30 251 -6 065 -4 644

Övrigt totalresultat

Valutadifferens -39 534 -11 576 -9 998 -1 742

Summa totalresultat för året -81 124 -41 827 -16 063 -6 386
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Moderbolages balansräkning
2014.12.31 2013.12.31 2013.01.01 2014.12.31 2013.12.31 2013.01.01

Not TSEK TSEK* TSEK* TUSD TUSD* TUSD*

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 12 402 702 376 734 374 055 51 716 57 870 57  396

Andelar i joint ventures 13 - 22 280 20 663 - 3 423 3  171

Lån till dotterföretag 22 119 517 148 456 84 883 15 300 22 810 13 028

Övriga finansiella anläggningstillgångar    

Summa anläggningstillgångar 522 219 547 469 479 601 67 016 84 103 73 595

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Övriga kortfristiga fordringar 15 175 199 318 22 31 49

Förutbetalda kostnader 15 116 248 161 15 38 25

Likvida medel 16 705 5 752 1 193 90 884 183

Summa omsättningstillgångar  996 6 199 1 672 127 953 257

SUMMA TILLGÅNGAR 523 215 553 668 481 273 67 143 85 056 73 852

EGET KAITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 17

Bundet eget kapital

Aktiekapital 200 277 200 277 198 191 30 738 30 738 30 418

Reservfond  68 032 68 032 68 032 10 441 10 441 10 441

Summa bundet kapital 268 309 268 309 266 223 41 179 41 179 40 859

Fritt eget kapital

Överkursfond 587 962 585 184 582 506 90 222 89 800 89 389

Omräkningsdifferens -100 607 -61 073 -49 497 -19 332 -9  334 -7 596

Balanserat resultat -566 522 -536 271 -290 092 -86 950 -82 306 -44 523

Årets resultat -41 590 -30 251 -246 179 -6 065 -4 644 -37 783

Summa fritt eget kapital  -120 757 -42 411 -3 262 -22 125 -6 484 -513

SUMMA EGET KAPITAL 147 552 225 898 262 961 19 054 34 695 40 346

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Långfristiga lån 20 340 422 64 872 215 315 43 578 9 967 33 046

Summa långfristiga skulder 340 422 64 872 215 315 43 578 9 967 33 046

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 21 3 091 2 090 2 820 395 321 433

Kortfristiga lån 20 31 938 260 672 - 4 088 40 052 -

Övriga kortfristiga skulder 212 136 177 28 21 27

Summa kortfristiga skulder  35 241 262 898 2 997 4 511 40 394 460

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SCULDER

523 215 553 668 481 273 67 143 85 056 73 852

STÄLLDA PANTER 23 498 562 305 000 271 903 63 822 46 862 41 731

*För en del av dessa belopp finns inga motsvarigheter i årsredovisningen för 2013. De återspeglar de justeringar som har gjorts och som 
beskrivs i avsnittet Omräkning.
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Moderbolagets rapport över förändrngar i eget kapital 
Bundet Eget Kalital  Fritt Eget Kapital

Samtliga belopp anges i TSEK
Aktie-

kapital
Reserv-

fond
Överkurs-

fond
Valutakurs-

reserv
Balanserade 

vinstmedel

Periodens 
netto-

resultat
Summa 

eget kapital 

Eget kapital per den  
31 december 2012

198 191 68 032 580 799 -49 497 -290 092 -246 179 261 254

Förändringar till följd av 
omräkning

- - 1 707 - - - 1 707

Eget kapital per den  
1 januai 2013, omräknat*

198 191 68 032 582 506 -49 497 -290 092 -246 179 262 961

Balanserad vinst eller förlust - - - - -246 179 246 179 -

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - - - -30 251 -30 251

Nyemission 2 086 - - - - - 2 086

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - - 2 678 - - - 2 678

Omräkningsdifferens - - - -11 576 - - -11 576

Summa totalresultat för 
perioden

2 086 - 2 678 -11 576 - -30 251 -37 063

Summa transaktioner med 
ägarna, redovisas direkt mot 
eget kapital

2 086 - 2 678 - - - 4 764

Eget kapital per den  
31 december 2013,omräknat*

200 277 68 032 585 184 -61 073 -536 271 -30 251 225 898

Balanserad vinst eller förlust - - - - -30 251 30 251 -

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - - - -41 590 -41 590

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - - 2 778 - - - 2  778

Omräkningsdifferens - - - -39 534 - - -39 534

Summa totalresultat för 
perioden

- - 2 778 -39 534 - -41 590 -78 346

Summa transaktioner med 
ägarna, redovisas direkt mot 
eget kapital

- - 1 489 - - - 1 489

Eget kapital per den 31 
december 2014 200 277 68 032 587 962 -100 607 -566 522 -41 590 147 552

*För en del av dessa belopp finns inga motsvarigheter i årsredovisningen för 2013. De återspeglar de justeringar som har gjorts och som 
beskrivs i avsnittet Omräkning.
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Moderbolagets rapport över förändrngar i eget kapital 
Bundet Eget Kalital  Fritt Eget Kapital

Samtliga belopp anges i TUSD
Aktie-

kapital
Reserv-

fond
Överkurs-

fond
Valutakurs-

reserv
Balanserade 

vinstmedel

Periodens 
netto-

resultat

Summa 
eget 

kapital 

Eget kapital per den  
31 december 2012

30 418 10 441 89 140 -7 596 -44 523 -37 783 40 097

Förändringar till följd av 
omräkning

- - 249 - - - 249

Eget kapital per den  
1 januai 2013, omräknat*

30 418 10 441 89 389 -7 596 -44 523 -37 783 40 346

Balanserad vinst eller förlust - - - - -37 783 37 783 -

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - - - -4 644 -4 644

Nyemission 320 - - - - - 320

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - - 411 - - - 411

Omräkningsdifferens - - - -1 738 - - -1 738

Summa totalresultat för 
perioden

320 - 411 -1 738 - -4 644 -5 651

Summa transaktioner med 
ägarna, redovisas direkt mot 
eget kapital

320 - 411 - - - 731

Eget kapital per den  
31 december 2013,omräknat*

30 738 10 441 89 800 -9 334 -82 306 -4 644 34 695

Balanserad vinst eller förlust - - - - -4 644 4 644 -

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - - - -6 065 -6 065

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - - 422 - - - 422

Omräkningsdifferens - - - -9 998 - - -9 988

Summa totalresultat för 
perioden

- - 422 -9 998 - -6 065 -15 641

Summa transaktioner med 
ägarna, redovisas direkt mot 
eget kapital

- - 226 - - - 226

Eget kapital per den 31 
december 2014 30 738 10 441 90 222 -19 332 -86 950 -6 065 19 054

*För en del av dessa belopp finns inga motsvarigheter i årsredovisningen för 2013. De återspeglar de justeringar som har gjorts och som 
beskrivs i avsnittet Omräkning.
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Moderbolagets kassaflödesanalys
2014 2013 2014 2013

TSEK TSEK TUSD TUSD

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Inbetalningar från kunder 7 20 1 3 

Återbetald moms och andra återbetalningar 823 681 121 105 

Utbetalningar till leverantörer -5 360 -6 719 -784 -1 031 

Betalningar till anställda och styrelseledamöter -2 789 -3 362 -407 -516 

Betald inkomstskatt - - - - 

Andra betalda skatter -130 -33 -20 -5 

Nettokassaflöde i den löpande verksamheten -7 449 -9 413 -1 088 -1 444 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Inlösen av personaloptioner - 2 086 - 320 

Utlåning -26 748 -10 436 -3 750 -1 602 

Investeringar i joint venture -1 042 -1 974 -157 -303 

Nettokassaflöde i investeringsverksamheten -27 790 -10 324 -3 908 -1 585 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 43 471 35 453 6 252 5 443 

Amortering av lån -13 316 -11 036 -2 029 -1 694 

Nettokassaflöde från 
finansieringsverksamheten

30 154 24 417 4 224 3 749 

Nettoökning av likvida medel -5 085 4 680 -771 719 

Valutakursdifferens netto 38 -121 -21 -18 

Likvida medel per den 1 januari 5 752 1 193 883 182 

Likvida medel per den 31 december 705 5 752 90 883 
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ALLMÄN INFORMATION

Auriant Mining AB (publ) (nedan kallat ”AUR AB”, ”mo-
derbolaget” eller ”företaget”) och dess dotterföretag (ned-
an tillsammans kallade ”koncernen” eller ”Auriant Mining 
Group”) prospekterar och producerar guld i olika regioner 
i Ryska federationen. Moderbolaget är ett registrerat publikt 
aktiebolag med säte i Sverige. Huvudkontorets adress är Tu-
legatan 2 A, 113 58 Stockholm. Information om koncernens 
yttersta moderbolag finns i not 25. 

AUR AB noterades på svenska NGM Nordic Growth Mar-
ket den 29 mars 2005 och har varit noterat på den svenska 
börsen NASDAQ OMX First North Premier sedan den 19 
juli 2010. För närvarande har företaget cirka 3 500 aktieä-
gare.

Styrelsen godkände koncernredovisningen för offentliggö-
rande den 21 april 2015.

GRUND FÖR RAPPORTERNAS 
UPPRÄTTANDE

Auriant Mining Groups koncernredovisning är upprättad 
enligt internationella redovisningsprinciper, IFRS, som har 
antagits av EU samt tolkningsuttalanden från International 
Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC, och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, 
”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”. 

De finansiella rapporterna för 2014 är upprättade enligt 
anskaffningsmetoden och utifrån redovisningsprinciper 
som bygger på antagandet att koncernen kommer att bestå 
tillräckligt länge för att nå sina mål och fullgöra sina skyl-
digheter, och inte kommer att likvideras inom överskådlig 
framtid.

Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredo-
visningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekom-
mendation RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. 
Redovisningsprinciperna för moderbolaget är desamma 
som för koncernen, med några få undantag. Dessa undan-
tag beskrivs i tillämpliga fall under respektive avsnitt.

GRUND FÖR KONSOLIDERING

Koncernredovisningen är upprättad enligt koncernens re-
dovisningsprinciper och omfattar moderbolagets redovis-
ning och samtliga dotterföretag (inklusive bolag med sär-

skilda ändamål) där koncernen har rätt att utforma de fi-
nansiella och operativa strategierna, vilket normalt följer av 
ett aktieinnehav på över hälften av rösträtterna. Förekom-
sten och effekten av potentiella röstberättigade andelar som 
utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras tas i beaktande 
när koncernen bedömer huruvida den har ett bestämmande 
inflytande i ett annat företag. 

Ett dotterföretag är till fullo konsoliderat vid den tidpunkt 
då kontrollen överförs till koncernen. Det upphör att vara 
konsoliderat från det datum då kontrollen upphör. Kon-
cernen tillämpar förvärvsmetoden för att redovisa före-
tagsförvärv och samgåenden. Den överförda ersättningen 
i samband med förvärvet av ett dotterföretag utgörs av 
det verkliga värdet av de förvärvade tillgångarna, skulder 
till de tidigare ägarna och de egna kapitalandelar som har 
emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt 
värde på alla tillgångar eller skulder till följd av en villkor-
ad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs 
när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar, skulder 
och ansvarsförbindelser i ett företagsförvärv värderas in-
ledningsvis till verkligt värde på förvärvsdagen. Koncernen 
redovisar innehav utan bestämmande inflytande i den för-
värvade rörelsen från fall till fall, antingen till verkligt värde 
eller till innehavets proportionella andel av den förvärvade 
rörelsens nettotillgångar. Koncerninterna transaktioner, be-
hållningar och orealiserade vinster på transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras. Orealiserade förluster elimine-
ras också. Dotterföretagens redovisningsprinciper har vid 
behov ändrats för att säkerställa överensstämmelse med de 
principer som koncernen har antagit.

I moderbolaget redovisas investeringar i dotterföretag till 
anskaffningskostnad minus eventuell nedskrivning. Kostna-
den justeras för att spegla förändringar i köpeskillingen som 
uppkommer på grund av tilläggsköpeskillingar. Det belopp 
med vilket den överförda köpeskillingen, summan av samt-
liga minoritetsintressen i den förvärvade rörelsen och det 
verkliga värdet per förvärvsdagen av tidigare egetkapita-
landelar i det förvärvade företaget överstiger det verkliga 
värdet av koncernens andel av de förvärvade identifierbara 
nettotillgångarna redovisas som goodwill. Om detta är min-
dre än det verkliga värdet av det förvärvade dotterföretagets 
nettotillgångar redovisas skillnaden direkt i rapporten över 
koncernens totalresultat. 

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA 
REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper
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(a) Företagsförvärv

Vid företagsförvärv och samgåenden används förvärvs-
metoden. Kostnaden för ett förvärv värderas efter den 
överförda köpeskillingen, värderad vid tidpunkten för an-
skaffandet till verkligt värde och värdet av innehav utan be-
stämmande inflytande i det förvärvade företaget. För varje 
företagsförvärv och samgående väljer företaget huruvida 
man värderar det begränsade innehavet i det förvärvade 
företaget till verkligt värde eller proportionellt efter det för-
värvade företagets nettotillgångsmassa. Förvärvsrelaterade 
kostnader kostnadsförs och inkluderas i administrations-
kostnaderna. När koncernen förvärvar ett företag klassifi-
ceras och kategoriseras de övertagna finansiella tillgångarna 
och skulderna i enlighet med avtalsvillkoren, de ekonomiska 
omständigheterna och de gällande förutsättningarna vid 
förvärvstidpunkten. Detta innefattar avskiljande av inbäd-
dade derivatinstrument i värdkontrakt av det förvärvade 
företaget. 

Om ett rörelseförvärv genomförs i fler steg omvärderas de 
eget kapitalinstrument som företaget på förvärvsdagen se-
dan tidigare innehar till verkligt värde per denna dag via re-
sultatet. Villkorade köpeskillingar som överförs till förvärva-
ren redovisas till verkligt värde per anskaffningstidpunkten. 
Efterföljande förändringar i verkligt värde av den villkorade 
köpeskillingen som bedöms vara en tillgång eller skuld re-
dovisas enligt IAS 39, antingen i resultaträkningen eller som 
en förändring i övrigt totalresultat. En villkorad köpeskilling 
som inte klassificeras som eget kapital omvärderas inte. Den 
efterföljande regleringen redovisas inom eget kapital. I de 
fall de den villkorade köpeskillingen inte omfattas av IAS 39 
redovisas den i enlighet med tillämplig IFRS.

Goodwill redovisas initialt till det belopp med vilket den 
sammanlagda överförda ersättningen tillsammans med det 
verkliga värdet av innehav utan bestämmande inflytande 
överstiger det verkliga värdet av identifierbara förvärvade 
nettotillgångar och övertagna skulder. Om köpeskillingen är 
lägre än det verkliga värdet av nettotillgångarna i det för-
värvade dotterföretaget redovisas skillnaden i resultaträk-
ningen. Efter den initiala redovisningen värderas goodwill 
till anskaffningsvärde minus ackumulerade nedskrivningar. 
För att möjliggöra nedskrivningstest fördelas goodwill som 
har förvärvats vid ett företagsförvärv eller samgående från 
anskaffningstidpunkten på de kassagenererande enheter 
som kan förväntas dra nytta av sammanslagningen, obero-
ende av om andra tillgångar eller skulder i det förvärvade 
företaget fördelas till dessa enheter. Om goodwill ingår i en 
kassagenererande enhet och en del av verksamheten inom 
denna enhet avyttras ska den goodwill som finns i enheten 
ingå i det redovisade värdet vid beräkningen av om avytt-
ringen gjordes med vinst eller förlust. Goodwill som avytt-
ras på detta sätt värderas på grundval av de relativa värdena 
av den avyttrade verksamheten och den återstående ande-
len av den kassagenererande enheten.

(b) Andelar i joint ventures

Ett joint venture eller ett gemensamt styrt företag är ett fö-
retag, ett partnerskap eller en annan enhet där varje deläg-
are har en andel. Ett joint venture verkar på samma sätt som 
andra företag, förutom att ett avtalsmässigt arrangemang 
etablerar gemensam kontroll. Ett gemensamt styrt företag 
joint venture-företagets tillgångar, har egna intäkter och 
ådrar sig egna skulder och kostnader. Andelar i gemensamt 
styrda företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I en-
lighet med kapitalandelsmetoden redovisas investeringen i 
ett joint venture i balansräkningen till anskaffningskostnad 
plus förändringar efter förvärvet i koncernens andel av net-
totillgångar i joint venture-företaget. 

