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Auriant Mining i korthet

(Moscow) 

 

 

Auriant Management 

Auriant Mining AB 
(Stockholm) 

Kara-Beldyr

 

and Greater Tardan
Tardan

 Uzhunzhul Solcocon

Guldproducent med inriktning mot 
Ryssland

Noterat på NASDAQ OMX First 
North Premier

2 gruvor i produktion

3 prospekteringsområden

455 anställda

Guldproduktion 2018: 423 kg
(13 611 uns)

Officiella ryska Statliga Reservkom-
mittén (GKZ) + JORC Resurser och 
reserver 1 641 000 troy-uns (51 ton) 
guld

Guldproduktion 2013-2019E Antalet aktieägare cirka 3 000

 98 648 502 utgivna stamaktier 
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Viktiga händelser under 2018
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Ett avtal med Golden Impala Ltd för att flytta fram förfallodagen för aktieägarlånet 
från den 30 juni 2019 till den 31 december 2021, då verksamheten i Kara-Beldyr-
förväntas påbörjas. 

I maj 2018 påbörjades alluvial produktion i Solcocon.

Auriant återupptog gruvdriften i Tardan i juli.

Utnyttjade 2 MUSD från en ny re-
volverande brygglånefaciliet utan 
säkerhet för att tillhandahålla kort-
fristigt rörelsekapital under lågsä-
songen och säkra fortsatt finansie-
ring av CIL-projektet.

Återbetalning av 2,0 MUSD 
till VTB i enlighet med 
återbetalningsplanen.

CIL-projektet i Tardan godkändes 
av Statens Ecologisk Expertis.

Per Åhlgren har, genom bolag GoMobile nu AB, ökat sitt antal aktier 
till 19 973 797, motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och rösträt-
terna i bolaget.

Försäljning av gruvdriftsutrustning som tidigare har 
använts i Solcocongruvan, som en del av det pågåen-
de programmet för att optimera tillgångsbasen, för en 
total köpeskilling om 105 MRUB (cirka 1,85 MUSD). 

Teckningsperioden för teckningsoptioner utfärdade i samband med nyemissionen i 
september 2017 upphörde den 30 mars 2018. 7,1 MUSD av nytt kapital anskaffat 
före transaktionskostnader. 

För förvärvet av utrustning till CIL-anläggningen anskaffade bo-
laget också 3,0 MUSD i leasingfinansiering.

Utnyttjade 2,2 MUSD från ett lå-
neavtal med VTB, vilket ger 4,4 
MUSD (300 MRUB) till CIL-pro-
jektet.
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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 gruv-
produktionens påverkan. Vi är medvet-
na om att det bor människor i närheten 
av de platser där vi bedriver verksamhet 
och försöker därför minimera de negati-
va effekterna av verksamheten på miljön 
genom att fokusera på att använda inn-
ovativ teknik, fortlöpande optimera vårt 
utnyttjande av resurser samt att minska 
industriavfallet.

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 upprätthålla en hälsosam 
och säker arbetsmiljö för de anställda. 
Vi söker ständigt efter nya och innovati-
va metoder för att trygga våra anställdas 
säkerhet. 

Socialt ansvar
Vi är aktivt engagerade i det lokala sam-
hället där vi är verksamma, bland annat 
genom stöd till utbildning och infra-
struktur samt genom att i första hand 
erbjuda lokalbefolkningen möjlighet till 
arbete i företaget. Du kan läsa mer om 
vårt CSR-program på sidan 36.

Företagsstyrning
Vi är uppriktigt övertygade om att en 
god företagsstyrning skapar värde för 
aktieägarna. Av den anledningen består 
större delen av vår styrelse av personer 
som inte befinner sig i ledande ställ-
ning samt oberoende chefer som har 
stor erfarenhet 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. Av-
snittet om Företagsstyrning hittar du på 
sidan 48

Integritet
För att nå framgång är vi beroende av 
förtroende och stöd från samtliga in-
tressenter, såsom aktieägare, anställda, 
leverantörer, entreprenörer, stat och 
lokala myndigheter. Därför strävar vi 
efter högsta möjliga integritet och håll-
barhet. Hos oss råder nolltolerans mot 
korruption. Vi söker uppnå maximal 
transparens i våra kontakter med myn-
digheterna, och försvarar våra intressen 
i domstol om detta blir nödvändigt

Respekt
Vi arbetar för att tillhandahålla en posi-
tiv arbetsmiljö utan diskriminering och 
trakasserier i alla våra verksamheter. 
Vi agerar och behandlar varandra med 
värdighet och respekt. Vi tror att anställ-
da som behandlas med respekt uppnår 
en högre nivå av resultat i sin yrkesverk-
samhet. Alla våra anställda ges lika stora 
möjligheter att utveckla sig i karriären. 
Vi belönar och uppmuntrar samarbete, 
kreativitet och förnyelse.

Våra Värderingar
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Bolagets strategi är inriktad på att skapa ett värde som växer organiskt genom en ökning av effektivitet av 
drift i våran gruva Tardan, utveckling av Kara-Beldyr projekt där prospektering är klar och fortsättning 
av prospektering av Solcocon syftar till att öka resurserna upp till en produktionsnivå.

Tillgång Mål 2018 Resultat

TARDAN Förbättra
teknik för CIL

Företrädesemission för 
att finansiera CIL-anlägg-
ningen

Start av CIL anlägg-
ningen 2019

KARA-BELDYR Utveckling av projektet

Nyemission av teckningsop-
tioner för genomförbar-
hetsstudien

Produktionsmål: 
2 t guld per år

SOLCOCON Prospektering för att 
öka resurserna

Prospekteringspro-
gram 2018

UZHUNZHUL Prospektering I ett 
tidigt skede 

Uppskattning av resur-
spotentialen

Vår Strategi
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Jag är glad att kunna rapportera att Auriant Mining 
under 2018 gjorde stora framsteg vad gäller finan-
sieringen och utvecklingen av den nya CIL-anlägg-
ningen i Tardan.