Resultaträkningen speglar koncernens andel av verksam-
hetens resultat i ett joint venture. Där det har skett en för-
ändring som redovisas direkt i övrigt totalresultat eller eget 
kapital för detta joint venture, redovisar koncernen even-
tuella förändringar i totalresultatet eller redovisningen av 
förändringar i eget kapital beroende på lämplighet. Oreali-
serade vinster eller förluster som är resultatet av transaktio-
ner mellan koncernen och joint venture-företag elimineras 
i proportion till andelen i joint venture-företaget. De finan-
siella rapporterna för det gemensamt styrda företaget upp-
rättas för samma rapporteringsperiod som för delägaren. 
Då det är nödvändigt görs justeringar för att redovisnings-
principerna ska överensstämma med koncernens.

(c) Innehav utan bestämmande inflytande

Innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en 
separat post under koncernens egna kapital. Vid förvärv 
av andelar utan bestämmande inflytande redovisas skillna-
den mellan köpeskillingen och den förvärvade andelen av 
det redovisade värdet av nettotillgångarna i dotterföretaget 
under eget kapital. Vinster eller förluster på avyttringar till 
innehav utan bestämmande inflytande redovisas också un-
der eget kapital. När koncernen upphör att ha kontroll eller 
betydande inflytande värderas en eventuell kvarvarande an-
del i företaget till verkligt värde och förändringen redovisas 
i resultaträkningen. Dessutom redovisas alla belopp som 
tidigare har redovisats i övrigt totalresultat för detta före-
tag som om koncernen direkt hade disponerat de hänförliga 
tillgångarna eller skulderna. Det kan innebära att belopp 
som tidigare har redovisats i övrigt totalresultat omklassi-
ficeras till resultaträkningen. Om ägarintresset i ett närstå-
ende bolag reduceras men ett betydande inflytande kvarstår 
omklassificeras bara en proportionerlig andel av de belopp 
som tidigare har redovisats i övrigt totalresultat till resulta-
träkningen där detta är lämpligt.

(d) Omräkning av utländska valutor

Funktionell valuta och rapportvaluta

Koncernen bytte funktionell valuta från rubel till US-dollar 
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under 2014. Från och med den 1 januari 2014 redovisas 
tillgångarna i US-dollar. I koncernredovisningen används 
svenska kronor (SEK), som är det svenska moderbolagets 
finansiella valuta och rapportvaluta.

Omräkning av utländska dotterföretag och andra ut-
landsverksamheter

Resultat och finansiell ställning för alla koncernbolag (varav 
inget har en höginflationsvaluta) som har en annan funk-
tionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens 
rapportvaluta enligt följande:

a. Tillgångar och skulder i samtliga balansräkningar om-
värderas till balansdagens kurs.

b. Intäkter och kostnader i resultaträkningarna omräknas 
till genomsnittlig valutakurs (såvida denna genomsnitt-
liga kurs utgör en rimlig approximation av den acku-
mulerade effekten av de kurser som gäller på transak-
tionsdagen, annars omräknas intäkter och kostnader till 
transaktionsdagens kurs).

c. Alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som 
en separat del av övrigt totalresultat och den ackumule-
rade effekten ingår i reserven för omräkningsdifferenser 
i eget kapital.

Justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av 
en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder i 
denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till ba-
lansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och 
rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan kursdifferen-
ser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland fi-
nansiella poster. Orealiserade kursvinster och kursförluster 
hänförliga till rörelserelaterade fordringar och skulder netto-
redovisas som övriga rörelseintäkter/kostnader. 

Per den 31 december 2014 tillämpades balansdagskursen 
7,8117 SEK per USD (0,1985 SEK per RUB den 31 de-
cember 2013). Som en följd av den svenska kronans vär-
deminskning gentemot dollarn under andra halvåret 2014 
omräknades intäkter och kostnader till följande genomsnitt-
liga växelkurser SEK/USD: 6,5966 första halvåret 2014, 
6,9448 tredje kvartalet 2014 och 7,4065 fjärde kvartalet 
2014 (2013: 0,2046 per rubel).

(e) Immateriella anläggningstillgångar

De immateriella anläggningstillgångarna i Auriant Mining 
Group utgörs av gruvrättigheter (licenser), utvärderings-
kostnader och prospekteringskostnader. 

Licenser

Licenser för gruvrättigheter upptas initialt till anskaffnings-
värde. Sådana licenser förvärvas i Ryssland (koncernens 
enda verksamhetsområde för närvande), vanligen på en öp-

pen publik licensauktion, varvid vinnande auktionspris är 
lika med anskaffningsvärde.

Prospekterings- och utvärderingskostnader

Prospekteringsarbeten redovisas i enlighet med IFRS 6, Pro-
spektering för och utvärdering av mineraltillgångar. Koncer-
nen tillämpar den så kallade ”successful effort”-metoden för 
sina prospekteringskostnader, vilket innebär att alla kostna-
der för licensiering, prospektering och utvärdering initialt är 
kapitaliserade.

Prospekteringsarbeten redovisas till anskaffningsvärde och 
kan vara av varierande art, såsom borrningar av olika slag, 
geokemiska och magnetiska kartläggningar samt t.ex. ana-
lyser i laboratorier. Vidare kan i prospekteringsarbeten ingå 
lönekostnader för personal som utför arbetena, material och 
bränsle som används, avskrivning på materiella anläggnings-
tillgångar som nyttjas för prospekteringen samt även admi-
nistrativa kostnader som är direkt hänförliga till prospek-
teringsplatsen. Lånekostnader som är direkt hänförliga till 
prospekteringsprojekt som har påbörjats efter den 1 januari 
2009 ingår i anskaffningsvärdet. 

När det har blivit fastställt att det finns utvinningsbar malm 
vid en enskild gruva eller vaskningsegendom och det kan 
visas att det finns tekniska möjligheter och en kommersiell 
potential för utvinning av malmfyndigheten redovisas de ak-
tiverade prospekteringskostnaderna i enlighet med IAD 38, 
Immateriella tillgångar. 

Anskaffade prospekterings- och utvärderingstillgångar re-
dovisas som tillgångar till inköpskostnad eller till sitt verkliga 
värde om de har anskaffats som en del av ett företagsförvärv 
eller samgående. En nedskrivningsgranskning utförs anting-
en individuellt eller för den kassagenerande enheten (licens-
området), när det finns tecken på att tillgångens redovisade 
värde överstiger återvinningsvärdet.

Kostnader för gruvutveckling

Kostnader för gruvutveckling kapitaliseras och innefattar 
kostnader för att utveckla nya malmkroppar, att bestämma 
framtida utveckling av befintliga malmkroppar, att utvidga 
kapaciteten i en gruva och att upprätthålla produktionen 
samt ränte- och finansieringskostnader som är knutna till 
utbyggnaden av en mineraltillgång.

Gruvutvecklingskostnader skrivs till en början av enligt den 
produktionsberoende metoden på basis av den uppskattade 
bevisade och sannolika mineralreserven, eller skrivs ned om 
tillgången överges. Det redovisade värdet av gruvutveck-
lingskostnader vid varje gruva granskas för nedskrivning an-
tingen enskilt eller för kassagenererande enheter (licensom-
råden) när händelser och förändringar i omständigheterna 
indikerar att det redovisade värdet inte kan återhämtas. I den 
mån dessa värden överstiger återvinningsvärdet redovisas 
det överstigande beloppet som en kostnad under ”Övriga 
kostnader” i koncernens resultaträkning för räkenskapsåret 
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i fråga.

Utvecklingskostnader i en gruvfastighet där produktionen 
har påbörjats kapitaliseras om det är sannolikt att den kom-
mer att producera ytterligare, vilket eventuellt kommer att 
resultera i ekonomiska vinster som inkluderar framtida in-
täkter från nyligen upptäckta guldfyndigheter, kostnadsbe-
sparingar eller andra förmåner som tillgången kan ge. Om 
detta inte är fallet, kan dessa utgifter redovisas som produk-
tionskostnader inom den period de uppstått. 

Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar sker en-
ligt den produktionsberoende metoden. Denna metod inne-
bär att avskrivningen sker i samma takt som produktionen. 
Detta innebär att den totala förväntade produktionen av 
guld från varje licensobjekt utvärderas under hela licens-
objektets förväntade ekonomiska livslängd och amortering 
sker under varje period motsvarande periodens proportio-
nella andel av total förväntad produktion. Avskrivning av ett 
licensobjekt påbörjas då kommersiell produktion från detta 
licensobjekt har påbörjats.

(f) Avrymningskostnader

Koncernens gruvdrift medför att den har kostnader för av-
rymning (avlägsnande av avfall), såväl under utvecklings- 
som under produktionsskedet. Avrymningskostnaderna 
under en gruvas utvecklingsskede, innan produktionen in-
leds (utvecklingsavrymningen) kapitaliseras som en del av 
kostnaderna för att bygga upp gruvan, och skrivs sedan av 
under dess nyttjandeperiod enligt den produktionsberoen-
de metoden. Kapitaliseringen av kostnaderna för utveck-
lingsavrymningen upphör när gruvan eller delen av den tas 
i drift och är redo att användas på det sätt som ledningen 
avsett. 

De avrymningskostnader som uppstår under produktions-
skedet anses i allmänhet skapa nytta antingen genom la-
geruppbyggnad eller förbättrad tillgång till den malm som 
ska brytas i framtiden. När nyttan uppkommer i form av 
lagerproduktion under perioden redovisas kostnaderna för 
produktionsavrymningen som en del av kostnaderna för att 
producera dessa lagertillgångar. När nyttan uppkommer i 
form av förbättrad tillgång till den malm som ska brytas i 
framtiden betraktas kostnaderna som anläggningstillgångar, 
så kallade avrymningsaktivitetstillgångar, om följande vill-
kor är uppfyllda: 

a)Det är troligt att företaget kommer att få en framtida eko-
nomisk fördel (förbättrad tillgång till malmkroppen).

b)Företaget kan identifiera den del av malmkroppen som 
tillträdet har förbättrats till

c)Kostnaderna för den avrymningsaktivitet som avser den-
na del kan värderas tillförlitligt. 

Om inte alla villkoren är uppfyllda redovisas produktions-

avrymningskostnaderna som driftskostnader i resultaträk-
ningen allt eftersom de uppkommer. 

För att identifiera delar av malmkroppar har koncernens 
företrädare ett nära samarbete med driftspersonalen i varje 
gruva, för att analysera respektive gruvplan. Med ”del” av-
ses i allmänhet en del av malmkroppen som helhet, och en 
gruva kan bestå av många delar. Det kan finnas skillnader 
mellan gruvplaner och därmed identifieringen av delar av 
flera skäl. Dessa kan till exempel ha att göra med typen av 
vara, malmkroppens geologiska beskaffenhet och/eller den 
geografiska lokaliseringen. 

Avrymningsaktivitetstillgången värderas initialt till anskaff-
ningskostnaden, som är summan av de direkta kostnader 
som uppkommer för att utföra den avrymningsaktivitet 
som förbättrar tillgången till den identifierade delen av mal-
men, plus fördelning av direkt hänförliga allmänna omkost-
nader. Om tillfällig verksamhet som inte är nödvändig för 
att produktionsavrymningsaktiviteten pågår parallellt ska 
utgifterna för denna inte tas med i kostnaden för avrym-
ningsaktivitetstillgången. 

Om utgifterna för avrymningsaktivitetstillgången och det 
varulager som byggs upp inte kan särskiljas, ska företaget 
fördela produktionsavrymningskostnaderna mellan det va-
rulager som byggs upp och avrymningsaktivitetstillgången 
genom att använda en fördelningsgrund som bygger på 
ett relevant produktionsvärde. Produktionsvärdet ska be-
räknas för den identifierbara delen av malmkroppen och 
ska användas som ett riktmärke för att identifiera i vilken 
utsträckning ytterligare aktivitet för att skapa en framtida 
ekonomisk fördel äger rum. Koncernen använder sig av den 
förväntade volymen extraherat avfall jämförd med den fak-
tiska volymen för en given volym av malmproduktion för 
varje del. 

Avrymningsaktivitetstillgången skrivs sedan av med hjälp 
av den produktionsberoende metoden över den förväntade 
nyttjandeperioden för den identifierade del av malmkrop-
pen som blir mer tillgänglig till följd av avrymningsaktivite-
ten. Ekonomiskt återvinningsbara reserver används för att 
fastställa den förväntade nyttjandeperioden för den iden-
tifierade delen av malmkroppen. Avrymningsaktivitetstill-
gången redovisas sedan till anskaffningsvärde efter avdrag 
för avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Per den 31 december 2014 redovisade koncernen av-
rymningstillgångar till ett värde av 24,936 MSEK (3,192 
MUSD) (den 31 december 2013: 13,262 MSEK (2,038 
MUSD). 

(g) Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar utgörs av byggnader, ma-
skiner, kontorsutrustning, verktyg, tekniska anläggningar 
och pågående konstruktionsarbeten. Alla materiella anlägg-
ningstillgångar redovisas till historisk kostnad med avdrag 
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för avskrivningar. Den initiala kostnaden för en tillgång 
omfattar förvärvspriset eller byggkostnaden, alla kostnader 
direkt hänförliga till att ta tillgången i bruk och den inle-
dande bedömningen av återställningskravet. Förvärvspri-
set eller byggkostnaden är den ackumulerade summa som 
betalas och verkligt värde av övriga köpeskillingar för att 
förvärva tillgången. Lånekostnader som är direkt hänförliga 
till materiella anläggningstillgångar förvärvade efter den 1 
januari 2009 ingår också i anskaffningsvärdet. Det aktive-
rade värdet för ett finansiellt leasingavtal inkluderas också i 
materiella anläggningstillgångar. Utgifter för förbättring av 
tillgångens prestanda över originalprestanda ökar det redo-
visade värdet på dessa tillgångar. Utgifter för reparationer 
och underhåll redovisas som kostnader under den period då 
de uppkommer. 

I Ryssland medger lagstiftningen ännu inte ägandet av mark 
inom ett licensområde. Mark som ägs av företaget utgörs av 
ett område där kontorsbyggnader eller lager ligger. Ingen 
avskrivning sker avseende ägd mark. 

Pågående konstruktionsarbeten utgörs mestadels av bygg-
nationer av nya anläggningar. Koncernen bedömer färdig-
ställandegranden hos anläggningar under uppförande för 
att fastställa när guldproduktionen kan inledas. Vid färdig-
ställande av en byggnation överförs tillgångarna till byggna-
der, maskiner, utrustning eller andra tekniska anläggningar. 
Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod granskas varje 
balansdag och justeras när det behövs. När det är osäkert 
om en tillgångs redovisade värde kan återvinnas nedskrivs 
den och redovisas till sitt återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttringar fastställs genom en 
jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade 
värdet. Dessa redovisas under rörelseintäkter respektive rö-
relsekostnader i resultaträkningen.

Vid varje rapporttidpunkt bedömer ledningen huruvida det 
finns något tecken på nedskrivning inom kategorin fastig-
het, anläggning och inventarier. Om något sådant tecken 
finns uppskattar ledningen återvinningsvärdet, vilket fast-
slås som det högre av en tillgångs verkliga värde minus 
försäljningskostnaden och dess bruksvärde. Det redovisade 
värdet minskas till återvinningsvärdet och en nedskrivning 
tas upp under ”Övriga kostnader” i koncernens resultaträk-
ning. En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs om det 
har skett en förändring i de antaganden som låg till grund 
för bestämning av tillgångens bruksvärde eller verkliga vär-
de minus försäljningskostnader. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av över den bedöm-
da nyttjandeperioden. Om möjligt beaktas tillgångens res-
tvärde vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet.

Den linjära avskrivningsmetoden används för materiella 
anläggningstillgångar, på basis av följande förväntade nytt-
jandeperioder: 

Byggnader   10–60 år

Bearbetningsanläggningar  2–10 år

Maskiner   2–10 år

Datorer    3 år

(h) Lager

Varulager värderas med tillämpning av metoden med ett 
vägt genomsnitt till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Rent guld och 
halvfabrikat omfattar direkta tillverkningskostnader såsom 
insatsmaterial, löner och även hänförliga produktionsom-
kostnader. Lånekostnader inkluderas inte i värderingen. 
Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det normala försäljnings-
priset med avdrag för sedvanliga försäljningskostnader. 

Auriant Mining tillverkar via sina dotterbolag guldkoncen-
trat i olika avancerade grader. Guldkoncentraten smälts 
vanligtvis av dotterbolagen till grova guldtackor av så kallad 
Doré-klass innan leverans sker till externt raffinaderi (smält-
verk) för slutanrikning till salukvalitet (24 karat). Detta guld 
benämns i balansräkningen ”färdiga varor”. I koncernba-
lansräkningen finns även en post som omfattar de reservde-
lar, det dieselbränsle etc. som åtgår för guldtillverkningen. 
Denna kategori av tillgångar rubriceras som ”råvaror och 
förnödenheter”. Vidare innehåller balansposten pågående 
arbeten, såsom förberedelsearbeten (avrymning etc) och 
lager av malm. Tillsammans utgör ”färdiga varor”, ”råvaror 
och förnödenheter” och ”pågående arbeten” balansposten 
”varulager”.