Andra delen av egetkapitalfinansieringen för Tardan 
ägde rum i mars 2018, när 28,4 miljoner kronor 
(3,4 miljoner dollar) anskaffades (före transaktion-
skostnader) genom en emission av teckningsoption-
er. Genom detta ökade bolagets kapital med 59,5 
miljoner kronor (7,1 miljoner dollar). Den största 
aktieägaren, Bertil Holdings, lämnade 104,7 miljon-
er kronor (13 miljoner dollar) i konvertibla obliga-
tioner och konverterade dem till eget kapital. Bertil 
Holdings innehav om 52,27 % förblir oförändrat 
efter transaktionen. Dessutom omstrukturerades 
det utestående aktieägarlånet och förfallodatum 
förlängdes till den 31 december 2021, när produk-
tion i Kara-Beldyr förväntas komma igång. Räntan 
blir 2 %.

Banken kunde också refinansiera sina externa 
banklån om 35,4 miljoner dollar (vid utgången av 
2017) med VTB. Alla dessa initiativ har sammanta-
get förbättrat bolagets finansiella ställning betydligt.

Sedan mitten av 2017 har en ledande investerare i 
Stockholm, Per Ahlgren, byggt upp ett egetkapital-
innehav om 20 % i bolagets emitterade aktiekapital. 
Vi välkomnar Per som en betydande aktieägare och 
vi är tacksamma för hans stöd till Auriant Mining.

Under 2018 noterade Auriant Mining en kort pe-
riod av minskad produktion under förberedelserna 
för slutförandet av konstruktionsfasen av den nya 
anläggningen i Tardan. Produktionen under 2018 
från Tardan var 350 kg, och i Solcocon ökade den 
alluviala produktionen under 2018 till 73 kg, vilket 
innebär en total produktion under 2018 om 423 kg.

Som vi har sagt tidigare förväntar sig bolaget efter 
färdigställandet av CIL-anläggningen att gynnas av 
en ökad guldproduktion och högre intäkter från en 
högre avkastning från den nya CIL-tekniken under 
året fram till december 2019. Den totala årliga pro-
duktionen under 2019 förväntas bli 1,03 ton (33 
114 uns) med en betydande minskning av total ko-
stnad per uns produktion.

Efter det framgångsrika färdigställandet av byggan-
det av den nya anläggningen i Tardan och den eft-
erföljande förbättringen av det finansiella resultatet 
som vi förväntar oss kommer att ske, är bolagets 
strategi på medellång sikt att fortsätta att fokusera 
på inledningen av genomförbarhetsstudien i Ka-
ra-Beldyr, samt utveckling av gruvdrifts- och pros-
pekteringsarbetet i Solcocon. 

Jag skulle vilja framför min uppskattning för led-
ningsteamets arbete och stödet från våra aktieägare 
som har legat till grund för de framsteg vi har gjort 
under 2018, och som har lett in bolaget på rätt kurs 
för att frigöra ytterligare värden i sin tillgångsport-
följ.

Utkast Styrelseordföranden har Ordet

Lord Daresbury (Peter)
Chairman of the Board
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VD har ordet

Kära Aktieägare

Under 2018 tog vi ett antal viktiga steg på vägen 
mot en implementering av vår långsiktiga tillväxt-
strategi och en hållbar lönsamhet i framtiden. 

CIL-PROJEKTET

CIL-projektet fortskrider enligt plan och har fått 
godkänt av statens ecologisk expertis, vilket bety-
der att anläggningen uppfyller miljöskyddsstan-
darderna. Byggandet av anläggningen fortsätter 
under vintersäsongen. 

I april 2018 genomförde bolaget en nyemission av 
aktier genom teckningsoptionsprogrammet som 
inbringade 7,1 MUSD före transaktionskostnader, 
varav 3,7 MUSD tecknades genom kvittning mot 
ett aktieägarlån och 3,4 MUSD inbetalades kon-
tant. I april 2018 inbringade bolaget 3,0 MUSD 
genom leasingfinansiering för förvärv av viktig 
CIL-utrustning. 

Vi förväntar oss att produktionen vid CIL-anlägg-
ningen påbörjas i juli 2019, och att lakningen för-
blir i drift till dess att CIL-anläggningen invigs. 

PRODUKTION

Auriants guldproduktion uppgick till 423,4 kg, vil-
ket omfattar 350 kg från Tardan och 72.9 kg från 
Solcocon (alluvial guldproduktion).

Under 2017 började vi förbereda för utvinning vid 
depån Pravoberezhny, vilken kommer att vara vår 
viktigaste guldförande tillgång framöver. Största 
delen av det förberedande arbetet var hänförligt 
till att bygga en väg, som är 17 km lång och sti-

ger uppåt i cirka 400 meter. Vid Tardan finns be-
tydande erfarenhet av att bygga liknande vägar, 
men vägen till Pravoberezhniy visade sig vara mer 
komplicerad än väntat. Den del av vägen som le-
der uppåt går över bergens norrsidor, och efter att 
man hade huggit ner träd där började vissa partier 
med permafrost under vägen att tina upp. Vägen 
stod klar under andra kvartalet 2018 och vi inledde 
gruvdriften vid Pravoberezhniy i juli 2018. Malm 
från Pravoberezhny med en långsiktig genomsnitt-
lig guldhalt på 3,23 g/t kommer att användas först i 
höglakningsproduktion. När CIL-anläggningen är 
operativ kommer malmen att levereras dit.

I oktober 2017 tillkännagav Auriant Mining AB 
(publ.) att bolaget hade beslutat att avbryta gruv-
driften vid Tardan från januari 2018 fram till slutet 
av andra halvåret 2018, eftersom det skulle max-
imera det långsiktiga värdet för aktieägarna. Som 
planerat återupptog bolaget gruvdriften i Tardan 
i juli. Under 2018 bröt bolaget 219 000 ton guld-
malm med en genomsnittlig guldhalt om 2,58 g/t 
(2017 - 2,36 g/t) och malmen lagrades vid lak-
ningsanläggningen. 

I maj 2018 återupptogs den alluviala produktio-
nen i Solcocon. Denna produktion var till 100 pro-
cent outsourcad och genererade en nettomarginal 
på 29 procent av försäljningen för bolaget. Under 
2018 anlitade bolaget två underentreprenörer som 
arbetade på två platser, medan det var en underen-
treprenör under 2017. Under 2018 producerade 
bolaget 72,9 kg (3 344 uns) alluvialt guld jämfört 
med en produktion på 47,8 kg (1 537 uns) un-
der 2017. Produktionen i Solcocon avbröts i juli 
på grund av kraftiga skyfall, vilket ledde till om-
fattande översvämningar i Zabaikalsky-regionen. 
Till följd av dessa omständigheter kunder inte Sol-
cocon utöka sin alluviala guldproduktion på den 
tredje siten (vilket meddelades i oktober 2017) och 
uppfylla den inledande prognosen för 2018 om 
150 kg guld.