(i) Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i rapporten över fi-
nansiell ställning omfattar likvida medel, lånefordringar, 
kundfordringar, skulder och lån. 

Ett finansiellt instrument redovisas i balansräkningen när 
företaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Kundfordringar tas upp när leverans har skett. Skulder tas 
upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet 
föreligger att betala, även om faktura inte har mottagits. En 
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättig-
heterna i avtalet har realiserats, förfaller eller företaget för-
lorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på 
annat sätt utsläcks.

Klassificering

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följan-
de kategorier: a) finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen, b) lånefordringar och kund-
fordringar, c) finansiella tillgångar som kan säljas, samt d) 
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finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vil-
ket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen 
fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid 
det första redovisningstillfället.

a) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via re-
sultaträkningen 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resul-
taträkningen är finansiella tillgångar som innehas för han-
del. En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om 
den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. De-
rivat klassificeras som att de innehas för handel om de inte 
är identifierade som säkringsinstrument. Tillgångar i denna 
kategori klassificeras som omsättningstillgångar. Koncer-
nen har för närvarande inga finansiella tillgångar som vär-
deras via resultaträkningen.

b) Lånefordringar och kundfordringar 

Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivativa till-
gångar med fastställda eller fastställbara betalningar som 
inte är noterade på en aktiv marknad. Fordringar uppkom-
mer då företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster 
direkt till kund utan avsikt att handla med uppkommen for-
dran. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för 
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balans-
dagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Kon-
cernens lånefordringar och kundfordringar består av kund-
fordringar och likvida medel.

Kundfordringarna är kortfristiga och redovisas därför till 
nominellt belopp minus reservering för nedskrivning. En 
reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när 
det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att 
kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordring-
arnas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter 
hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären kommer att 
gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruktion samt 
uteblivna eller försenade betalningar (förfallna sedan mer 
än 30 dagar) betraktas som indikatorer på att ett nedskriv-
ningsbehov av en kundfordran kan föreligga. 

c) Finansiella tillgångar som kan säljas

Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte 
är derivat och där tillgångarna har identifierats som att de 
kan säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kate-
gorier. De ingår i anläggningstillgångar om ledningen inte 
har för avsikt att avyttra dem inom 12 månader efter rap-
portperiodens slut. Tillgångar i den här kategorin värderas 
till verkligt värde och förändringar i verkligt värde redovisas 
under eget kapital i övrigt totalresultat och den kumulativa 
effekten av övriga reserver i eget kapital.

d) Finansiella skulder

Finansiella skulder omfattar leverantörsskulder och lån. Le-
verantörsskulder är kortfristiga och redovisas därför till no-

minellt värde. Lån redovisas initialt till verkligt värde, vilket 
är erhållet belopp vid utgivning efter avdrag för transak-
tionskostnader och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivitetsmetoden.

Verkligt värde-hierarki:

När verkligt värde för finansiella tillgångar och finansiella 
skulder inte kan hämtas från aktiva marknader fastställs de-
ras verkliga värde med hjälp av värderingstekniker som in-
kluderar den diskonterade kassaflödesmetoden. Uppgifter 
till de här modellerna hämtas från observerbara marknader 
där det är möjligt, men där det inte är möjligt krävs ett mått 
av bedömning för att etablera verkligt värde. Bedömning-
arna omfattar till exempel likviditetsrisk, kreditrisk och vo-
latilitet. Förändringar i antaganden om dessa faktorer kan 
påverka redovisat verkligt värde på finansiella instrument.

(j) Likvida medel 

Som likvida medel klassificeras förutom tillgodohavanden i 
bank och kassa kortfristiga placeringar med en löptid på tre 
månader eller mindre från anskaffningstidpunkten som lätt 
kan omvandlas till likvida medel.

(k) Låneskulder

Låneskulder redovisas initialt till verkligt värde exklusive 
transaktionskostnader. Följaktligen redovisas låneskulder 
till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. 
Räntekostnader på lån för att finansiera konstruktion av 
materiella anläggningstillgångar aktiveras under den tidspe-
riod som krävs för att färdigställa och förbereda tillgång-
en för dess avsedda användning. Alla andra lånekostnader 
kostnadsförs.

(l) Leverantörsskulder och övriga skulder

Leverantörsskulder redovisas när motparten har utfört sitt 
åtagande enligt avtalet.

(m)  Mervärdesskatt 

Guldproduktion och -försäljning är inte föremål för mer-
värdesskatt i Ryssland. Ingående moms kan återvinnas mot 
inkomstskatt. Där ingående moms inte kan återvinnas redo-
visas momsavsättningen i den balansräkning som motsvarar 
resultaträkningen för perioden i fråga.

(n)  Intäktsredovisning

Intäkter omfattar verkligt värde på den köpeskilling som har 
erhållits eller ska erhållas vid försäljning av varor i koncer-
nens vanliga verksamhet. Intäkter redovisas netto exklusive 
mervärdesskatt och efter eliminering av försäljning inom 
koncernen. Koncernen redovisar intäkten först när intäkts-
beloppet kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är san-
nolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla 
enheten.

a) Försäljning av guld
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Försäljning av guld intäktsförs när ett bindande köpeavtal 
har ingåtts och leverans till kund har skett, vanligen till en 
licensierad kommersiell bank i Ryssland. Intäktsförandet 
föregås av att det halvfabrikat som koncernen producerar, 
ett guldslig, levereras till ett raffinaderi som anrikar sliget 
till slutprodukten, 24 karats rent guld samt en viss residual-
mängd silver. Försäljningen redovisas brutto exklusive mi-
neralprospekteringsskatt (nedan kallad ”MRET”). MRET 
uppgår till 6 % av den producerade mängden guld, multipli-
cerat med det senaste försäljningspriset. MRET står således 
i direkt relation till den producerade volymen guld men inte 
till den faktiska volymen som sålts. Därför redovisas denna 
separat som en produktionskostnad bland rörelsekostna-
derna. Moms utgår för närvarade inte på guldförsäljning 
i Ryssland. 

b) Övriga intäkter

Eventuella intäkter från aktiviteter utanför ordinarie verk-
samhet redovisas som ”övriga rörelseintäkter”. 

c) Ränteintäkter

Ränteintäkter redovisas med tillämpning av effektivränte-
metoden. När ett lån eller en fordran skrivs ned reduce-
rar koncernen det redovisade värdet till återvinningsvärdet, 
som är det förväntade framtida kassaflödet diskonterat med 
instrumentets ursprungliga räntesats, och fortsätter att re-
dovisa avdraget som ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskriv-
na lån och fordringar redovisas till den ursprungliga effek-
tivräntan.

(o) Av- och nedskrivningar

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar sker en-
ligt den produktionsberoende metoden. Enligt denna metod 
redovisas avskrivningar i samma takt som produktionen. 
Detta innebär att den totala förväntade produktionen av 
guld från varje licensobjekt utvärderas under hela licens-
objektets förväntade ekonomiska livslängd och avskrivning 
görs under varje period motsvarande periodens proportio-
nella andel av total förväntad produktion. Avskrivning av ett 
licensobjekt påbörjas då kommersiell produktion från detta 
licensobjekt har påbörjats.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av över den bedöm-
da nyttjandeperioden. Om möjligt beaktas tillgångens res-
tvärde vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet.

Den linjära avskrivningsmetoden används för materiella 
anläggningstillgångar, på basis av följande förväntade nytt-
jandeperioder: 

Byggnader   10–60 år

Bearbetningsanläggningar   2–10 år

Maskiner   2–10 år

Datorer    3 år

(p) Ersättningar till anställda

Alla koncernens pensionsplaner är avgiftsbestämda och 
koncernen betalar en fast summa till en separat extern 
enhet. Koncernen har ingen laglig eller informell förplik-
telse att göra ytterligare inbetalningar om fonden inte har 
tillräckliga tillgångar för att betala ersättningar till samtliga 
anställda som har tjänstgjort under den innevarande peri-
oden eller föregående perioder. Löner och avgifter till den 
Ryska Federationens statliga pensionsfonder och socialför-
säkringsfonder, betald semester, sjukledighet och bonusar 
redovisas under de perioder då tjänsterna har utförts av 
koncernens anställda.

(q) Incitamentsprogram

Från och med 2013 redovisar koncernen incitamentspro-
gram för de anställda. Dessa består av tecknings- och per-
sonaloptioner. Se Bolagsstyrningsrapport för ytterligare 
information. Redovisningen görs i enlighet med IFRS 2 
”Aktierelaterade ersättningar”.

Incitamentsprogrammen värderas till verkligt värde vid till-
delningstidpunkten i enlighet med Black-Scholes-modellen 
eller en modell med Monte-Carlo-simulering, beroende på 
program. 

Programmen redovisas i koncernredovisningen som perso-
nalkostnader och kapitaltillskott. I moderbolaget redovisas 
incitamentsprogram som investeringar och överkursfond.
Varje program består av tre delar med olika förfalloperio-
der, vilket innebär att de redovisningsmässigt utgör tre se-
parata program som löper parallellt (med förfalloperioder 
på 1, 2 respektive 3 år). Således redovisas kostnaden linjärt 
för varje del under förfalloperioden. När de anställda löser 
in sina optioner mot aktier och företaget utfärdar nya aktier 
redovisas detta som en vanlig emission. 

(r) Leasing

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekono-
miska risker och fördelar som förknippas med ägandet av 
ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till lea-
setagaren. De leasingavtal som inte är finansiella klassifice-
ras som operationella leasingavtal. Tillgångar som innehas 
enligt finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstill-
gångar i koncernens balansräkning till det lägsta av mark-
nadsvärdet på tillgångarna och nuvärdet av de framtida le-
asebetalningarna. Den skuld som koncernen har gentemot 
leasegivaren redovisas i balansräkningen som skuld och för-
delas mellan en kort- och en långfristig del. Leasingavgifter-
na fördelas mellan skuldens ränta och amortering. Räntan 
fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperi-
od belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats 
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på den under respektive period redovisade skulden. Den le-
asade tillgången skrivs av enligt samma principer som gäller 
för övriga tillgångar av samma slag. 

Leaingavgiften för operationella leasingavtal kostnadsförs 
linjärt över leasingperioden. 

(s) Avsättningar

Avsättningar redovisas när en förpliktelse finns som ett re-
sultat av inträffade händelser och det är sannolikt att utbe-
talningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. 
En förutsättning är vidare att det går att göra en tillförlitlig 
uppskattning av det belopp som ska utbetalas. Beloppet i 
fråga beräknas av företagsledningen till nuvärde, givet de 
rimliga antaganden som kan göras vid varje bokslutsperiod. 
Gruppen granskar sin avsättning för gruvrestaurering årli-
gen. Avsättningen utgör per balansdagen ledningens bästa 
uppskattning av nuvärdet av de framtida restaureringskost-
nader som krävs. Ändringar av beräknade framtida kostna-
der redovisas i balansräkningen genom att antingen öka el-
ler minska restaureringsskulder och restaureringstillgångar.

(t) Aktuell och uppskjuten inkomstskatt

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten 
skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen utom när skatten 
avser poster som redovisas direkt i övrigt totalresultat eller i 
eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i rapporten 
över koncernens totalresultat eller i eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skat-
teregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 
beslutade i de länder där moderföretaget och dotterföre-
tagen är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. 
Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i 
självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skat-
teregler är föremål för tolkning. Den gör när så bedöms 
lämpligt avsättningar för belopp som troligen ska betalas till 
skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden 
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas 
redovisade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna 
skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd 
av en transaktion som utgör den första redovisningen av en 
tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som 
vid tidpunkten för transaktionen varken påverkar redovisat 
eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt be-
räknas med tillämpning av skattesatser (och lagar) som har 
beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas 
gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras 
eller den uppskjutna skatteskulden regleras

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det 
är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 
finnas tillgängliga mot vilka de temporära skillnaderna kan 
utnyttjas. 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som 
uppkommer på andelar i dotterföretag och joint ventures, 
förutom där tidpunkten för återföring av den temporära 
skillnaden kan styras av koncernen och det är sannolikt att 
den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom 
överskådlig framtid.

(u) Eget kapital

Transaktionskostnader direkt hänförliga till nyemission av 
aktier eller optioner redovisas i eget kapital som en reduk-
tion av erhållen emissionslikvid. 

(v) Kassaflödesanalys 

Kassaflödet från den löpande verksamheten, investerings-
verksamheten och finansieringsverksamheten redovisas i 
enlighet med den direkta metoden. 

Betald och erhållen ränta klassificeras som kassaflöden från 
finansieringsverksamheten.

Som likvida medel klassificeras förutom tillgodohavanden i 
bank och kassa kortfristiga placeringar med en löptid på tre 
månader eller mindre från anskaffningstidpunkten som lätt 
kan omvandlas till likvida medel.

(w) Hantering av finansiella risker

Policy för hantering av finansiella risker

Koncernens verksamhet utsätts för en mängd olika finan-
siella risker a) marknadsrisk (inklusive valuta- och guldpris-
risker, tidssvinn, omräkningsexponering och ränterisker) 
b) kreditrisker c) likviditetsrisker inklusive kapitalrisker. 
Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar 
på oförutsägbarheten hos de finansiella marknaderna och 
eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter 
på koncernens finansiella resultat. 

Koncernen försöker motverka effekterna av dessa risker ge-
nom att försäkra sig om att styrelsen och ledningen har den 
vederbörliga kompetensen. Således arbetar företaget aktivt 
genom att vidta lämpliga åtgärder för att motverka och han-
tera riskerna. Dessutom rådfrågar koncernen konsulter när 
det behövs. Koncernen använder sig inte av derivatinstru-
ment för att säkra sig mot finansiella risker.

Koncernens bedömningar beträffande finansiella risker be-
skrivs vidare i not 20. 

(x) Segmentsrapportering

Rörelsesegment redovisas på ett sätt som överensstämmer 
med den interna rapportering som lämnas till verksamhet-
ens högsta beslutsfattare. På koncernnivå har denna funk-
tion identifierats som vd, vilken är ansvarig för och hanterar 
den dagliga administrationen av koncernen i enlighet med 
styrelsens riktlinjer. 

Ända sedan starten har koncernen endast utvunnit guld i en 
ekonomisk miljö, Ryssland. Ett rörelsesegment är en grupp 
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tillgångar och utförda aktiviteter som är exponerade för ris-
ker och fördelar som skiljer dem från andra rörelsesegment. 
Ett geografiskt område är ett område där tillgångar, varor 
eller tjänster är exponerade för risker hänförliga till en viss 
ekonomisk miljö som skiljer dem från risker associerade 
med aktiviteter i andra ekonomiska miljöer. Mot denna bak-
grund anses koncernen enbart ha ett rörelsesegment.

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER OCH 
TOLKNINGAR 

Koncernen har för första gången tillämpat vissa standarder 
och ändringar i standarder som gäller för räkenskapsår som 
börjar den 1 januari 2014 eller senare. 

Nedan beskrivs de nya standarderna och/eller ändringarna, 
och deras effekter.

IAS 8.28 Investmentföretag (ändringar i IFRS 10, IFRS 12 
och IAS 27 ) 

Dessa ändringar innebär ett undantag från konsoliderings-
kravet för företag som klassificeras som ett investmentfö-
retag enligt IFRS 10 ”Koncernredovisning”, och ska till-
lämpas retroaktivt med vissa övergångsbestämmelser. Un-
dantaget innebär att investmentföretag ska redovisa sina 
innehav i dotterföretag till verkligt värde i resultaträkningen. 
Dessa ändringar påverkar inte koncernen, eftersom inget av 
koncernföretagen uppfyller kraven för att klassificeras som 
investmentföretag enligt IFRS 10. 

Kvitta finansiella tillgångar och finansiella skulder – änd-
ringar i IAS 32 

Dessa ändringar klargör betydelsen av att företagen nu har 
en laglig kvittningsrätt samt kriterierna för kvittning mellan 
clearingorganisationers avräkningsmekanismer, och tilläm-
pas retroaktivt. Dessa ändringar påverkar inte koncernen, 
eftersom inget av koncernföretagen tillämpar kvittning. 

Novation av derivat och fortlöpande tillämpning av säk-
ringsredovisning – ändringar i IAS 39 

Ändringarna innebär att säkringsredovisning inte behöver 
avbrytas när novation av ett säkringsinstrument uppfyller 
vissa kriterier. Ändringen tillämpas retroaktivt. Dessa änd-
ringar påverkar inte koncernen, eftersom den inte innehar 
några derivat. 

Upplysningar om återvinningsvärdet för icke finansiella till-
gångar – ändringar i IAS 36, ”Nedskrivning av tillgångar” 

Dessa ändringar upphäver de oavsiktliga konsekvenserna 
av IFRS 13 på upplysningskravet enligt IAS 36. Dessut-
om innebär dessa ändringar att upplysningar ska lämnas 
om återvinningsvärdet när en nedskrivningsförlust på en 
tillgång eller kassagenererande enhet har resultatavräknats 
eller återförts under perioden. Dessa ändringar gäller re-
troaktivt för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 
eller senare, men får börja tillämpas i förtid under förutsätt-

ning att IFRS 13 också tillämpas. Dessa ändringar påverkar 
inte koncernen, eftersom inga icke-finansiella tillgångar har 
nedskrivits.

IFRIC 21 ”Avgifter” 

IFRIC 21 klargör att företagen ska redovisa en avgift som 
skuld när den händelse som utlöser utbetalning enligt re-
levant lagstiftning inträffar. När det gäller avgifter som ut-
löses när en viss miniminivå uppnås klargör tolkningen att 
ingen skuld ska redovisas förrän den angivna miniminivån 
nås. IFRIC 21 ska tillämpas retroaktivt. Tolkningen påver-
kar inte koncernen. 

Årliga förbättringar av IFRS 2010–2012. 

Under perioden 2010–2012 utfärdade IASB sju ändringar 
av sex standarder, däribland en ändring av IFRS 13 ”Vär-
dering till verkligt värde”. Ändringen av IFRS 13 trädde i 
kraft omedelbart, således för räkenskapsår som börjar den 
1 januari 2014 eller senare, och klargör att kortfristiga ford-
ringar och skulder utan angiven ränta kan värderas till det 
ursprungliga fakturabeloppet om effekten av diskontering 
är oväsentlig. Denna ändring påverkar inte koncernen. 

Årliga förbättringar av IFRS 2011-2013. 

Under perioden 2011–2013 utfärdade IASB fyra ändringar 
av fyra standarder, däribland en ändring av IFRS 1 ”Första 
gången International Financial Reporting Standards till-
lämpas”. Ändringen av IFRS 13 trädde i kraft omedelbart, 
således för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 eller 
senare, och klargör att en förstagångstillämpare får välja att 
tillämpa en ny eller ändrad IFRS som ännu inte är obliga-
torisk men som är tillgängliga för förtidstillämpning, under 
förutsättning att samma standard tillämpas för alla rapport-
perioder. Denna ändring påverkar inte koncernen, eftersom 
den redan tillämpar IFRS.

Omräkning

Till följd av tillämpningen av den svenska rekommenda-
tionen RFR 2 angående tecknings- och personaloptioner 
utfärdade till företags styrelser och anställda har moderbo-
lagets redovisningsprinciper förändrats och de finansiella 
rapporterna för föregående period räknats om. De juste-
ringar som har gjorts för att erhålla jämförbara siffror fram-
går nedan.
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före omräkning 
January 1,

2013

Effekt av 
optioner och 

warranter 
erkännande

efter 
omräkning 
January 1,

2013

före 
omräkning 

December 31,
2013

Effekt av 
optioner 

och 
warranter 

erkännande

efter omräkning 
December 31,

2013

TILLGÅNGAR TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar 477 894 1 707 479 601 543 084 4 385 547 469

Summa anläggningstillgångar 477 894 1 707 479 601 543 084 4 385 547 469

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 480 - 480 447 - 447

Likvida medel 1 193 - 1 193 5 752 - 5 752

Summa omsättningstillgångar 1 673 - 1 673 6 199 - 6 199

SUMMA TILLGÅNGAR 479 566 1 707 481 273 549 283 4 385 553 668

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

Eget kapital 261 254 1 707 262 961 221 513 4 385 225 898

Långfristiga skulder 215 315 - 215 315 64 872  - 64 872

Kortfristiga skulder 2 997 - 2 997 262 898 - 262 898

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

479 566 1 707 481 273 549 283 4 385 553 668

Omräkningen hade följande effekter på moderbolagets balansräkning i USD:

före omräkning 
January 1,

2013

Effekt av 
optioner och 

warranter 
erkännande

efter 
omräkning 
January 1,

2013

före 
omräkning 

December 31,
2013

Effekt av 
optioner 

och 
warranter 

erkännande

efter omräkning 
December 31,

2013

TILLGÅNGAR TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar 73 346 249 73 595 83 443 660 84 103

Summa anläggningstillgångar 73 346 249 73 595 83 443 660 84 103

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 74 - 74 69 - 69

Likvida medel 183 - 183 884  - 884

Summa omsättningstillgångar 257  257 953  953

SUMMA TILLGÅNGAR 73 603 249 73 852 84 396 660 85 056

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

Eget kapital 40 097 249 40 346 34 035 660 34 695

Långfristiga skulder 33 046 - 33 046 9 967  - 9 967

Kortfristiga skulder 460 - 460 40 394  - 40 394

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

73 603 249 73 852 84 396 660 85 056

Omräkningen hade följande effekter på moderbolagets balansräkning i SEK:
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Bedömningar och uppskattningar i de finansiella 
rapporterna

För att kunna upprätta finansiella rapporter i enlighet med 
IFRS måste bedömningar och uppskattningar göras som 
påverkar de redovisade tillgångs- och skuldbeloppen respek-
tive tillgångs- och kostnadsbeloppen samt övrig information 
som lämnas i rapporterna. Styrelsens och företagsledning-
ens uppskattningar och bedömningar baseras på historiska 
erfarenheter och prognoser om framtida utveckling. Det fak-
tiska utfallet kan skilja sig från dessa bedömningar. 

Nedan beskrivs områden där det finns betydande osäkerhet 
i de uppskattningar som ledningen gör vid upprättandet av 
koncernredovisningen.

Malmberäkningsprinciper

Koncernen redovisar malmreserver i enlighet med ryska 
geologiska standarder. I korthet innebär det att efter den 
inledande prospekteringsperioden för en gruvlicens måste 
samtliga licensinnehavare i Ryssland genomgå en malmklas-
sificeringsinspektion (påminner i grova drag om en väster-
ländsk förstudie) hos Russian State Committee on Reserves, 
GKZ, antingen i Moskva eller på GKZ:s lokalkontor. Denna 
malmklassificering genomförs en gång och kan sedan upp-
dateras vid behov. If malmreservationerna godkänns förs de 
in i det ryska statsregistret och utgör basen för de produk-
tionskrav som sedan ställs upp för licensinnehavaren. De 
ryska principerna för malmklassificeringar är likartade men 
inte helt identiska med västerländska standarder. 

De ryska registrerade malmreserverna utgör basen för kon-
cernens avskrivningar av gruvlicenser och projekteringskost-
nader i enlighet med den produktionsberoende metoden. 
Sådan avskrivning har gjorts för Tardanfyndigheten sedan 
2005. För Tardan baserades avskrivningarna för åren 2005–
2008 på guldreserver om 6,8 ton som etablerades under 
tidigt 1990-tal. År 2008 genomfördes en ny undersökning 
av reserverna i Tardan och de etablerade malmreserverna 
uppgick då till 8,5 ton. Dessa guldreserver har utgjort basen 
för beräkningen av avskrivning enligt den produktionsbero-
ende metoden sedan 2009. Bogomolovskoye-fyndigheten på 
Staroverinskaya-licensen har guldreserver om 7 ton, och till-
sammans med reserverna från Kozlovskoye-fyndigheten om 
8,7 ton utgör de basen för beräkningen av avskrivningarna 
för Staroverinskaya-licensområdet enligt den produktions-
beroende metoden. 

De registrerade malmreserverna etablerades således av en 
statlig part (GKZ) som är oberoende av koncernen. Be-
räkningen av reserverna grundar sig på mycket omfattande 
geologiska och finansiella fakta som sammanfattas i den rys-
ka förstudien. Malmreserver är inte statiska utan kan variera 
med tiden beroende på faktorer som guldpriset, ny geolo-
gisk information, valutakursnivåer samt kostnadsnivåer. En 
förändring i malmreserverna kan ha betydande inverkan på 
frågor som nedskrivning, återställningskostnader och till-
gångarnas värde.

Återställningskostnader

Ett åtagande om framtida återställningskostnader uppkom-
mer när miljöpåverkan uppstår på grund av gruvverksam-
het i form av prospektering, utvärdering, utbyggnad eller 
pågående produktion. Återställningskostnaderna beräknas 

på grundval av en återställningsplan. Koncernen granskar 
årligen avsättningen för återställning efter gruvdrift. Väsent-
liga uppskattningar och bedömningar görs för att fastställa 
avsättningen för återställning, då det finns ett flertal faktorer 
som påverkar den slutliga skulden som ska betalas. Dessa 
faktorer omfattar uppskattningar av omfattningen av och 
kostnaden för återställningsaktiviteter, tekniska förändring-
ar, lagändringar, kostnadsökningar i förhållande till infla-
tionstakten samt förändringar i diskonteringsräntor. Dessa 
osäkra faktorer kan medföra att de faktiskt kostnaderna för 
återställandet kan avvika från den avsättning som har gjorts. 
Avsättningen per balansdagen är baserad på högsta ledning-
ens bästa uppskattningar av nuvärdet av framtida återställ-
ningsavtal. Förändringar i uppskattade framtida kostnader 
redovisas i balansräkningen genom att antingen öka eller 
minska återställningsskulden och återställningstillgången om 
den initiala uppskattningen ursprungligen redovisades som 
en del av en tillgång mätt i enlighet med IAS 16, ”Materiella 
anläggningstillgångar”. En eventuell minskning av återställ-
ningsskulden och därmed eventuella avdrag från återställ-
ningstillgången kanske inte överstiger det redovisade värdet 
av den tillgången. Om den gör det redovisas ett eventuellt 
överskott över det redovisade värdet direkt i resultaträkning-
en. Om förändringen av uppskattningen resulterar i en ök-
ning av återställningsskulden och därmed en ökning av till-
gångens redovisade värde måste företaget överväga om detta 
är en indikation på nedskrivning av tillgången i sin helhet 
och genomföra ett nedskrivningstest i enlighet med IAS 36. 

Storleken på återställningskostnaderna är avhängiga av vil-
ken marktyp gruvverksamheten är belägen på. Om gruv-
verksamheten är belägen inom markområden ursprungligen 
klassificerade som jordbruksmark, skogsbruksmark eller 
tomtmark för byggnation blir kraven på återställande mer 
omfattande. Om marken i fråga inte hade någon särskild al-
ternativ användning när gruvverksamheten inleddes blir å 
andra sidan kraven på återställning mer måttliga. För när-
varande är ingen av de olika gruvlicenserna i östra Sibirien 
som koncernen innehar belägen på jordbruks-, skogsbruks- 
eller byggnationsmark.

Se not 18 för ytterligare information.

Nedskrivningar 

Koncernen bedömer varje kassagenerande enhet årligen 
för att fastställa om något nedskrivningsbehov av tillgång-
ar föreligger. Där det finns tecken på att en nedskrivning 
är nödvändig görs en uppskattning av återvinningsvärdet, 
vilket betraktas som det högre av verkligt värde minus för-
säljningskostnad och nyttjandevärde. Dessa bedömningar 
kräver användandet av uppskattningar och antaganden, så-
som långsiktiga råvarupriser, diskonteringsräntor, framti-
da kapitalkrav, prospekteringspotential och verksamhetens 
framgång. Verkligt värde bestäms till det belopp som skulle 
erhållas från en försäljning av tillgången vid en transaktion 
mellan kunniga parter som är oberoenda av varandra och 
har ett intresse av att transaktionen genomförs. Verkligt vär-
de för mineraltillgångar fastställs generellt som nuvärdet av 
uppskattade framtida kassaflöden som uppkommer från den 
fortsatta användningen av tillgången, vilket omfattar bedöm-
ningar som kostnader för framtida expansionsplaner och en 
framtida avyttring, med användande av antaganden som en 
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oberoende marknadsaktör skulle kunna ta med i beräkning-
en. Kassaflöden diskonteras till sitt nuvärde med hjälp av 
en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuella 
marknadsbedömningar av tidsvärdet på pengar och de ris-
ker som är specifika för tillgången. Ledningen har bedömt 
sina kassagenererande enheter som om de vore individuella 
gruvlicenser, vilket är den lägsta nivån för vilken inflöden 
av likvida medel till stor del är beroende av dessa andra till-
gångar.

Ett nedskrivningstest gjordes på koncernens produktiva 
guldtillgångar per den 31 december 2014. Den mest vä-
sentliga delen av immateriella och materiella tillgångar hän-
för sig till licensområdena Tardan och Staroverinskaya. För 
detta syfte har en diskonterad kassaflödesmetod använts 
som sträcker sig över en 5-årsperiod, tillsammans med en 
uppskattning av värdet på registrerade reserver. En mängd 
variabler simuleras i modellen. Bland de viktigare antagan-
dena finns guldpriset och avkastningskravet. Basen för an-
taganden om guldpriset under perioden är 1 250 USD/uns 
och avkastningen som krävs är 10 % per år. Ett antal andra 
antaganden är också av betydelse. Resultatet av basantagan-
dena är att ingen avskrivning krävs i slutet av år 2014.

Mer information finns i noterna 8 och 11.

En nedskrivningsprövning av betydande tillgångar utförs 
även på moderbolagsnivå. Prövningen baseras på progno-
serna från fem års-kassaflödesmodellen som sammanställts 
för Auriants produktionsenheter. Kassaflöden diskonteras 
till nuvärde med en diskonteringsränta som återspeglar 
aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och 
de risker som är specifika för tillgången. Det diskontera-
de nuvärdet av prognostiserade kassaflöden jämförs med 
bokförda värden på aktier och lån från moderbolaget. När 
det uppstår en indikation om nedskrivningsbehov, dvs. att 
bokfört värde överstiger nuvärdet av prognostiserade kas-
saflöden, görs nedskrivningen per balansdagen. Resultatet 
av basantagandena är att ingen avskrivning krävs i slutet av 
år 2014.

Utnyttjande av uppskjutna skattefordringar

En bedömning måste göras av huruvida uppskjutna skat-
tefordringar ska redovisas i balansräkningen eller inte. 
Ledningen måste bedöma sannolikheten för att koncernen 
kommer att generera beskattningsbara vinster under framti-
da perioder och därmed kan utnyttja uppskjutna skatteford-
ringar, inklusive sådana som uppkommer ur icke utnyttjade 
skattemässiga underskott. Uppskattningar av framtida be-
skattningsbara intäkter baseras på prognostiserade kassa-
flöden från verksamheterna och tillämpningen av befintliga 
skattelagar i varje jurisdiktion. Om faktiska beskattningsbara 
intäkter skiljer sig markant från uppskattningarna kan kon-
cernens förmåga att aktivera de uppskjutna skattefordring-
arna netto som redovisas påverkas. Dessutom kan framtida 
förändringar av skattelagarna i de jurisdiktioner där koncer-
nen bedriver verksamhet begränsa koncernens möjlighet att 
erhållå skatteavdrag under framtida perioder.

Se not 7 för ytterligare information.

Varulager

Tester av redovisade lagervärden netto genomförs minst en 
gång om året, och representerar de uppskattade framtida 

försäljningspriserna för produkterna baserade på rådande 
avistapriser på metaller på rapporteringsdagen, minus upp-
skattade kostnader för att slutföra produktionen och lägga 
ut produkten till försäljning. Varulagren värderas genom att 
uppskatta antalet ton som har tillkommit och tagits ut ur 
lagret, antalet uns guld baserat på testdata och den upp-
skattade återvinningsandelen med den förväntade utvin-
ningsmetoden. Lagertonnage verifieras genom periodiska 
undersökningar.

Se not 14 för ytterligare information.

Verkligt värde på finansiella instrument

Där verkligt värde på finansiella tillgångar och finansiella 
skulder som redovisas i balansräkningen inte kan härledas 
från aktiva marknader bestäms deras verkliga värde med 
hjälp av värderingstekniker som omfattar diskonterade kas-
saflödesmodeller. Uppgifter till de här modellerna hämtas 
från observerbara marknader där det är möjligt, men där 
det inte är möjligt krävs ett mått av bedömning för att eta-
blera verkligt värde. Bedömningarna omfattar till exempel 
likviditetsrisk, kreditrisk och volatilitet. Förändringar i an-
tagandena om dessa faktorer kan påverka det redovisade 
verkliga värdet på finansiella instrument.

Se not 20 för ytterligare information.
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Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014 
TUSD

2013 
TUSD

2014 
TUSD

2013 
TUSD

Övriga rörelseintäkter

Tjänster till underleverantörer (hyror, logi med 
mera) 3 303 4 900 - - 480 752 - -

Överskott från inventering 1 059 1 845 - - 154 283 - -

Återföring av avsättning 371 - - - 54 - - -

Återföring av återställningsreserv - 1 808 - - - 278 - -

Efterskänkning av en skuld till Tardan Gold LLC - - 44 317 - - - 6 462 -

Övriga 462 2 206 - 13 81 339 - 2

Summa övriga rörelseintäkter 5 195 10 759 44 317 13 769 1 652 6 462 2

Tjänster till underleverantörer
Dessa tjänster avser uthyrning av fastigheter till alluvialproducenten LLC Urumkan under hela 2014 och 2013 samt försäljning av bränsle och 
tillhandahållande av logi för större underleverantörer till koncernens dotterbolag LLC Tardan. Övriga rörelseintäkter minskade med 53 %, 
främst till följd av minskat försäljning av material och tjänster till våra underleverantörer.