RESURSUPPDATERING

Under 2018, som en följd av att bolaget verkställ-
de sitt beslut att tillfälligt upphöra med gruvdrif-
ten i Tardan och fokusera på att mobilisera likvi-
da medel, utfördes inget prospekteringsarbete. Vi 
utförde vissa interna arbeteten hänförliga till att 
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bygga blockmodeller till Bogomolovskoye fyndig-
heten och dess flanker (Solcocon) som utforskades 
under 2017. Arbetet vara avsett att förbättra vår 
förståelse för resursbasen och resultaten av 2017 
års prospekteringsarbete.

KASSAFLÖDEN

Koncernens intäkter 2018 var 150,992 MSEK 
(17,373 MUSD ) jämfört med 286,494 MSEK 
(33,532 MUSD) år 2017. 

Rörelseresultatet var -54,9 miljoner kronor (-6,4 
MUSD) jämfört med 19,8 miljoner kronor (2,4 
MUSD) år 2017.

EBITDA var -14,2 miljoner kronor (-1,7 MUSD) 
jämfört med 76,6 miljoner kronor (9,0 MUSD) år 
2017.

Vi återbetalade ett belopp om 2,0 MUSD till VTB 
i enlighet med återbetalningsplanen i december 
2018.

Under 2018 nådde bolaget en överenskommel-
se med Golden Impala Limited att banken skulle 
tillhandahålla en ny revolverande brygglånefaciliet 
om 3 MUSD för att tillhandahålla kortfristigt rö-
relsekapital under lågsäsongen och säkra fortsatt 
finansiering av CIL-projektet. I början av decem-
ber 2018 utnyttjade bolaget 2 MUSD från denna 
facilitet med förfallodatum 31 december 2019.

I slutet av december 2018 utökade bolaget låne-
avtalet med VTB för att erhålla 4,4 MUSD (300 
MRUB) för byggandet av CIL-anläggningen med 
förfallodatum den 31 december 2021. I december 
2018 utnyttjade bolaget 2,2 MUSD från facilite-
ten.

PROGNOS

Under 2019 är Auriant Minings mål att producera 
940 kg (30 221 uns) guld i Tardan både genom 
lakning och Carbon-In-Leach (CIL) och 90 kg (2 
893 uns) guld i Solcocon. Bolaget förväntar sig att 
producera totalt 1,03 ton (33 114 uns) i Tardan 
och Solcocon under 2019.

Våra viktigaste mål för 2019 är att färdigställa 
byggplanerna för CIL-anläggningen samt att fort-
sätta utvecklingen av Kara-Beldy-projektet och 
fortsätta med prospekteringsarbetet i Solcocon (i 
mån av tillgänglig finansiering).

Slutligen skulle jag vilja tacka alla våra aktieägare 
för deras betydelsefulla medverkan och stöd. Det 
innefattar våra majoritetsägare, alla våra investera-
re, samt våra anställda och chefer.

Sergey Ustimenko

VD

Auriant Mining AB

VD har ordet
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(Moscow) 

 

 

Auriant Management 

Auriant Mining AB 
(Stockholm) 

Kara-Beldyr

 

and Greater Tardan
Tardan

 Uzhunzhul Solcocon

Auriant Guldtillgångar

TARDAN KARA-BELDYR

SOLCOCON UZHUNZHUL

• Flaggskepp gruva ligger i Republiken Tyva;
• 2018 guldproduktion 350 kg guld;
• Dagbrott;
• CIL-anläggningen
• Resurser och reserver ~ 8 t guld.

• Redo att konstruera anläggning; 
• Beläget i Republiken Tyva;
• Förväntad teknik: CIP;
• JORC resurser och reserver: 26,8 t guld;
• Förväntas starta produktion under 2021.

• Alluvialproduktion återupptogs i 2017
• Guldproduktion 2018 av 73 kg
• Beläget i Zabaikalsky region;
• Reserver: 16 t guld;
• Stor prospekteringspotential.

• Ett jungfruligt område;
• Beläget i republiken Khakassia;
• Prospektering startar 2016;
• Riktade reserver i den inledande fasen: 10 t guld;
• Bra infrastruktur.
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Klassificering
Tonnage 

(ton) g/t 000 oz kg

TARDAN

TARDAN FYNDIGHETEN /GKZ/
C1 + C2 Reserver  657 657 5,33 113  3 503 

STÖRRE TARDAN

PRAVOBEREZHNY FYNDIGHETEN /GKZ/
 
C1 + C2 Reserver 1 280 500 3,53 145 4 525

KARA-BELDYR /JORC/

Indikerade  9 540 000 2,63 807  25 101 
Antagna  480 000 3,55 55  1 711 
Indikerade + Antagna  10 020 000 2,68  862  26 811 

SOLCOCON /GKZ/

BOGOMOLOVSKOE-FYNDIGHETEN 
C1 + C2 Reserver  1,932,963 3.65  227  7,060 

KOZLOVSKOE-FYNDIGHETEN 
C1 + C2 Reserver  1,059,000 8.14  277  8,615 

ALLVIAL-FYNDIGHETEN
C1 + C2 Reserver  754,000 0.70  17 526

AURIANT TOTAL RESERVER&RESURSER

Uppmätta + Indikerade + Antagna  10,020,000 2.68  862  26,811 

C1 + C2  Reserver (geologiska)  4,930,120 4.81  762  23,702 

TOTALT RESERVER & RESURSER  14,950,120 3.38  1,624  50,514

TOTAL MALM&ALLUVIAL  1,641  51,040

Auriant Reserver och Resurser
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Reserver och Resurser

Klassificering Tonnage g/t 000 oz kg

TARDAN

TARDAN FYNDIGHETEN /GKZ/
C1 + C2 Reserves  657 657 5,33 113  3 503 

STÖRRE TARDAN 

PRAVOBEREZHNY FYNDIGHETEN /GKZ/
C1 + C2 Reserves 1 280 500 3,53 145 4 525

TOTAL TARDAN RESERVER&RESURSER

   
C1 + C2 Reserves 1 938 157 258 8 028

Tardan och Större Tardan

and Greater Tardan
Tardan

LICENS: TARDANFYNDIGHETEN
3.3 KM2

GILTIG TILL: 2028

LICENS: STÖRRE TARDAN
540 KM2

GILTIG TILL: 2032
413 ANSTÄLLDA

CIL-ANLÄGGNINGEN

2017 PRODUKTION: 
350 KG

CIL-ANLÄGGNINGEN/
PROSPEKTERING/
PRODUKTION

REPUBLIKEN TYVA
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Tardan Geologi och Prospektering
GEOLOGI

Tardan-malmklustret är en integrerad del av alluvial-
regionen Tapsa-Kaahemsky, som sträcker sig i över 90 
kilometer i transversell riktning.