Återföring av återställningsreserv
Avser ny uppskattning 2013 av kostnaderna för att eliminera den miljöpåverkan som gruvdriften har.

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

 2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014 
TUSD

2013 
TUSD

2014 
TUSD

2013 
TUSD

Övriga rörelsekostnader

Förluster på kundfordringar, avskrivningar 
pga materialbrist -3 033 -2 622 - - -440 -403 - -

Straffavgifter till leverantörer och skatte-
myndigheter -1 735 -1 091 - - -252 -167 - -

Nedskrivning av nettotillgångarna i Gold 
Borzya -629 - - - -91 - - -

Bankavgifter -477 -432 - - -69 -66 - -

Nedskrivningar av pågående arbeten - -8 154 - - - -1 252 - -

Förlust vid avyttring av anläggningstill-
gångar - -334 - - - -52 - -

Övriga -465 -1 800 - - -67 -276 - -

Summa övriga rörelsekostnader -6 339 -14 433 - - -919 -2 216 - -

Nedskrivning av pågående arbeten och anläggningstillgångar
Nedskrivningen av pågående arbeten 2013 avsåg dotterbolaget GRE-324 med ett belopp på -8 154 MSEK (-1 252 MUSD), vilket saknas 2014.

Nedskrivning av nettotillgångarna i Gold Borzya
Nettotillgångarna i Gold Borzya har skrivits ned eftersom enheten avvecklades i maj 2014

NOT 1a

NOT 1

ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER

INTÄKTER

Alla inkomster från försäljning av guld genereras av ryska enheter inom koncernen. Inga intäkter genereras i Sverige. Under 2014 hade 
koncernen en kund – den ryska banken Promsvyazbank.
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                Koncernen                    Koncernen

2014 
TSEK

2013  
TSEK

2014
TUSD

2013 
TUSD

Material 70 801 76 612 10 300 11 761

Externa kostnader 69 745 54 023 10 065 8 295

Personalkostnader 68 622 87 555 10 007 13 441

Kostnader för alluvialproducenten 64 221 79 260 9 223 12 168

Avskrivningar och nedskrivningar 48 859 51 779 7 099 7 949

Skatter 25 379 25 928 3 637 3 980

Förändring i lager för färdigvaror och varor under  
tillverkning 10 892 6 936 1 707 1 065

Kapitaliserade avrymningsarbeten -21 921 -13 262 -3 286 -2 038

Summa kostnad för sålda varor 336 598 368 831 48 752 56 621

De externa kostnaderna ökade i linje med gruvverksamheten.
De minskade personalkostnaderna berodde på att det genomsnittliga antalet anställda vid produktionsenheterna sjönk och att den ryska 
rubelns värde i förhållande till US-dollarn minskade 2014.
Kostnaderna för den alluviala producentens (Uryumkan) guldproduktion minskade med 15,039 MSEK (2,945 MUSD) i och med att produktionen 
och försäljningen av alluvialt guld minskade.
De kapitaliserade avrymningsarbetena till ett värde av 21,921 MSEK (3,286 MUSD) 2014 och 13,262 MSEK (2,038 MUSD) 2013 avser överflödig 
höglakning vid dagbrotten 1 och 3 i Tardan.

NOT 2

KOSTNADER FÖR SÅLDA VAROR



AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 2014 75

NOTER

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014 
TUSD

2013 
TUSD

2014 
TUSD

2013 
TUSD

Löner och ersättningar i Sverige

Styrelsen 1 767 2 027 1 328 2 027 260 311 194 311

Inklusive optioner och teckningsrätter 439 - - - 67 - - -

Övriga anställda 851 642 851 642 123 99 124 99

2  618 2 669 2 179 2 669 383 410 318 410

Löner och ersättningar i Ryssland

Vd och högsta ledningen 10 207 15 275 - - 1 503 2 345 - -

Inklusive optioner och aktieoptionsplaner 2 037 2 678 - - 309 411 - -

Övriga anställda 61 011 80 475 8 901 12 354

Inklusive optioner och aktieoptionsplaner 302 - - - 46 - - -

71 218 95 750 - - 10 404 14 699 - -

Summa löner och ersättningar 73 836 98 419 2 179 2 669 10 787 15 109 318 410

Sociala kostnader i Sverige

Styrelsen 401 649 401 649 58 100 58 100

Övriga anställda 268 186 268 186 39 28 39 28

669 835 669 835 97 128 97 128

Sociala kostnader i Ryssland

Vd 467 665 - - 68 102 - -

Ledande befattningshavare 848 745 - - 124 114 - -

Övriga anställda 16 812 19 256 - - 2 452 2 957  - -

18 127 20 666 - - 2 644 3 173 - -

Summa sociala kostnader 18 796 21 501 669 835 2 741 3 301 97 128

Summa personalkostnader 92 632 119 920 2 848 3 503 13 528 18 410 415 538

                 Koncernen                        Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Koncernens styrelse och vd vid årets slut

Kvinnor - - - -

Män 6 6 6 5

Koncernens ledning vid årets slut

Kvinnor 2 1 1 -

Män 4 5 - -

NOT 3

PERSONALKOSTNADER
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Totalt Varav Totalt Varav

Antal anställda 2014 kvinnor 2013 kvinnor

Medelantal anställda

Moderbolaget i Sverige 1 1 2 1

Dotterbolag i Ryssland 801 141 869 142

Totalt för koncernen 802 142 871 143

Antal anställda vid årets slut

Moderbolaget i Sverige 1 1 2 1

Dotterbolag i Ryssland 788 163 764 141

Totalt för koncernen 789 164 766 142

Ersättningar och övriga förmåner till styrelse* och ledande befattningshavare 

2014
 TSEK

2013
 TSEK

2014
TUSD

2013 
TUSD

Styrelsen

Lord Daresbury (Peter), Styrelseorförande 390 263 58 40

Preston Haskell 244 660 36 101

Ingmar Haga 360 312 53 48

Andre Bekker 335 248 49 38

Bertil Villard 360 146 53 23

James Provoost Smith 78 - 11 -

Sergey Kashuba** - 46 - 7

Summa styrelsen 1 767 1 675 260 257

inklusive optioner och teckningsrätter 439 - 67 -

Ledande befattningshavare ***

Ledande befattningshavare förutom vd 6 528 6 856 958 1 053

inklusive optioner och teckningsrätter 849 527 129 81

Vd – summa: 3 679 8 419 545 1 292

Löner 2 490 2 271 364 349

Bonusar - 1 911 - 293

Moderbolagets  aktieförvärv - 2 086 - 320

Tecknings- och personaloptioner 1 189 2 151 181 330

Summa koncernledningen 10 207 15 275 1 503 2 345

  

* Styrelsearvode, ersättning till koncernchef och ledande befattningshavare godkänns av årsstämman.
** Styrelseledamöter som lämnade styrelsen i Auriant Mining AB 2013.
***Koncernledningen omfattar vd, ekonomidirektör, investeringschef, chefsgeolog, chefsjurist och personalchef.

Ett incitamentsprogram för koncernens styrelse, ledning och anställda har inrättats genom emittering av tecknings- och personaloptioner.
Mer information om programmet finns i not 17 i denna årsredovisning. 
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Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2014 
TSEK

2013
TSEK

2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014 
TUSD

2013 
TUSD

2014 
TUSD

2013 
TUSD

Personalkostnader 24 010 32 365 2 848 3 503 3 521 4 969 415 538

Externa kostnader* 9 617 10 995 5 690 5 182 1 388 1 688 830 795

Avskrivningar och nedskrivningar 453 235 - - 67 36 - -

Summa administrations-kostnader 
och allmänna kostnader

34 080 43 595 8  538 8 685 4 976 6 693 1 245 1 333

Administrationskostnader och allmänna kostnader hänför sig till förvaltningsbolaget och moderbolaget.
* Externa kostnader ingår revisionstjänster. För ersättning till revisorerna se tabellen nedan:

Revisionsarvoden

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014 
TUSD

2013 
TUSD

2014 
TUSD

2013 
TUSD

PWC

Revisionsuppdraget 1 183 1 267 1 183 1 267 172 195 172 195

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 179 105 179 105 26 16 26 16

Skatterådgivning 57 46 57 46 8 7 8 7

Summa PWC 1 419 1 418 1 419 1 418 207 218 207 218

Övriga revisorer

Lagstadgad revision och relaterade tjänster 245 264 - - 36 41 - -

Total ersättning för revision och 
relaterade tjänster till revisionsföretag 1 664 1 682 1 419 1 418 243 258 207 218

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014 
TUSD

2013 
TUSD

2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014 
TUSD

2013 
TUSD

Övriga ränteintäkter - 15 - 2 - - - -

Ränteintäkter från koncernbolag - - - - 15 477 17 756 2 257 2 726

Summa finansiella intäkter - 15 - 2 15 477 17 756 2  257 2 726

NOT 4

NOT 5

ADMINISTRATIONSKOSTNADER OCH ALLMÄNNA KOSTNADER

FINANSIELLA INTÄKTER



AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 201478

NOTER

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014 
TUSD

2013 
TUSD

2014 
TSEK

2013
TSEK

2014
TUSD

2013 
TUSD

Räntekostnader för lån och krediter -64 150 -56 554 -9 336 -8 682 -37 659 -37 027 -5 525 -5 684

Räntekostnader för finansiell leasing -4 407 -1 985 -640 -305 - - - -

Övriga räntekostnader -156 -172 -25 -26 - - - -

Summa räntekostnader -68 713 -58 711 -10 001 -9 013 -37 659 -37 027 -5 525 -5 684

Valutakursdifferenser -51 725 -13 578 -5 010 -2 084 -55 187 -2 308 -8 014 -355

Summa finansiella kostnader -120 438 -72 289 -15 011 -11 097 -92 846 -39 335 -13 539 -6 039

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014 
TUSD

2013 
TUSD

2014 
TUSD

2013  
TUSD

Aktuell skatt              -  -              -               -               -  -                -             -   

Uppskjuten skatt 66 114 30 440              -               -  9 671 4 673                -                   -   

66 114 30 440 - - 9 671 4 673 

-

Sambandet mellan skattekostnad och 
redovisat resultat -

Resultat före skatt -194 779 -159 404 -41 590 -30 251 -26 262 -24 471 -6 065 -4 644 

Skatt enligt gällande skattesats 41 606 32 486 9 150 6 655 5 624 4 987 1 334 1 022 

Skatteeffekt av kostnader som inte är 
skattemässigt avdragsgilla -36 026 -18 630 -8 327 -34 -5 232 -2 860 -1 209 -5 

Skatteeffekt av icke skattepliktiga intäkter 71 012 23 392              -               -  10 797 3 591      1 416            -  

Nedskrivning av uppskjutna skattefordringar -192 -320              -               -  -25 -48          -         -   

Återföring av uppskjuten skatteskuld - 2 126              -               -  - 326         -             -   

Justeringar  avseende tidigare år - -2 213              -               -  - -340              -             -  

Skatteeffekt av underskottsavdrag för vilka 
uppskjuten skattefordran ej redovisas: -10 286      -6 401  -823 -6 621 -1 493 

            
-983  -125 -1 017

Totalt 66 114 30 440             -              -  9 671 4 673             -             -  

NOT 6

NOT 7

FINANSIELLA KOSTNADER

INKOMSTSKATT OCH UPPSKJUTEN INKOMSTSKATT
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Den tillämpliga skattesatsen för moderbolaget är 22 %. Den tillämpliga skattesatsen för de ryska dotterföretagen är 20 %. Koncernens 
huvudsakliga affärsverksamhet bedrivs i Ryssland och den tillämpliga skattesatsen för koncernen är 20 %.

Koncernen
2014.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2013.12.31

Uppskjuten skattefordran TSEK TSEK TUSD TUSD

Ingående uppskjuten skattefordran 44 130 22 409 6 780 3 439

Förändring i uppskjuten skattefordran 65 193 48 842 7 215 7 504 

Nedskrivning av uppskjutna skattefordringar -192 -321 -25 -49 

Kvittning av uppskjuten skattefordran mot uppskjuten skatteskuld -28 690 -26 800 -3 672 -4 114 

Utgående uppskjuten skattefordran 80 441 44 130 10 298 6 780 

För närvarande tas inte skattemässiga underskottsavdrag i moderbolaget upp som uppskjutna skattefordringar i balansräkningen, eftersom 
det är osäkert om sådana underskottsavdrag kan utnyttjas på grund av moderbolagets karaktär av förvaltningsbolag. De totala skattemässiga 
underskotten i moderbolaget uppgår till 82 MSEK och är inte begränsade i tiden.

I dotterbolagen bokförs uppskjutna skattefordringar på skattemässiga underskottsavdrag när det är troligt att dotterföretaget kommer 
att generera tillräcklig skattemässig vinst för att kunna använda underskottsavdragen inom överskådlig framtid. Enligt rysk lag kan 
underskottsavdragen användas inom en 10-årsperiod från det år då underskotten uppstår.

Inom koncernen har bara tre enheter väsentliga uppskjutna skattefordringar: LLC Tardan Gold, LLC GRE-324 och LLC Rudtechnology. 
Huvuddelen av dessa uppskjutna skattefordringar avsåg förlustutjämning framåt. På grundval av prognoserna kommer ovanstående bolag att 
generera skattemässiga vinster som gör det möjligt att utnyttja de uppskjutna skattefordringarna på deras skattemässiga underskottsavdrag 
inom tre år. 

Koncernen
2014.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2013.12.31

Uppskjutna skatteskulder TSEK TSEK TUSD TUSD

Ingående uppskjuten skatteskuld 19 548 25 298 3 003 3 883

Förändring i uppskjuten skatt på förvärvade gruvlicenser och aktiverat 
arbete för egen räkning -2 549 -3 375 -367 -519

Förändring i uppskjuten skatt på förvärvade anläggningstillgångar 29 222 24 425 3 755 3 753

Kvittning av uppskjuten skattefordran mot uppskjuten skatteskuld -28 690 -26 800 -3 674 -4 114

Summa uppskjuten skatteskuld 17 530 19 548 2 719 3 003

Uppskjuten skatteskuld beräknas på skillnaden mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Det finns ingen uppskjuten skatt hänförlig till poster redovisade direkt i eget kapital eller övrigt totalresultat.
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 Koncernen  Moderbolaget 

 2014.12.31  2013.12.31  2014.12.31  2013.12.31 

Samtliga belopp anges i TSEK  TSEK  TSEK  TSEK  TSEK 

Ingående balans 205 832 175 137 392 392

Aktiverade prospekteringskostnader 9 903 35 213 - -

Förvärv av dotterbolag 60 426 - - -

Återföring av återställningskostnader - -1 441 - -

Omräkningsdifferens 14 413 -3 077 - -

Utgående balans 290 574 205 832 392 392

Avskrivningar och nedskrivningar i ingående balans -38 099 -22 952 -392 -392

Avskrivningar för perioden -10 310 -15 147 - -

Avskrivningar och nedskrivningar i utgående balans -48 409 -38 099 -392                  392

Utgående bokfört värde 242 165 167 733 - -

 Koncernen  Moderbolaget 

 2014.12.31  2013.12.31  2014.12.31  2013.12.31 

Samtliga belopp anges i TUSD  TUSD  TUSD  TUSD  TUSD 

Ingående balans 31 626 26 880 60 60

Aktiverade prospekteringskostnader 1 438 5 410 - -

Förvärv av dotterbolag 8 196 - - -

Återföring av återställningskostnader - -221 - -

Omräkningsdifferens - -443 - -

Utgående balans 41 260 31 626 60 60

Avskrivningar och nedskrivningar i ingående balans -5 854 -3 523 -60 -60

Avskrivningar för perioden -1 478 -2 331 - -

Avskrivningar och nedskrivningar i utgående balans -7 332 -5 854 -60 -60

Utgående bokfört värde 33 928 23 772 - -

Tillgångarna utgörs främst av prospekterings- och utvecklingskostnader av gruvor och innehas av de ryska dotterbolagen i koncernen (inga 
tillgångar innehas av det svenska dotterbolaget). De immateriella tillgångarna är en betydande del av den totala tillgångsmassan i koncernen 
och ledningen gör regelbundet nedskrivningstester för att kontrollera att den framtida intjäningsförmågan från dessa tillgångar motsvarar minst 
det bokförda värdet. För nedskrivningstesterna har använts en diskonterad kassaflödesmodell som sträcker sig över fyndighetens beräknade 
livslängd. En mängd variabler simuleras i modellen. Bland de viktigare variablerna är guldpriset och avkastningskravet.          