I Tardanklustret är det främst tre bergarter som formar 
guldförande strukturer: 

• Vulkanisk-terrigena formationer från slutet av 
mesoproterozoikum.

• Ovanpå dessa inbäddad kalksten och dolomit från 
vendisk-kambrisk tid.

• Alla dessa formationer har intrusioner av medel-
kambrisk granodiorit.

I Tardanklustret är det främst guldmineraliseringar av 
skarntyp som har utvecklats. för närvarande är följan-
de fyndigheter och förekomster av guldbärande skarn 
kända: Tardan- och Barsuchiyfyndigheterna samt före-
komsterna i Pravoberezhnoe, Bai-Syutskoye och Soru-
lug-Khem.

STÖRRE TARDAN 
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TARDAN FYNDIGHETEN

Den geologiska strukturen visar att malmfältet har de 
strukturella egenskaper och den mineralsammansät-
tning som möjliggör fyndigheter av skarntyp.

Sammanlagt 16 malmzoner som innehåller 41 malm-
kroppar har påträffats.

Själva Tardanfyndigheten är en gravsänka som begränsas 
av tektoniska sprickor, vilka är del av Baisyutskiy-skju-
vförkastningen. Blocket är ungefär 4,0 km2 stort.

Det vanligaste gråberget utgörs av marmorerad kalksten 
från kambrisk ålder.

Cirka 20-25 % av fyndighetsområdet har ett underlag av 
graniter från det kambriska komplexet där dioriter hör 
till de mest vanliga.

De viktigaste strukturella fyndighetselementen är för-
kastningar på graniternas (dioriter) kontakter mot 
malmförande karbonatkomplex.

Praktiskt taget alla malmzonerna har kontakt med kalk-
stenen i Vadibalinskaya-formationerna och med diorit-
gångarna i Tannuolsky-komplexet.

Malmkropparna som sådana bildar långsträckta bälten 
av hydrotermalt omvandlade, sulfidimpregnerade skarn-
bergarter som har ytterst komplexa interna strukturer. 
Malmkropparnas längd varierar mellan 20 och 150 me-
ter och deras bredd mellan 1 och 13 meter.

Det geologiska prospekteringsarbetet pågår i de mest 
lovande områdena inom Tardanklustret (Bai-Syutsky, 
Sorulug-Khem, flankerna av högra banken och Bar-
suchy).

TARDAN FYNDIGHETEN
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Under 2018 togs det fram ett program för geologisk 
prospektering, där huvudsyftet är att öka malmtillgån-
garna för bearbetning i en nybyggd kross med hjälp av 
agitationslakning.

Ett flertal områden inom det licensierade området iden-
tifierades (fig.1), en uppsättning prospekteringsarbeten 
(diken, borrning, geofysik) planerades. Med tillgänglig 

finansiering kan prospekteringen påbörjas under 2019–
2020.

Förväntade ytterligare reserver efter slutförande av 
prospekteringsprogrammet 1,5 - 2,0 ton guld, inklusive 
uppskattade resurser inom kategorierna P1 + P2 (se ta-
bell nedan).

TARDAN PROSPEKTERING PROGRAM 2018

Klassificering
Tonnage 

(ton) g/t 000 uns kg

Sorulug-Khem -resurser
P1 402 027  1,80 23 722

Barsuchy (södra flanken)
P1 + P2 84 438 1,63 4 138

TOTAL
P1 + P2 486 465 1,77 28 860
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I oktober 2017 meddelade Auriant Mining AB (publ.) 
om sitt beslut att tillfälligt avbryta gruvverksamheten vid 
Tardan från januari 2018 till det andra halvåret 2018 för 
att maximera långsiktigt värde för aktieägarna. 
I enlighten med plan återupptog Bolaget gruvdrift vid 
Tardan i juli. 

I 2018 utvann Bolaget 219 000 ton malm med en gen-
omsnittlig halt på 2,58 g/t (2017 – 2,36 g/t) och denna 
malm staplades på lakningsanläggningen. 
Guldproduktion vid Tardan för 2018 var 350,4 kg (11 
267 oz), vilket motsvarar den ursprungliga produktion-
sprognosen för 2018 annonserade i oktober 2017. 

12 mån. 2018 12 mån. 2017 Avvikelse

Brytning      

   Gråbergsproduktion 000 m3 358  2 345  (1 988)  -84.8%

   Bruten malm 000 tonnes 219  394  (175)  -44.4%

   Snitthalt g/t 2,58  2,36  0,22  9.4%

Gravitation     

    Kapasitet 000 tonnes 0  41  (41)  -100%

    Snitthalt g/t 0  4,81  (4,81)  -100%

    Utbyte % 0  21% 0  0%

    Guldproduktion kg 0  40,4  (40)  -100%

Höglakning     

    Krossing     

    Malm 000 tonnes 214  369  (155)  -42%

    Halt g/t 2,59  2,02  0,57  28%

    Slagg 000 tonnes 0  85  (85)  -100%

    Halt g/t 0  3,34  (3,34)  -100%

    Guld i malmen och gruvav-
fall staplade kg

554  1 027  (473)  -46%

    Guldproduktion kg 350,4  721,3  (371)  -51%

Tardan 2018 Produktion
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Kara-Beldyr

Kara-Beldyr

LICENS: KARA-BELDYR
34 KM2

GILTIG TILL: 2027

PROJEKT: 
CIP+GRAVITATTION

2018 – BÖRJAN MED UT-
FORMNINGEN AV GRU-
VAN  

REPUBLIKEN TYVA

JORC RESERVER: 
26,8 TON GULD

Reserver och Resurser

Klassificering
Tonnage 

(ton) g/t 000 oz kg

KARA-BELDYR /JORC/
Uppmätta - - - -
Indikerade  9 540 000 2.63 807  25 101 
Uppmätta + Indikerade  9 540 000 2.63 807  25 101 
Antagen  480 000 3.55 55  1 711 
TOTAL KB  10 020 000 2.68  862  26 811 
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• Lagernaya

• Baran • Gordeevskaya

• Ezen

Kara-Beldyr Geologi och Prospektering
GEOLOGI

Kara-Beldyr ligger i östra delen av det orogena bältet Al-
tai-Sayan samt det västra segmentet av det Mongol-Ok-
hotska bältet.

Den orogena guldförekomsten i Kara-Beldyr består av 
förkastningskontrollerade devoniska guld-silverminera-
liseringar som är förknippade med metasomatiserade 
kvartsdioriter i Gordeyevskoye och konglomerat och 
dolomit i Lagerny.

Under detaljprospekteringen har stora mineraliserade 
förkastningsstrukturer som löper i nordöstlig-sydvästlig 
riktning påträffats. Dessa förkastningar tros vara trans-
forma förkastningar från Bajkalgravsänkan. Ett antal så-
dana strukturer har identifierats cirka 80 kilometer ifrån 
varandra, mindre tydligt framträdande ju mer avståndet 
från det huvudsakliga riftsystemet ökar.

Mineraliseringen i Kara-Beldyr-systemet sker i stratifie-
rade avlagringar från mesoproterozoikum och graniter 
från palaezoidikum.

De stratifierade avlagringarna består av den vulka-
nisk-terrigena Noganoyskayaformationen från slutet av 

mesoproterozoikum och karbonatformationen Saryg-
chazinskaya från kambrisk-vendisk tid, vilka skiljs åt av 
en prevanadinsk diskordans. En strukturell och angulär 
diskordans vid Kara-Beldyr gör att karbonaterna (kalk-
sten och dolomit) ligger under de vulkanisk-terrigena 
formationerna. De stratifierade avlagringarnas mäktig-
het är högst 200 meter. De vulkanisk-terrigena forma-
tionerna har bildat hornfels och karbonaterna har om-
vandlats till magnesium- eller kalciumskarn, beroende 
på värdkarbonaten.

Intrusionerna omfattar medelkambrisk gabbro-tona-
lit-plagioklasgranit (har inte karterats i licensområdet 
Kara-Beldyr) och en alaskit från tidig devon. I utkan-
ten av licensområdet har små förekomster av serpentinit 
från slutet av mesoproterozoikum påträffats.

Under 2018 fortsatte arbetet med att ta fram en genom-
förbarhetsstudie för att få reserverna godkända av GKZ.

Dessutom har en ansökan lämnats för att erhålla ett pro-
spekteringstillstånd för prospekteringsområdet norr om 
det licensierade området. Efter att bolaget har erhållit 
licensen (väntas under 2019) planeras prospektering för 
att fortsätta arbetet i malmzonerna i Gordeyevskaya och 
Lagernaya (norra flanken).
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GORDEYEVSKAYAOMRÅDET

 Gordeyevskayaområdet är koncentrerat kring en brant 
stupande förkastning i nordöstlig-sydvästlig riktning 
(Glavnyförkastningen), vilken korsar licensområdet. 
Denna förkastning sträcker sig söderut mot den mineral-
iserade Ezenzonen och har spårats i mer än 2 kilometer. 
De enskilda mineraliserade zonerna bildar en fyndighet 
som löper åt nordost med ett brant stup på cirka 64° mot 
sydost. Gordeyevskayafyndigheten sträcker sig ungefär 
1 kilometer längs strykningen. Den har en mäktighet på 
20 meter i de norra och södra ändarna och upp till 100–
150 meter som mest. Mineralisering har spårats till 400 
meters djup. En oxidationszon återfinns på i allmänhet 
mellan 40 och 80 meters djup.

De mineraliserade zonerna är linsformade och belägna 
ungefärligen parallellt med Glavnyförkastningen med 
metasomatiserade kvartsdioriter som värdbergart. De 
metasomatiska ombildningarna bildar en zon med 40–
110 meters mäktighet som har spårats genom borrning 
från de norra utlöparna av Gordeyevskaya till Ezenom-
rådet i söder, en sträcka på över 2 kilometer.

De metasomatiska zonerna är väl utvecklade och mas-
kerar den ursprungliga strukturen och texturen. Den 
yttre gränsen för det ådriga området markeras av avsak-
naden av sekundär omvandling samt mäktigare kvarts 
karbonatådror.

Merparten av guldmineraliseringen (65 %) i Gord-
eyevskoye har kvarts-sericitomvandlingar som värdber-
garter. Mindre mängder (20 %) återfinns i propylitiska 
omvandlingar och inom ådrorna. Bergarter som inte har 
omvandlats innehåller ingen mineralisering.

LAGERNAYA 

Lagernayaområdet är beläget ungefär 1,5 kilometer 
nordväst om Gordeyevskaya. Det har en likartad struk-
turell trend och en styrande förkastningsstruktur som 
nästan är identisk med Glavnyförkastningen i Gordey-
evskaya.

De enskilda mineraliserade zonerna bildar en fyndighet 
som löper åt nordost med ett brant stup på cirka 65–70 
° mot sydost. Lagernyfyndigheten sträcker sig ungefär 
700 meter längs strykningen. Den har en mäktighet på 

50 meter i de norra och södra ändarna och upp till 150 
meter som mest.