Ett nedskrivningstest gjordes på koncernens produktiva guldtillgångar per den 31 december 2014. Den mest betydande delen av de immateriella 
tillgångarna avser licensområdena Tardan och Staroverenskaya. Basantagandena som användes i testet var ett guldpris under testperioden på 
1 250 USD/uns och ett avkastningskrav på 10 % per år. Resultatet av nedskrivningstesterna var att inget nedskrivningsbehov förelåg per den 31 
december 2014.

NOT 8

GRUVRÄTTIGHETER OCH AKTIVERADE PROSPEKTERINGSKOSTNADER
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Koncernen

2014.12.31 

TSEK

2013.12.31 

TSEK

2014.12.31 

TUSD

2013.12.31 

TUSD

Ingående balans 96 661 103 581 14 852 15 897

Inköp - 898 - 138

Ibruktagande av anläggningstillgångar 2 812 - 408 -

Förvärv av dotterbolag 332 - 42 -

Omklassificeringar -6 371 -164 -981 -25

Avyttringar - -73 - -11

Omräkningsdifferens 19 426 -7 581 - -1 147

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 112 860 96 661 14 321 14 852

Ingående balans -15 818 -10 998 -2 430 -1 688

Årets nedskrivningar 6 885 -6 186 -995 -950

Avyttringar - 73 - 11

Förvärv av dotterbolag -222 - -28 -

Omklassificeringar 1 409 43 223 7

Omräkningsdifferens -4 624 1 249 - 190

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 110 -15 818 -3 230 -2 430

Utgående bokfört värde 86 750 80 843 11 091 12 422

NOT 9

BYGGNADER OCH MARK
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Koncernen

2014.12.31 
TSEK

2013.12.31 
TSEK

2014.12.31 
TUSD

2013.12.31 
TUSD

Ingående balans 241 616 212 315 37 124 32 586

Inköp 13 249 43 346 1 920 6 660

Ibruktagande av anläggningstillgångar 5 808 12 768 844 1 962

Förvärv av dotterbolag 2 485 - 318 -

Omklassificeringar 6 371 1 514 981 233

Avyttringar -3 274 -9 627 -476 -1 479

Lagernedskrivning -1 669 -1 741 -243 -268

Omräkningsdifferens 53 928 -16 959 - -2 569

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 318 514 241 616 40 468 37 124

Ingående balans -95 012 -81 398 -14 598 -12 493

Årets nedskrivningar -32 147 -30 681 -4 692 -4 714

Avyttringar 598 9 200 87 1 414

Förvärv av dotterbolag -1 416 - -181 -

Omklassificeringar -1 409 310 -223 48

Lagernedskrivning 201 1 392 29 214

Omräkningsdifferens -25 517 6 166 - 934

Utgående ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -154 702 -95 012 -19 578 -14 598

Utgående planenligt restvärde 163 812 146 604 20 890 22 525

Ökningen av de materiella anläggningstillgångarna är huvudsakligen hänförlig till inköp av ny teknisk utrustning till Tardan Gold.  

NOT 10

MASKINER, UTRUSTNING OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
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Koncernen

2014.12.31 
TSEK

2013.12.31 
TSEK

2014.12.31 
TUSD

2013.12.31 
TUSD

Ingående balans 19 208 17 948 2 951 2 755

Inköp under året 3 444 15 870 501 2 438

Ibruktagande av anläggningstillgångar -8 620 -12 835 -1 252 -1 972

Lagernedskrivning -134 -89 -19 -14

Omräkningsdifferens 4 133 -1 687 - -257

Utgående bokfört värde 18 031 19 208 2 181 2 951

Samtliga materiella anläggningstillgångar innehas av ryska dotterbolag och inga tillgångar innehas av det svenska moderbolaget. 

Ett nedskrivningstest gjordes på koncernens produktiva guldtillgångar per den 31 december 2014. Den mest betydande delen av de materiella 
tillgångarna avser licensområdena Tardan och Staroverenskaya. Basantagandena som användes i testet var ett guldpris under testperioden på 
1 250 USD/uns och ett avkastningskrav på 10 % per år. Resultatet av nedskrivningstesterna var att inget nedskrivningsbehov förelåg per den 31 
december 2014.

Dotterbolag
Organisations-

nummer Säte

Andel av 
stamaktierna 

som ägs av 
moderbolaget 

direkt (%)

Andel av 
stamaktierna 

som ägs av 
koncernen (%)

Bokfört värde 
på aktier i 

dotterbolag om 
moderbolaget

LLC Tardan Gold  1041700563519 Kyzyl 100% 100% 263 356

LLC Uzhunzhul*  1071901004746 Abakan 0% 100% -

LLC GRE 324  1037542001441 Chita 100% 100% 21 508

LLC Rudtechnologiya 1077530000570 Krasnokamensk 100% 100% 94 123

LLC Auriant Management 1097746422840 Moskva 100% 100% 420

Auriant Cyprus Ltd 334919 Limassol 100% 100% 0

Awilia Enterprises Ltd** 270158 Limassol 30% 100% 23 295

LLC Kara-Beldyr***  1071701001460 Kyzyl 0% 100% -

Totalt 402 702

*Dotterbolaget LLC Uzhunzhul ägs indirekt genom dotterbolaget LLC Tardan Gold. Således finns inget bokfört värde på detta bolag i Auriant 
Mining AB.

** 70 % av Awilia Enterprises Ltd ägs indirekt genom dotterbolaget Auriant Cyprus Ltd.

*** Dotterbolaget LLC Kara-Beldyr ägs indirekt genom dotterbolaget Awilia Enterprises Ltd. Således finns inget bokfört värde på detta bolag i 
Auriant Mining AB.

Samtliga dotterbolag konsolideras i koncernen. Den andel av rösterna i dotterbolagen som ägs direkt av moderbolaget skiljer sig inte från de 
ägda stamaktierna.

Andelar i dotterbolag utgör en betydande del av moderbolagets tillgångar. Koncernen och de ryska dotterbolagen har negativa nettotillgångar. 
Moderbolaget har positiva nettotillgångar. Styrelsen och ledningen för Auriant Mining AB gör regelbundet nedskrivningstester för att kontrollera 
att dessa tillgångars återvinningsvärde minst motsvarar det bokförda värdet. Nedskrivningstesterna görs med användning av en diskonterad 
kassaflödesmodell. Modellen är känslig för ett antal variabler och bedömningar, bland vilka de viktigaste är guldpriset och avkastningskravet. På 
grundval av de per den 31 december 2014 utförda nedskrivningstesterna har styrelsen och ledningen inte identifierat något nedskrivningsbehov 
för andelar i dotterbolag.

Bolaget har tillräckliga guldreserver, och planerar att minska kostnaderna i försäljningen när produktion växer och att återvända till lönsamhet, 
även i den nuvarande miljö med låga guldpriser. Som ett resultat av kraftig rubel devalvering i slutet av 2014 räknar vi med minskning av 
produktionskostnader på kort och medellång sikt.

NOT 11

NOT 12

PÅGÅENDE KONSTRUKTIONSARBETEN

AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERBOLAG
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Samtliga belopp anges i TSEK
Redovisat värde, 

koncernen
Redovisat värde, 
moderbolaget

Joint ventures
2014.12.31  

TSEK
2013.12.31  

TSEK
2014.12.31  

TSEK
2013.12.31  

TSEK

Awilia Enterprises Limited* - 24 705 - 22 280

Totalt - 24 705 - 22 280

 

Koncernen Moderbolaget

Förändringar i bokfört värde av joint venture 2014.12.31  
TSEK

2013.12.31  
TSEK

2014.12.31  
TSEK

2013.12.31  
TSEK

Ingående balans 24 705 23 969 22 280 20 663

Investeringar i joint venture 1 016 1 616 1 015 1 617

Omklassificering till investering till följd av förvärv av dotterbolag* -25 577 - -23 295 -

Resultat från andel i joint venture -144 -880 - -

Utgående balans - 24 705 - 22 280

Samtliga belopp anges i TUSD
Redovisat värde, 

koncernen
Redovisat värde, 

moderbolaget

Joint ventures
2014.12.31  

TUSD
2013.12.31  

TUSD
2014.12.31 

TUSD
2013.12.31  

TUSD

Awilia Enterprises Limited* - 3 796 - 3 423

Totalt - 3 796 - 3 423

Koncernen Moderbolaget

Förändringar i bokfört värde av joint venture 2014.12.31  
TUSD

2013.12.31  
TUSD

2014.12.31 
TUSD

2013.12.31  
TUSD

Ingående balans 3 796 3 679 3 423 3 171

Investeringar i joint venture 130 248 130 248

Omklassificering till investering till följd av förvärv av dotterbolag -3 927 - -2 982 -

Resultat från andel i joint venture -22 -135 - -

Valutadifferens 23 4 571 -

Utgående balans - 3 796 - 3 423

* Awilia Enterprises Ltd. är ett joint venture-bolag med Centerra Gold Inc, med säte på Cypern. Awilia äger 100 % av LLC Kara Beldyr, det bolag 
som bedriver joint venture-verksamheten i Ryssland. 

Den 29 oktober 2014 ökade Auriant Mining sitt innehav i Awilia Enterprises Ltd (Kara-Beldyr joint venture) till 100 % genom att förvärva 
Centerra Golds 70-procentiga andel mot ett royalty på 3,5 % av alla nettomineralintäkter från denna guldfyndiget.

NOT 13

ANDELAR OCH INVESTERINGAR I JOINT VENTURES
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Andelen i detta joint venture redovisas enligt kapitalandelsmetoden fram till den 29 oktober 2014.

Nedan återfinns en sammanfattning över finansiell information (100% andel) för denna joint venture, som bygger på dess IFRS-balansräkning, 
samt en avstämning mot det redovisade värdet av investeringen i koncernredovisningen:

2014.01.01–
2014.10.29 2013

2014.01.01–
2014.10.29 2013

TSEK TSEK TUSD TUSD

Försäljningsintäkter och andra rörelseintäkter 9 6 1 1

Ränteintäkter - 1 - -

Nedskrivningar och avskrivningar -15 -22 -2 -3

Övriga kostnader -872 -3 259 -130 -501

Summa finansiella intäkter och kostnader 97 - 13 -

Resultat före skatt -781 -3 274 -118 -503

Inkomstskatt - - - -

Uppskjuten skatt 301 341 45 52

Årets resultat -480 -2 933 -73 -451

Koncernens andel av årets resultat -144 -880 -22 -135

Omsättningstillgångar 1 117 2 040 153 314

Anläggningstillgångar 51 955 57 238 7 075 8 794

Summa tillgångar 53 072 59 278 7 228 9 108

Kortfristiga skulder 58 325 8 50

Långfristiga skulder - - - -

Summa skulder 58 325 8 50

Tillgångar netto 53 014 58 953 7 220 9 058

Koncernens ägarandel 30% 30% 30% 30%

Redovisat värde av investeringen i 
koncernredovisningen 15 904 17 686 2 166 2 717

2010: Vinst till följd av avyttringen av 50 % i 
Kara-beldyr 7 762 7 762 1 193 1 193

Omräkningsdifferens 1 911 -743 568 -114

Summa 25 577 24 705 3 927 3 796
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Koncernen

2014.12.31 
TSEK

2013.12.31 
TSEK

2014.12.31 
TUSD

2013.12.31 
TUSD

Råvaror och material, brutto 10 430 19 868 1 335 3 053

Nedskrivning av råvaror och material - -1 589 - -244

Råvaror och material, netto 10 430 18 279 1 335 2 809

Färdiga varor 321 712 41 109

Pågående arbeten* 27 028 42 424 3 460 6 518

Totalt 37 779 61 415 4 836 9 436

 

Den del av varulagret som kostnadsförts under året  uppgick till 70,801 MSEK (10,300 MUSD) (2013: 76,612 MSEK (11,761 MUSD).

*Nettobeloppet per den 31 december 2013 inkluderar nedskrivningar om -8,154 MSEK (-1,252 MUSD) vilka saknas 2014.

Koncernen Moderbolaget

Samtliga belopp anges i TSEK
2014.12.31 

TSEK
2013.12.31 

TSEK
2014.12.31 

TSEK
2013.12.31 

TSEK

Mervärdesskattefordran* 30 503 33 298 145 167

Övriga kortfristiga fordringar 526 2 077 30 32

Summa övriga kortfristiga fordringar 31 029 35 375 175 199

Förutbetalda kostnader 5 285 5 368 116 248

Summa förutbetalda kostnader 5 285 5 368 116 248

 

Koncernen Moderbolaget

Samtliga belopp anges i TUSD
2014.12.31 

TUSD
2013.12.31 

TUSD
2014.12.31 

TUSD
2013.12.31 

TUSD

Mervärdesskattefordran* 3 905 5 116 18 26

Övriga kortfristiga fordringar 67 319 4 5

Summa övriga kortfristiga fordringar 3 972 5 435 22 31

Förutbetalda kostnader 677 825 15 38

Summa förutbetalda kostnader 677 825 15 38

* Försäljning av guld i Ryssland omfattas inte av utgående mervärdesskatt, men inköp av de flesta material omfattas av ingående mervärdesskatt 
om 18 %. Därför har Auriant Mining-företagen alltid betydande mervärdesskattefordringar på staten. Vanligtvis tar det 3–6 månader att få tillbaka 
mervärdesskatten.

De förutbetalda kostnaderna avser främst förskott som lämnats till leverantörer av utrustning och tjänster som ska tillhandahållas under 2015 som 
ingår i koncernens vanliga verksamhet

NOT 14
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VARULAGER
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Koncernen  Moderbolaget 

Samtliga belopp anges i TSEK
2014.12.31 

TSEK
2013.12.31 

TSEK
2014.12.31 

TSEK
2013.12.31 

TSEK

Banktillgodohavanden 4 711 10 776 705 5 752

Summa likvida medel 4 711 10 776 705 5 752

 

Koncernen  Moderbolaget 

Samtliga belopp anges i TUSD
2014.12.31 

TUSD
2013.12.31 

TUSD
2014.12.31 

TUSD
2013.12.31 

TUSD

Banktillgodohavanden 603 1 656 90 884

Summa likvida medel 603 1 656 90 884

a) Före utspädning

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att resultatet som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras med ett vägt 
genomsnittligt antal stamaktier under perioden.

Koncernen

2014 
TSEK

2013 
TSEK

2014
TUSD

2013 
TUSD

Resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare -128 665 -128 964 -16 591 -19 798

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier 17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 802 429

Vinst per aktie, SEK, USD -7,23 -7,24 -0,93 -1,11

b) Efter utspädning

På den extra bolagsstämman i november 2012 beslutades om ett incitamentsprogram för koncernens vd Denis Alexandrov och investeringschef 
Max Yacoub, genom emission av 1 057 210 teckningsoptioner med rätt till teckning av lika många aktier. 

I april 2013 löste vd Denis Alexandrov in 185 442 optioner och tecknade 185 442 aktier. 2013 och 2014 års bolagsstämmor beslutade att införa 
ett incitamentsprogram för styrelseledamöterna, företagsledningen och andra viktiga befattningshavare genom att emittera 860 000 (2013: 
545 000) personaloptioner med rätt att teckna aktier. Under 2013 och 2014 lämnade några deltagare i programmet koncernen, vilket medförde 
att 326 667 optioner avregistrerades. 220,000 optioner löpte ut utan att utnyttjas 2014. Det genomsnittliga antalet aktier för perioden efter 
utspädning var 18 667 480.

c) Antal utestående aktier, kvotvärde per aktie samt aktiekapitalets gränser

Per balansdagarna 2014 och 2013 var det utestående antalet aktier som följer:

NOT 16

NOT 17

LIKVIDA MEDEL

RESULTAT OCH EGET KAPITAL PER AKTIE



AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 201488

NOTER

NOT 18

AVSÄTTNINGAR

Koncernen Moderbolaget

Antal aktier 2014 2013 2014 2013

Ingående balans 17 802 429 17 616 987 17 802 429 17 616 987

Nyemissioner under perioden - 185 442 - 185 442

Antal utestående aktier per respektive årsslut 17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 802 429

Aktiekapital (kvotvärde 11,25 SEK per aktie) 200 277 326 200 277 326 200 277 326 200 277 326

Aktiekapital i USD 30 738 429 30 738 429 30 738 429 30 738 429

Aktiekapitalets gränser vid årsslutet 2014 var enligt stadgarna minst 150 000 TSEK och högst 600 000 TSEK. Antalet aktier skulle vara minst 15 000 
000 och högst 60 000 000. Antalet utgivna och fullt betalda aktier per den 31 december 2014 var 17 802 429.

Koncernen

2014.12.31 
TSEK

2013.12.31 
TSEK

2014.12.31
TUSD

2013.12.31 
TUSD

Ingående avsättning för återställningskostnader 8 297 11 825 1 275 1 815

Ytterligare avsättningar under året 901 214 122 33

Återföring av återställningskostnader - -3 742 - -573

Omräkningsdifferens -2 591 - -551 -

Summa avsättningar 6 607 8 297 846 1 275

 

Avsättningen för återställningskostnader för licensområdet Tardan beräknas användas vid slutet av gruvrättighetsperioden, 2032. Avsättningen 
avseende licensområdet Staroverinskaya beräknas användas vid slutet av gruvrättighetsperioden, 2029. 

Återställningskostnadernas storlek för varje enskilt licensområde är till stor del beroende på vilken typ av mark gruvverksamheten är belägen på. 
Ingen av koncernbolagens produktionsanläggningar ligger på mark som är känslig ur miljösynpunkt eller ur andra aspekter. Beräkningarna av 
framtida återställningskostnader har främst baserats på antaganden som anges i respektive licensavtal.

En beräkning av nuvärdet av återställningskostnader utförs för samtliga licenser i varje dotterbolag på årlig basis och grundar sig på tekniska 
specialistbedömningar av mängden arbete och utrustning som krävs för att följa återställningskraven i vart och ett av licensavtalen.
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LÅNGFRISTIGA OCH KORTFRISTIGA LÅN OCH OBLIGATIONER

Koncernen

2014.12.31 
TSEK

2014.12.31 
TUSD

Effektiv 
ränta

2014
2013.12.31 

TSEK
2013.12.31 

TUSD

Effektiv 
ränta

2013

Obligationslån, USD 339 528 43 464 12,6% - - -

Långfristiga lån, USD 130 729 16 735 9,0-10,5% 31 432 4 829 9,1 %

Långfristiga skulder, RUR 2 802 359 - 4 006 615 -

Summa långfristiga lån   473 059  60 558 - 35 438 5 444 -

Obligationslån, USD - - - 247 879 38 086 16,0%

Erhållna kortfristiga lån, RUR - - - 47 595 7 313 12,5 %

Erhållna kortfristiga lån, USD 252 666 32 344 7,5-10,5% 155 649 23 915 7,0-9,0 %

Summa kortfristiga lån   252 666  32 344 - 451 123 69 314 - 
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FINANSIELLA TILLGÅNGAR, SKULDER OCH RISKER

Denna not innehåller information om finansiella tillgångar och skulder samt en beskrivning av de risker som koncernen är exponerad för avseende 
dessa finansiella instrument. 

Finansiella instrument, kategorier, klassificeringar och innehav:

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, 
lånefordringar och kundfordringar, innehav som hålls tills de förfaller, finansiella tillgångar som kan säljas. Koncernen har för närvarande inga 
tillgångar som klassificeras som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, 
innehav som hålls tills de förfaller, finansiella tillgångar som kan säljas.

Koncernens finansiella skulder omfattar leverantörsskulder, finansiella leasingskulder och övriga kortfristiga räntebärande skulder samt övriga 
långfristiga räntebärande skulder.

Finansiella skulder

Koncernen Moderbolaget

Samtliga belopp anges i TSEK
2014.12.31 

TSEK
2013.12.31 

TSEK
2014.12.31 

TSEK
2013.12.31 

TSEK

Obligationslån 339 528 - 339 528 -

Övriga lån 133 531 35 437 - -

Leasingskulder 13 757 18 651 - -

Övriga långfristiga skulder 38 343 894 894 64 872

Summa långfristiga finansiella skulder 525 159 54 982 340 422 64 872

Obligationslån - 247 879 - 247 879

Låneskulder 252 666 203 244 31 938 12 793

Leasingskulder 5 882 6 722 - -

Leverantörsskulder 17 743 25 647 1 850 782

Övriga kortfristiga skulder 13 070 22 315 1 130 1 342

Summa kortfristiga finansiella skulder 289 361 505 807 34 918 262 796

Koncernen Moderbolaget

Samtliga belopp anges i TUSD
2014.12.31 

TUSD
2013.12.31 

TUSD
2014.12.31 

TUSD
2013.12.31 

TUSD

Obligationslån 43 464 - 43 464 -

Övriga lån 17 094 5 444 - -

Leasingskulder 1 761 2 866 - -

Övriga långfristiga skulder 5 214 138 114 9 967

Summa långfristiga finansiella skulder 67 533        8 448  43 578      9 967  

Obligationslån - 38 086 - 38 086

Låneskulder 32 345 31 228 4 088 1 966

Leasingskulder 753 1 033 - -

Leverantörsskulder 2 271 3 941 237 120

Övriga kortfristiga skulder 1 673 3 429 145 206

Summa kortfristiga finansiella skulder 37 042 77 716 4 470 40 378
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Analys av löptider i relation till de totala avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena (TSEK):

2015 2016 2017 2018 senare än 2018
TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

Banklån 252 666 65 364 65 364 - -

Obligationslån - - - 339 528 -

Övriga lån - - - - 2 802

Leasingskuld 5 882 6 034 5 794  1 929 -

Övriga långfristiga skulder - - - - 38 343

Leverantörsskulder 17 743 - - - -

Övriga kortfristiga skulder 13 070 - - - -

Summa 289 361 71 398 71 159 341 458 41 145

Analys av löptider i relation till de totala avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena (TUSD):

2015 2016 2017 2018 senare än 2018
TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD

Banklån 32 345 8 368 8 368 - -

Obligationslån - - - 43 464 -

Övriga lån - - - - 359

Leasingskuld 753 772 742 246 -

Övriga långfristiga skulder - - - - 5 214

Leverantörsskulder 2 271 - - - -

Övriga kortfristiga skulder 1 673 - - - -

Summa 37 042 9 140 9 109 43 711 5 573

2014.12.31 
TSEK

2014.12.31 
TSEK

2013.12.31 
TSEK

2013.12.31 
TSEK

Verkligt och redovisat värde av finansiella skulder, TSEK
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde

Leverantörsskulder 17 743 17 743 25 647 25 647

Övriga kortfristiga och långfristiga skulder 51 413 51 413 23 209 23 209

Obligationslån 339 528 339 528 247 879 247 879

Låneskulder 383 395 383 395 234 676 234 676

Övriga lån 2 802 2 802 4 006 4 006

Leasingskulder 19 640 19 640 25 373 25 373

Summa finansiella skulder 814 521 814 521 560 789 560 789

2014.12.31 
TUSD

2014.12.31 
TUSD

2013.12.31 
TUSD

2013.12.31 
TUSD

Verkligt och redovisat värde av finansiella skulder, TUSD
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde

Leverantörsskulder 2 271 2 271 3 941 3 941

Övriga kortfristiga och långfristiga skulder 6 581 6 581 3 566 3 566

Obligationslån 43 464 43 464 38 086 38 086

Låneskulder 49 080 49 080 36 057 36 057

Övriga lån 359 359 615 615

Leasingskulder 2 514 2 514 3 898 3 898

Summa finansiella skulder 104 269 104 269 86 164 86 164
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Förfallostrukturer för 
finansiella skulder per den 
31 december 2014:

< 1 år från 
balansdagen, 

TSEK

> 1 år men 
< 5 år från 

balansdagen, 
TSEK

> Mer än  
5 år,  

TSEK

> 1 år från 
balansdagen, 

TUSD

> 1 år men 
< 5 år från 

balansdagen, 
TUSD

> Mer än 
5 år,  

TUSD

Leverantörsskulder 17 743 - - 2 271 - -

Övriga skulder 13 070 - 38 343 1 673 - 5 214

Obligationslån - 339 528 - - 43 464 -

Låneskulder 252 666 130 729 - 32 345 16 735 -

Övriga lån - - 2 802 - - 359

Leasingskulder 5 882 13 757 - 753 1 761 -

Summa finansiella 
skulder

289 361 484 014 41 145 37 042 61 960 5 573

Räntesatserna på leasingskulder är fasta. Räntesatserna på lån från banker och aktieägare är fasta under lånets bindningstid och koncernen är 
därför inte direkt exponerad för någon ränterisk. 

Finansiella leasingskulder förfaller enligt följande:

Koncernen

2014.12.31  
TSEK

2014.12.31  
TSEK

2014.12.31  
TSEK

2014.12.31 
TUSD

2014.12.31 
TUSD

2014.12.31 
TUSD

Leasingavgifter
minimum Ränta

Nuvärde av 
betalningar

Leasingavgifter
minimum Ränta

Nuvärde av 
betalningar

Mindre än ett år 9 092 3 210 5 882 1 164 411 753

Mellan ett och fem år 16 472 2 715 13 757 2 109 348 1 761

Summa 25 564 5 925 19 639 3 273 759 2 514

 Upplysningar om finansiella tillgångar:

2014.12.31 
TSEK

2014.12.31 
TSEK

2013.12.31 
TSEK

2013.12.31 
TSEK

Likvida medel, TSEK
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde

Likvida medel i SEK 56 56 270 270

Likvida medel i USD 4 566 4 566 6 062 6 062

Likvida medel i RUR 89 89 4 444 4 444

Summa likvida medel 4 711 4 711 10 776 10 776

2014.12.31 
TUSD

2014.12.31 
TUSD

2013.12.31 
TUSD

2013.12.31 
TUSD

Likvida medel, TUSD
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde

Likvida medel i SEK 7 7 42 42

Likvida medel i USD 584 584 931 931

Likvida medel i RUR 12 12 683 683

Summa likvida medel 603 603 1 656 1 656
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Verkligt och redovisat värde av finansiella tillgångar

2014.12.31 
TSEK

2014.12.31 
TSEK

2014.12.31 
TSEK

2013.12.31 
TSEK

2013.12.31 
TSEK

2013.12.31 
TSEK

Samtliga belopp anges i TSEK
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Maximal 

kreditrisk
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Maximal 

kreditrisk

Kundfordringar 318 318 318 395 395 395

Reservering för osäkra kundfordringar                  -                    -                   -                   -                  -                   -  

Kundfordringar, netto 318 318 318 395 395 395

Övriga kortfristiga fordringar 526 526 526 2 077 2 077 2 077

Likvida medel 4 711 4 711            -  10 776 10 776 -

Summa finansiella tillgångar 5 555 5 555 844 13 248 13 248 2 472

2014.12.31 
TUSD

2014.12.31 
TUSD

2014.12.31 
TUSD

2013.12.31 
TUSD

2013.12.31 
TUSD

2013.12.31 
TUSD

Samtliga belopp anges i TUSD
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Maximal 

kreditrisk
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Maximal 

kreditrisk

Kundfordringar 41 41 41 65 65 65

Reservering för osäkra kundfordringar                  -                    -                   -                   -                  -                   -  

Kundfordringar, netto 41 41 41 65 65 65

Övriga kortfristiga fordringar 67 67 67 319 319 319

Summa likvida medel 603 603            -  1 656 1 656              -  

Summa finansiella tillgångar 711 711 108 2 040 2 040 384

De finansiella instrumentens verkliga värde är inkluderat i det pris som skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas för att överföra 
en skuld i en reguljär transaktion mellan marknadsaktörer på bedömningsdatumet. Koncernen använder sig av följande rangordning för att 
fastställa och redovisa det verkliga värdet av finansiella instrument som värderas till det verkliga värdet baserat på en värderingsteknik:

Nivå 1: Noterade (ojusterade) priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder.

Nivå 2: Andra metoder där alla indata som har betydande inverkan på det redovisade verkliga värdet kan observeras direkt eller indirekt.

Nivå 3: Metoder som använder indata som har betydande inverkan på det redovisade verkliga värdet men inte är observerbara marknadsdata.

Alla finansiella instrument har värderats till det verkliga värdet baserat på värderingsteknik på nivå 2 under båda åren. Inga överföringar mellan 
nivåerna har förekommit under rapporteringsperioden.

Policy för hantering av finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: a) marknadsrisk (inklusive valuta- och guldprisrisk, tidsglapp, 
omräkningsexponering och ränterisk), b) kreditrisk samt c) likviditetsrisk inklusive kapitalrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy 
fokuserar på oförutsägbarheten hos de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens 
finansiella resultat. 

Koncernen försöker motverka effekterna av dessa risker genom att försäkra sig om att styrelsen och ledningen har den vederbörliga 
kompetensen. Således arbetar företaget aktivt genom att vidta lämpliga åtgärder för att motverka och hantera riskerna. Dessutom rådfrågar 
koncernen konsulter när det behövs. Koncernen använder sig inte av derivatinstrument för att säkra sig mot finansiella risker.

a1) Valuta- och guldprisrisk

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad både för valutarisk och guldprisrisk eftersom förändringar i valutakurser och guldpriser 
påverkar koncernens resultat och kassaflöde. Koncernens policy är generellt att inte säkra sig mot dessa valuta- och guldprisrisker. Under 
vissa omständigheter, till exempel om den långivande banken kräver det eller om styrelsen anser det vara berättigat, kan riskerna begränsas till 
exempel genom terminsförsäljning av guld eller genom valutasäkringsåtgärder.

Valutaexponering och analys

Koncernen är exponerad för valutaarisk i relation till nettot av finansiella instrument noterade i utländsk valuta. Den funktionella valutan i 
koncernen 2014 är US-dollar (2013: ryska rubel) och rapportvaluta är SEK. Tillgångar och skulder räknas om från den funktionella valutan till 
rapportvalutan med balansdagens kurs, 7,8117 SEK per USD (0,1985 SEK per RUR den 31 december 2013). Som en följd av den svenska kronans 
värdeminskning gentemot dollarn under andra halvåret 2014 omräknades intäkter och kostnader till följande genomsnittliga växelkurser SEK/
USD: 6,5966 första halvåret 2014, 6,9448 tredje kvartalet 2014 och 7,4065 fjärde kvartalet 2014 (2013: 0,2046 per rubel). Omräkningsdifferensen 
redovisas som en separat komponent i övrigt totalresultat och den ackumulerade effekten i reserv för valutadifferenser i eget kapital.

Koncernens finansiella tillgångar och skulder fördelat per valuta:
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2014.12.31 
TSEK

2014.12.31 
TSEK

2014.12.31 
TSEK

2014.12.31 
TSEK

Samtliga belopp anges i TSEK SEK USD RUR Summa

Likvida medel 56 4 566 89 4 711

Kundfordringar               -                -  318 318

Övriga kortfristiga fordringar 30               -  526 556

Summa finansiella tillgångar 86 4 566 933 5 585

Leverantörsskulder 1 850               -  15 893 17 743

Övriga kortfristiga och långfristiga skulder 2 024 37 450 11 940 51 414

Obligationslån               -  339 528              -  339 528

Låneskulder               -  383 395              -  383 395

Övriga lån               -                -  2 802 2 802

Leasingskulder               -                 -  19 640 19 640

Summa finansiella skulder 3 874 760 373 50 275 814 522

Finansnetto -3 788 -755 807 -49 342 -808 937 

2014.12.31 
TUSD

2014.12.31 
TUSD

2014.12.31 
TUSD

2014.12.31 
TUSD

Samtliga belopp anges i TUSD SEK USD RUR Summa

Likvida medel 7 584 12 603 

Kundfordringar               -                -  41 41 

Övriga kortfristiga fordringar 4               -  67 71 

Summa finansiella tillgångar 11 584 120 715 

Leverantörsskulder 237               -  2 034 2 271 

Övriga kortfristiga och långfristiga skulder 259 5 100 1 528 6 887 

Obligationslån               -  43 464              -  43 464 

Låneskulder               -  49 080              -  49 080 

Övriga lån               -                -  359 359 

Leasingskulder               -                -  2 514 2 514 

Summa finansiella skulder 496 97 644 6 435 104 575 

Finansnetto -485 -97 060 -6 315 -103 860 
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Känslighetsanalys av förlust före skatt för valutarisk visas i tabellen nedan:

RUR RUR RUR USD USD USD

2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31

Förändring i Effekt på resultat Effekt på resultat Förändring i Effekt på resultat Effekt på resultat

växelkurs, % före skatt, TSEK före skatt, TUSD växelkurs, % före skatt, TSEK före skatt, TUSD

10 % Ökat med 4 934 Ökat med 632 10 %  Ökat med 75 820  Ökat med 9 706

-10 % Minskat med 4 934 Minskat med 632 -10 % Minskat med 75 820 Minskat med 9 706

Analys av guldprisrisk

Koncernen är exponerad för risken för fluktuationer i marknadspriset på det guld man producerar. Koncernens policy är att hantera dessa 
risker genom försäljning av guld till ett avistapris på Londonmarknaden som överenskoms med köparen, liksom på basis av AM/PM-fixing eller 
handelsorder (stop loss-order eller vinsthemtagning).

Tabellen nedan sammanfattar påverkan på resultatet före skatt vid förändringar av guldpriset. Analysen grundar sig på antagandet att guldpriset 
rör sig med 10 % medan alla andra variabler förblir oförändrade. 