Mineralisering har spårats till 200 meters djup. Värd-
bergarterna i Lagerny är konglomerat och sandsten från 
slutet av mesoproterozoikum med underliggande skikt 
av vendisk-lägre kambrisk dolomitmarmor med mine-
ralisering i metasomatiska zoner med kvarts-sericitom-
vandlingar. De mineraliserade zonerna i Lagerny är tun-
nare än i Gordeyevskaya, i genomsnitt 1,8 meter, men 
guldhalten är i allmänhet högre.
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Solcocon

Solcocon

LICENS: SOLCOCON
220. 4 KM2

GILTIG TILL: 2029

CIP (POTENTIELLT)

PROSPEKTERING/ 
ALLUVIALPRODUKTION

ZABAIKALSKY REGION

GKZ RESERVER: 
16,2 TON GULD

Reserver och Resurser

Klassificering
Tonnage 

(ton) g/t 000 oz kg

SOLCOCON /GKZ/

BOGOMOLOVSKOE FYNDIGHETEN
C1 + C2 Reserver  1 932 963 3,65  227  7 060 

KOZLOVSKOE DEPOSIT
C1 + C2 Reserver  1 059 000 8,14  277  8 615 

ALLUVIAL
C1 + C2 Reserver  754 000 0,70  17 526

TOTAL SOLCOCON  521  16 201 
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Geologi och Prospektering
GEOLOGI OCH PROSPEKTERING 2018

Det guldförande området Staroverenskaya är en del 
av malmregionen Nerchinsko-Zavodskoy och in-
begriper guldfyndigheterna Bogomolovskoye och 
Kozlovskoye liksom över tjugo andra guldförekom-
ster vid de mellersta och nedre Borzyaflodernas övre 
lopp Staroverenskayaområdet består av två malmfält: 
Solcoconsky och Yavlensky.

De viktigaste guldförekomsterna och -fyndigheterna 
inom licensområdet finns i förkastningszonen By-
strinsky.

Större delen av malmförekomsterna och -fyndighe-
terna är guldsulfidformationer, av lågsulfidtyp i Bo-
gomolovskoye och guld-arsenikmineraliseringstyp i 
Kozlovskoye.

Mer ingående geologiska undersökningar inom 
följande områden krävs för att utröna möjligheter-
na att utöka guldreserverna i licensområdet Sta-
roverinskaya: flankerna av Bogomolovskoye- och 
Kozlovskoyefyndigheterna samt Bilbichan, Solco-

kon-1, Scherkuncha, Kulinda, Ivanovo, Karazyrga 
med flera förekomster.

De totala av GKZ godkända reserverna vid Kozlov-
skoye- och Bogomolovskoyefyndigheterna uppgick 
2018.01.01 till 2 992 000 ton malm och 15,7 ton 
guld (504 000 uns) med en genomsnittlig guldhalt 
på 5,24 g/ton.

De totala resurserna (kategorierna P1 + P2) upp-
skattas till 15,4 miljoner ton malm och 65 ton guld 
med en genomsnittlig guldhalt på 4,4 g/ton.

Med beaktande av de nya uppgifterna från resul-
tatet av arbetet under 2017 och resurspotentialup-
pdatering av fyndigheterna i Bogomolovskoye- och 
fyndigheterna med hjälp av blockmodeller samman-
ställdes ett geologiskt undersökningsprogram för 
2019-2020 inom Bogomolovsky-malmfältet. Som 
ett resultat av programmet väntas en ökning av re-
serverna i Bogomolovskoye-fyndigheten på grund av 
dess flanker med upp till 20 ton guld.Kostnaden för 
arbetet blir minst 3 MUSD.

KARTA ÖVER GULDFÖRDELNINGEN I SOLCOCON
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Under 2018 omräknades de befintliga reserverna i 
Bogomolovskoye-och Kozlovskoefyndigheterna (ox-
iderad malm).

Omräkningen skedde med beaktande av alla befintli-
ga data vid den tidpunkten (inklusive geologiska un-

dersökningar och gruvdrift). Beräkningen utfördes 
på basis av blockmodeller. Guldhalten är 0,5 g/ton.

De geologiska reserverna i Bogomolovskoe-fyn-
digheten enligt blockmodellen framgår av tabellen 
nedan

BOGOMOLOVSKOE MALMFÄLT PROSPEKTERINGSKARTA

Guldhalt (g/ton) Volym (m3) Densitet (g/m3) Malm (ton) Au-halt (g/ton) Guld (kg)
0,5 1 231 678 2,80 3 448 698 1.37 4 719

BOGOMOLOVSKOE-FYNDIGHETEN
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BOGOMOLOVSKOE-FYNDIGHETEN 3D

KOZLOVSKOE-FYNDIGHETEN

De geologiska reserverna i Kozlovskoe-fyndigheten enligt blockmodellen framgår av tabellen nedan

Guldhalt (g/ton) Volym (m3) Densitet (g/m3) Malm (ton) Au-halt (g/ton) Guld (kg)

0,5 114 036 2,50 285 090 4,99 1 422

KOZLOVSKOE-FYNDIGHETEN  3D
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Uzhunzhul

Uzhunzhul

LICENS: UZHUNZHUL
134 KM2

GILTIG  TILL: 2031

PROSPEKTERING

REPUBLIKEN 
KHAKASSIA

STOR PROSPEKTERINS-
POTENTIAL
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Uzhunzhul Geologi och Prospektering
GEOLOGI

Malmfältet Nemir-Chazygolskoye, som omfattar den 
östra delen av licensområdet, är beläget på den sydös-
tra flanken av det guldförande området Uybatsky. Inom 
licensområdet Uzhunzhul har guldmalmsförekomster 
Yurkovsky, Vostochny och Paraspan upptäckts. Dessut-
om finns inom licensområdet skiktade ådror med guld.

Bland licensområdets förkastningszoner påträffas syl-
fidisk metasomatit, vilket utvecklas via kontakt med 
granitmassiv och kännetecknas av intensiv pyrit-mine-
ralisering och silicificering. Oxidzonen har ett djup om 
130–150 meter från ytan.

PROSPEKTERING

Det finns tre huvudsakliga prospekteringsmål inom li-
censområdet Uzhunzhul:

1. Yurkovskyfyndigheten innehåller 12 guldförande zo-
ner. Zonernas längd varierar från 400 till 2 500 meter, 
och de är upp till 350 meter djupa. Bredden varierar 
mellan 0,3 och 150 meter. Zonerna består av beresit och 
propylit med guld-kvartsådror.

Den maximala guldhalten i malmkropparna är 150 g/t, 

med snitthalter varierande mellan 3,0 och 35,3 g/t bero-
ende på zon.

2. 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.

3. Paraspanförekomsten har uppvisat en potential om 
30 g/t.

Uzhunzhul LLC fortsatte under 2017 med sina geo-
logiska undersökningar, som inbegrep studier av ma-
terialsammansättning och metallurgiska malmer från 
Uzhunzhulförekomsterna samt sammanställning av en 
geologisk rapport.