Förändring av guldpris i USD vid: Effekt på rörelseresultat, TSEK Effekt på rörelseresultat, TUSD

+10 %, övriga faktorer förblir oförändrade Minskat med 29 748 Minskat med 4 262

-10 %, övriga faktorer förblir oförändrade Ökat med 29 748 Ökat med 4 262

a2) Tidsglapp

Denna exponering uppkommer främst inom koncernens alluviala guldproduktion. Alluvial guldproduktion är strängt säsongsbunden och sker 
under den varma tiden på året (maj-oktober). Under resten av året sker produktionsförberedelser och under kalenderårets första fyra månader tar 
man på sig stora kostnader inför produktionsstarten. Det gäller till exempel inköp av stora mängder bränsle, servicegenomgång av all utrustning 
och transporter av arbetare till de avlägsna produktionsplatserna. Detta innebär att en stor del av det aktuella årets produktionskostnader 
bestäms under det första halvåret, medan den faktiska guldproduktionen till övervägande del sker under tredje kvartalet. Försäljningen sker 
sedan under såväl tredje som fjärde kvartalet. Härav framgår att det slutliga priset på det sålda guldet kan skilja sig markant från det producerade 
guldets anskaffningsvärde. 

Denna risk är inte längre tillämplig eftersom koncernen under 2012 lade ut den alluviala guldproduktionen på en erfaren entreprenör, där Auriant 
erhåller en effektiv royalty om 24,5 % på all guldförsäljning och 18,5 % netto av MRET.

a3) Ränterisk

Koncernens räntebärande lån är lån i ryska banker och lån från aktieägare/närstående. För närvarande löper samtliga lån med fast ränta under 
lånetiden och således är koncernen för närvarande inte direkt exponerad för någon ränterisk. 

b) Kreditrisk

Överskottslikviditet placeras som huvudregel på inlåningskonto eller i kortfristiga räntebärande instrument utan någon betydande kreditrisk. 

Vad gäller den rena guldförsäljningen förekommer generellt inga kundförluster. Köparna består av stora, licensierade guldköpande ryska banker. 
Betalning erhålls vanligen inom några dagar efter försäljningen. Auriant har förhållandevis små kundfordringar på andra parter än de ryska 
bankerna som är föremål för kundförluster. Avsättningar för kundförluster görs på grundval av individuella bedömningar av möjliga betalningar 
från samtliga motparter.

c1) Likviditetsrisk

Auriant Mining Group befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede och är således i fortsatt stort behov av att investera. Internt genererade intäkter 
är inte tillräckliga för dessa investeringar. Bolagets tillväxt är därför fortsatt beroende av extern finansiering. Extern finansiering kan ske i form 
av upptagande av lån eller via tillförsel av eget kapital. För bolag i ett tidigt skede är egenkapitalfinansiering den vanligaste varianten. Företaget 
har sedan grundandet vid ett flertal tillfällen genomfört företrädesemissioner och riktade nyemissioner. Framgångsrika genomföranden av 
emissioner är dock till stor del avhängiga av marknadsklimatet. Emellertid har extern finansiering i form av banklån blivit en av de viktigaste 
källorna till rörelsekapital för koncernen, vilken även har möjliggjort ökad investeringsverksamhet. Med hjälp av en positiv kredithistoria har 
Auriant lyckats stärka sina relationer med bankerna, vilket gör oss säkra på att vi kommer att ha ett fortsatt framgångsrikt samarbete.

På grund av en låg produktionssäsong finns det en möjlighet av kassalikviditetsbrist i det första halvåret 2015, som är avsedd att täckas av 
kortfristiga banklån återbetalningspliktiga till slutet av 2015.
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c2) Kapitalrisk

Frågan om kapitalrisk, optimal kapitalstruktur och kostnaden för kapital är central i alla företag. Styrelsen i Auriant AB försöker alltid optimera 
kapitalkostnaden, men måste enligt vad som sagts ovan också beakta att koncernen för närvarande befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede, 
varför soliditeten måste hållas relativt hög. För närvarande anser styrelsen att soliditeten i koncernen i uppbyggnadsskedet (det vill säga innan 
storskalig guldproduktion är inledd) inte skall vara lägre än 50 %. I ett senare skede kan soliditeten vara lägre. Vid årsslutet 2014 var koncernens 
soliditet -22,5 %, vilket inte betraktas som tillfredsställande. Auriants styrelse arbetar aktivt med att stärka koncernens balansräkning och soliditet.

NOT 21

LEVERANTÖRSSKULDER OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Koncernen  Moderbolaget 

 Samtliga belopp anges i TSEK
2014.12.31 

TSEK
2013.12.31 

TSEK
2014.12.31 

TSEK
2013.12.31 

TSEK

Leverantörsskulder     17 744      25 647        1 752          782  

Upplupna avgifter      2 670         741          706          695  

Periodisering av personalkostnader      2 025       8 917          633          613  

Summa leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder    22 439     35 304        3 091       2 090  

Koncernen  Moderbolaget 

 Samtliga belopp anges i TUSD
2014.12.31 

TUSD
2013.12.31 

TUSD
2014.12.31 

TUSD
2013.12.31 

TUSD

Leverantörsskulder       2 271        3 941          224          120  

Upplupna avgifter        342          114            90          107  

Periodisering av personalkostnader         259        1 369            81           94  

Summa leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder      2 872        5 424          395          321  
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NOT 22

NOT 23

LÅN TILL DOTTERBOLAG

STÄLLDA SÄKERHETER

Moderbolaget

2014.12.31 
TSEK

2013.12.31 
TSEK

2014.12.31 
TUSD

2013.12.31 
TUSD

Ingående balans 148 456 84 883 22 810 13 042

Omklassificeringar - 63 978 - 9 830

Lån under året 26 746 10 426 3 900 1 602

Upplupen ränta 15 477 17 756 2 257 2 728

Återbetalt under året -14 340 -17 036 -2 091 -2 618

Omräkningsdifferens -56 822 -11 551 -11 576 -1 774

Utgående bokfört värde 119 517 148 456 15 300 22 810

Lån till dotterbolag utgör en väsentlig del av tillgångarna i moderbolaget, och ledningen för moderbolaget genomför regelbundet 
nedskrivningstester för att fastställa att återvinningsvärdet av dessa tillgångar inte är lägre än det redovisade värdet. Det nedskrivningstest 
som genomfördes per den 31 december 2014 visade inte på något behov av nedskrivning av lån till och investeringar i dotterbolag.

Koncernen Moderbolaget

Ställda säkerheter, TSEK
2014.12.31 

TSEK*
2013.12.31 

TSEK
2014.12.31 

TSEK
2013.12.31 

TSEK

Anläggningstillgångar            -       48 619   -  - 

Andelar i dotterföretag            -              -      378 995      258 383  

Fordringar från dotterföretag            -              -      119 517       46 567  

Belånade bankkonton            -            50            50            50  

Summa            -       48 669     498 562    305 000  

Koncernen Moderbolaget

Ställda säkerheter, TUSD
2014.12.31 

TUSD*
2013.12.31 

TUSD
2014.12.31 

TUSD
2013.12.31 

TUSD

Anläggningstillgångar            -         7 470   -  - 

Andelar i dotterföretag            -               -       48 516         39 700  

Fordringar från dotterföretag            -               -       15 300           7 154  

Belånade bankkonton            -              8             6               8  

Totalt           -         7 478       63 822         46 862  

*100 % av alla produktionsbolagens aktier har pantsatts som säkerhet för lånet från Promsvyazbank. Per den 31 december 2014 var de pant-
satta tillgångarna noll, eftersom produktionsbolagens nettotillgångar är negativa.

Samtliga tillgångar förutom bankkonton i Sverige pantsätts enligt de låneavtal med Promsvyazbank (USD) som ingicks av GRE-324 och Tardan 
Gold 2013.
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NOT 24

NOT 25

RÖRELSEFÖRVÄRV

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Förvärv
Koncernen förvärvade den återstående andelen i Kara-Beldyr på 70 % från kanadensiska Centerra Gold Inc. i oktober 2014 och ökade därmed 
sin ägarandel i Kara-Beldyr till 100 %. Som vederlag för denna transaktion ska Auriant Mining betala ett royalty om 3,5 % till Centerra Gold 
på alla framtida nettomineralintäkter från Kara-Beldyr. Som ett resultat av detta redovisade företaget långfristiga skulder om 37 MSEK (5,1 
MUSD) för köpeskillingen till Centerra Gold Inc. per den 31 december 2014. For mer information se vänligen not 13 ovan.
Koncernen gjorde inga förvärv 2013.

Avyttringar
Eftersom den alluviala guldproduktionen är utlagd på entreprenad avvecklades koncernens dotterbolag, det alluviala gruvbolaget LLC ”Gold 
Borzya”, i maj 2014. Avvecklingen har ingen väsentlig inverkan. Inga avyttringar gjordes under 2013. 

Majoritetsaktieägare och det yttersta moderbolaget för Auriant AB är Bertil Holdings Limited som äger cirka 53 % av bolagets aktier. Bertil 
Holdings Limited är ett bolag som kontrolleras av Preston Haskell, som är Auriants ytterst kontrollerande part. De återstående 47 % av 
aktierna i Auriant är spridda på cirka 3 000 aktieägare.

Finansiering

 Auriant Mining AB har omstrukturerat villkoren för aktieägarlånet från Golden Impala, ett företag som är närstående till och kontrolleras av 
Preston Haskell (Auriant Minings största aktieägare) enligt följande: Från och med maj 2014 sänks räntan till 10 % per år. Räntan beräknas 
och betalas på slutdatumet, vilket har senarelagts till den 31 december 2018. Låneskulden till Golden Impala per den 31 december 2014 var 
339,528 MSEK (43,464 MUSD).

Under första halvåret 2014 återbetalade företaget ett lån till aktieägaren Preston Haskell på 13,316 MSEK (2,039 MUSD) i sin helhet. Under 
andra halvåret erhöll företaget ett nytt lån från Preston Haskell på 31,283 MSEK (4,000 MUSD). Den upplupna räntan på det nya lånet under 
perioden uppgick till 0,654 MSEK (0,088 $ MUSD). Låneskulden till Preston Haskell per den 31 december 2014 var 31,938 MSEK (4,088 MUSD).

De upplupna räntekostnaderna för transaktioner med närstående parter 2014 var -37,659 MSEK (-5,525 MUSD).

Finansiering från Golden Impala TSEK TUSD

Ingående balans inklusive räntor 247 422 38 086

Lån erhållna under perioden - -

Upplupen ränta för perioden 36 648 5 378

Lån återbetalda under perioden inklusive ränta - -

Valutadifferenser 55 458 -

Utestående skuld inklusive ränta 339 528 43 464

Finansiering från aktieägare TSEK TUSD

Ingående balans inklusive räntor 12 793 1 966

Lån erhållna under perioden 31 283 4 000

Upplupen ränta för perioden 1 011 147

Lån återbetalda under perioden inklusive ränta -13 316 -2 039

Valutadifferenser 167 14

Utestående skuld inklusive ränta 31 938 4 088

För ersättningar till styrelse och koncernledning hänvisas till not 3.
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NOTER

Nedanstående tabell sammanfattar de transaktioner som gjorts under året med närstående parter:

Koncernen

2014 TSEK 2013 TSEK 2014 TUSD 2013 TUSD

Ränteutgifter till närstående:

Räntor till företag kontrollerade av den ytterst kontrollerande parten 36 648 36 534 5 378 5 609

Aktieägare 1 011 492 147 76

Mellanhavanden med närstående vid årets slut

Skulder till

Företag närstående till den ytterst kontrollerande parten 341 371 249 571 43 700 38 346

Aktieägare 31 938 12 793 4 088 1 966

 
Auriant Mining AB fick ett erbjudande från Aristus Holdings Ltd. om att köpa 50 % av fem guldfyndigheter i Chukotkaregionen i Ryssland, 
däribland Valunisty – en producerande guldgruva med totala C1 + C2-reserver på cirka 20 ton guldekvivalenter. Som en del av affären ingick 
företaget ett rättsligt bindande avtal med Aristus Holdings Ltd. om att förvalta och utveckla dessa tillgångar under de närmaste tre åren. 
Företaget kommer att erhålla en fast förvaltningsavgift på 1,2 MUSD/år och en bonus på upp till 2,4 MUSD/år om vissa produktionsmål och 
finansiella mål nås.

I mars 2015 gjorde företaget och den kontrollerande aktieägaren en överenskommelse som innebär att den effektiva räntan minskar från 
10 till 2 % och att aktieägaren har rätt att lösa in 20 MUSD av det utestående lånebeloppet mot likvida medel eller nyemitterade aktier eller 
bådadera. Om lånet (inklusive upplupen ränta fram till den 31 december 2018 med 2 % per år, vilken skulle uppgå till 21,6 MUSD) skulle kon-
verteras i sin helhet skulle 51 581 342 aktier behöva emitteras. Överenskommelsen kommer att föreläggas bolagsstämman för godkännande. 
Konverteringen kan göras närhelst aktieägaren finner lämpligt under perioden från datumet för bolagsstämmans godkännande till den 31 
december 2018.

NOT 26

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kon-
cernredovisningen och årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med internationella redovisningsstandarder, 
IFRS, som har antagits av EU, och ger en rättvisande bild 
av koncernens ställning och resultat. 

Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats i en-
lighet med god redovisningssed i Sverige och ger en rätt-

visande bild av moderbolagets ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget 
ger en sann och rättvisande översikt av koncernens och 
moderbolagets verksamhet, finansiella ställning och resul-
tat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen 
möter.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för Auriant Mining AB (publ) för år 
2014 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 38-44. Bolagets årsredovisning och koncernredo-
visning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 30–47 samt 50 -100

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en kon-
cernredovisning som ger en rättvisande bild enligt Inter-
national Financial Reporting Standards, såsom de antagits 
av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kon-

Till årsstämman i Auriant Mining  AB (publ), org.nr 556659-4833

Styrelsens försäkran

Revisionsberättelse

Stockholm, den 21 april 2015

Lord Daresbury  Preston Haskell Andre Bekker

Styrelseordförande  Styrelseledamot Styrelseledamot

Ingmar Haga  Bertil Villard 

Styrelseledamot Styrelseledamot

Styrelsen har den 21 april 2015 godkänt denna årsredo-
visning och koncernredovisning för offentliggörande. Kon-
cernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar 
kommer att föreläggas årsstämman den 12 maj 2015 för 
godkännande.

Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 april 2015.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson
Auktoriserad revisor

STYRELSENS FÖRSÄKRAN
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troll som styrelsen och verkställande direktören bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa stan-
darder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att års-
redovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är rele-
vanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsen-
ligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
finansiella ställning per den 31 december 2014 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt Interna-
tional Financial Reporting Standards, såsom de antagits 
av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar 
inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 38-44. Förvalt-

ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Auriant Mining AB (publ) för år 2014. Vi har även utfört 
en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt att bolagsstyr-
ningsrapporten på sidorna 38-44 är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om för-
slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och 
baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och 
koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra utta-
landen. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av 

REVISIONSBERÄTTELSE
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bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. 

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lag-
stadgade information är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

 
 

Anmärkning

Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi ävenanmärka 
på att avdragen skatt och sociala avgifter vidflera tillfällen 
inte betalts i rätt tid. Försummelsenhar inte medfört någon 
väsentlig skada för bolagetutöver dröjsmålsräntor. Bolaget 
har ett fåtal anställda iSverige varför beloppen för verk-
samheten som helhet ärmindre väsentliga. Bolaget har 
efter händelserna gjortörändringar i sin organisation och 
sina rutiner varefter felen ej upprepats.

Stockholm den 21 april 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 
 
Martin Johansson

Auktoriserad revisor

ÖVERSÄTTNING
Den engelska versionen av årsrapporten för 2014 är en 
översättning från svenska. I händelse av skiljaktigheter mellan 
den svenska och engelska texten ska den svenska texten gälla..

DEFINITIONER
Med ”Auriant Mining”, ”AUR” eller ”företaget” 
avses Auriant Mining AB (publ) med svenskt 
organisationsnummer 556659-4833 och dess dotterbolag..

AFFÄRSIDÉ
Att genom att utnyttja kunskaper och kontakter i Ryssland 

bli ett internationellt sett medelstort guldproduktionsbolag. 

Även andra mineraler än guld och andra länder kan omfattas 
av bolagets verksamhet i framtiden.

TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK 
INFORMATION UNDER 2015
Auriant Mining AB:s räkenskapsår är den 1 januari 

till den 31 december. Företaget lämnar under 2015 
återkommande ekonomisk information enligt följande:
Delårsrapport (1) jan–mar 2015: Den 29 maj 2015
Delårsrapport (2) jan–jun 2015: Den 31 augusti 2015
Delårsrapport (3) jan–sep 2015: Den 30 november 2015

Kompletterande uppgifter





Stockholm, Sweden,

Phone: +46(0)8-624 26 80, +46(0)70 7 27 70 97, Fax: +46(0)8-624 37 20, info@auriant.se