Som ett resultat uppmättes reserverna av kategori C2 
och de förväntade resurserna av kategori P1 i guldföre-
komsterna i Yurkovskoye och Paraspan. De totala reser-
verna av kategori C2 uppgick till 2 812 kg (1 024 000 
ton malm med en genomsnittlig guldhalt på 2,75 g/ton). 
Resurserna av P1 uppgår till 5 585 kg.

Resurserna godkändes inte av GKZ.  Under 2018 för-
bereds ett tilläggsavtal till prospekteringsprojektet för att 
kartlägga resurserna i detalj.

GEOLOGISK KARTA ÖVER UZHUNZHUL
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Företagets Sociala Ansvar
Företaget strävar efter att hela tiden på olika sätt öka sitt 
sociala ansvarstagande. Vi följer normerna för säkerhet, 
hälsa och miljöskydd och uppfyller kraven i lokala lagar 
och bestämmelser i syfte att förebygga olyckor, skapa 
en gynnsam företagskultur och upprätthålla ett ömse-
sidigt fördelaktigt samarbete mellan lokalbefolkningen 
och vår ledningsgrupp.

Företaget har för närvarande två gruvor i produktion: 
Tardan i delrepubliken Tyva och Solcocon i Zabaikal-
skyregionen.

Program för företagets sociala ansvarstagande finns vid 
båda gruvorna, men i denna rapport fokuserar vi på 
Tardangruvan.

EKONOMI

Företagets verksamhet och hantering av de underjordis-
ka resurserna främjar ekonomisk tillväxt och påverkar 
de sociala indikatorerna i regionen. Företagets andel av 
den totala guldproduktionen i regionen ökade till 55 %. 
Tardan är en av de största investerarna och ett växan-
de guldbrytningsföretag i republiken Tyva. Under 2018 
spenderade företaget omkring 33 755 dollar på att ut-
veckla Tyva, varav 64 % i finansiella resurser och 36 % 
redovisas som utrustning/transporter eller arbetsmate-
rial. För genomförande av sociala och kulturella åtgär-
der spenderade företaget 38 % av resurserna och 62 % 
av resurserna investerades i projekt för den regionala 
utvecklingen.

Övriga planerade resurser (omkring 23 %) avsåg byg-
gandet av CIL, malmbearbetningsanläggningen. 

EKOLOGI

Tardan har som mål att bevara och skydda miljön och 
samtidigt främja sina anställdas hälsa och säkerhet med 
respekt för naturen, kulturen och de lokala värdering-
arna.

Vi investerar aktivt i miljöskyddsåtgärder för att minska 
vår påverkan på miljön. Tardans miljöskyddsprogram 
inbegriper åtgärder för att återanvända vatten, beskog-
ningsprojekt och införande av avfallshanteringssystem 
och ny teknik i gruvorna i syfte att minska utsläppen av 
kemikalier.

Under 2018 togs det fram ett program för geologisk 
prospektering, där huvudsyftet är att öka malmtillgång-
arna för bearbetning i en nybyggd kross med hjälp av 
agitationslakning. Denna metod kan förbättra den eko-
logiska situationen tack vare utrustning med bättre re-
ningssystem. 

SOCIALT ANSVAR

Inom ramen för sitt program för företagets sociala an-
svar avsätter företaget årligen ett fast belopp för spons-
ring, social verksamhet och välfärd i regionen. 

Tardan medverkar till regionala projekt och samarbetar 

med lokala myndigheter i områden i närheten av Tar-
dans produktionsenheter samt organiserar andra eve-
nemang (till exempel stöd till utvalda statliga arrange-
mang och organisationer).

SAMARBETE MED REGIONEN

Regional utveckling

Vi medverkar till den sociala och ekonomiska utveck-
lingen av Kaa-Khemsky-distriktet.

Vi bidrar till barns fritids- och utbildningsaktiviteter. I 
detta sammanhang har flera skolgårdar såsom ”Belbey” 
och ”Otchizna” renoverats och moderniserats.

Vi gick in och ansvarade för en del av kostnaderna för 
renoveringen av regionens förvaltningsbyggnader, ex-
empelvis högstadie- och gymnasieskolan i Kungustug.

Dessutom stöttade vi den kommunala konsertsalen och 
kulturcentret i byn Iliinka.

Vi organiserade borrningsarbetena på förfrågan från 
Kaa-Khemskys kommunala bolag.

För att genomföra brandskyddsåtgärder och jordbruks-
verksamhet tillhandahöll vi specialtransporter och 9,2 
ton bränsle till Kaa-Khemsky-distriktet. 

Vi gav också stöd till myndigheterna i Kundustug för 
reparationer av deras skogsbruksenheter samt försåg 
samtliga medarbetare med personlig skyddsutrustning. 

Välgörenhet och sponsring

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt de utsatta delarna 
av befolkningen och stöttar föräldralösa barn i Tyva 
och barn från låginkomstfamiljer i Kaa-Khemsky- och 
Kundustug-distrikten.

Enligt traditionen stöttade vi nyårsfirandet med nyårs-
presenter till barn från låginkomstfamiljer och familjer 
med många barn samt familjer med handikappade barn 
i Kaa-Khemsky- och Kundustug-distrikten.

Vi ordnade även viss finansiering till den offentliga 
dagstidningen ”Vestnik Kaa-Khema”. 

Kulturella evenemang

Vi stöder nationella kulturella evenemang och deltar ak-
tivt i alla arrangemang, däribland olika slags tävlingar.

De viktigaste evenemangen som vi deltog i under 2018 
var följande: gissningslek för studenter ”Mineralresur-
ser i Tyva”, organiserad av Tyvas ekonomiministerium, 
samt nyårsfirande för äldre och förskolebarn organise-
rat av Kundustugs myndigheter.

Offentliga och privata partnerskap

Vi samarbetar med offentliga organisationer och sociala 
gemenskaper och vi erbjuder insyn i företaget.

Vi tillhandahåller även transporter och vissa andra 
tjänster till statliga myndigheter med flera.



AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 2018 37

Introduktion        Guldtillgångar        Företagsstyrning        Årsbokslut

Utveckling av mänskliga resurser

a) Lokal rekrytering i första hand

b) Arbetarskydd

c) Industrisäkerhet

d) Bidra till att tillgodose samhällets behov

e) Personalutveckling: utbildningsprogram, fort-
bildnings- och omskolningsprogram 

VÅRA MEDARBETARE

Människors engagemang är en viktig faktor i varje af-
färsprocess. Vår personal är vårt team. Vi strävar efter 
att främja våra anställdas yrkesmässiga utveckling ge-
nom att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsför-
hållanden och kontinuerlig utbildning. Tardan anställer 
i första hand människor från närområdet och bidrar 
därmed till att förbättra levnadsförhållandena i regio-
nen Tyva. Företagets sociala program har en direkt po-
sitiv effekt på ekonomiska indikatorer i regionen.

Tardans aktiviteter på personalledningsområdet defi-
nieras av företagets strategi utifrån principerna för håll-
bar utveckling och med fokus på motivation till yrkes-
mässig förkovran, utbildning av personal, förbättring 
av sociala förhållanden inklusive finansiella och icke-fi-
nansiella incitament samt skapande av säkra arbetsför-
hållanden.

Av de 413 anställda är för närvarande 235 av de som 
jobbar i Tardan bosatta i Tyva. 

Större delen av medarbetarna arbetar i produktionen. 
Det är bara ett fåtal som har chefsbefattningar eller an-
dra kontorsjobb, såsom operatörer, vaktmästare, lage-
ransvariga etc. På grund av den låga utbildningsnivån 
och bristen på arbetslivserfarenhet arbetar de flesta in-
vånarna i Tyva i produktionen.

SÄRSKILT PERSONALPROGRAM

Under 2017 påbörjades uppförandet av lakningsan-
läggningen i Tardan, och som planerat kommer ingen 
guldproduktion att förekomma i Tardan under första 
halvåret 2018. Mot bakgrund av detta har vi utformat 
ett särskilt program som innebär att de anställda i Tar-
dan tillfälligt överförs till andra gruvbolag i Tyva och 
andra regioner. Så snart produktionen återupptogs i 
Tardan i mitten av 2018 har våra produktionsarbetare 
gått tillbaka (omkring 80 % av de överförda medarbe-
tarna).  

Ersättningspolicy och finansiell motivation

Den genomsnittliga månadslönen under 2018 var oför-
ändrad och i jämförelse med den genomsnittliga lönen 
i Kaa-Khemsky-distriktet i Tyva är den betydligt högre 
än den genomsnittliga lönen i regionen. Vi har antagit 
olika program för att stimulera alla medarbetare att ar-

Företagets Sociala Ansvar
beta hårt och motiverat. 

Tardan stödjer utvecklingen av de anställdas yrkesmäs-
siga och sociala färdigheter, och vi ägnar också särskild 
uppmärksamhet åt icke-finansiell motivation av vår per-
sonal och åt utvecklingen av gemensamma värderingar. 
Vi har organiserat en rad evenemang i detta syfte.

Företagsevenemang

Bland medarbetarna anordnade Auriant en del sporte-
venemang, såsom volleyboll och fotboll.

Vi firade även särskilda yrkesdagar såsom geologida-
gen, ingenjörsdagen och metallurgidagen. Vi firade tra-
ditionsenligt Tyvas nationella nyår (Shagaa).

ÖVERSIKT

Tardan strävar efter att ständigt öka sitt sociala ansvars-
tagande, inte bara internt inom sina produktionsenheter 
utan även i Tyva som helhet. Samtidigt är målet att göra 
affärsprocesserna mer effektiva och kostnadseffektiva. 

Kontakta oss via pr@auriant.com om du vill veta mer 
om hur vi stödjer lokalbefolkningen och samverkar med 
våra anställda pr@auriant.com
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Född 1953, styrelseordförande sedan 2014

Lord Daresbury har haft många ledande befattningar inom gruvindustrin, bland 
annat som styrelseledamot i Sumatra Copper & Gold Ltd (2007–2012), Evraz 
Group S.A., Rysslands största metallproducent, styrelseordförande i Kazakhgold 
Group Ltd (2005–2007) och styrelseordförande i Highland Gold Mining Ltd, ett 
stort ryskt guldgruvbolag (2002– 2004). Peter är för närvarande styrelseordförande 
i Stellar Diamonds plc. och Nasstar plc. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Rusant 
Ltd, ett ryskt gruvbolag. Han är styrelseordförande i The Jockey Club’s Haydock 
Park Racecourse efter att ha haft samma position på Aintree Racecourse i 25 år. Pe-
ter har kandidatexamen i historia från Cambridge University och en Sloan Fellow 
från London Business School.

Aktier: 400 000; Optioner: 110 000 

Oberoende av bolaget, Bolagets ledning samt Bolagets större aktieägare

LORD DARESBURY (PETER), STYRELSEORDFÖRANDE

PRESTON HASKELL, MEMBER OF THE BOARD

Född 1966, styrelseledamot sedan 2009

Verkställande direktör till den 24 maj 2012 och styrelseordförande under perioden 
den 24 maj 2012 till den 13 maj 2014. Preston är medborgare i Saint Kitts och 
Nevis och specialist på tillväxt- och frontiermarknaderna.  Preston Haskell är en 
affärsman och har arbetat i Ryssland sedan början av 1990-talet. Han är ordförande 
för Auriant Africa, en afrikansk fokuserad på prospektering och mineralresursut-
veckling och investeringsverksamhet. Preston examen i ekonomi från University of 
Southern California, USA. 

Aktier:  51 563 892 ; Optioner:  0

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande 
till Bolagets största aktieägare. 

Styrelse
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Styrelse
INGMAR HAGA, STYRELSELEDAMOT

Född 1951, styrelseledamot sedan 2012

Ingmar är en oberoende konsult och rådgivare till gruvindustrin. Han har 38 års 
internationell erfarenhet inom prospektering och gruvindustrin. Han var verkstäl-
lande direktör, Europa för Agnico Eagle Mines Limited mellan 2006–2017 och VD 
för Polar Mining Oy, ett finskt dotterbolag till Dragon Mining NL mellan 2003–
2005. Därefter innehade han olika ledande positioner hos Outokumpu-koncernen 
i Finland och Kanada. Han är för närvarande styrelseordförande i guldgruvbola-
get Endomines AB. Han har också flera förtroendeuppdrag i flera gruvrelaterade 
föreningar och organisationer. Ingmar har geologiexamen från Åbo Akademi, Åbo, 
Finland. 

Aktier: 0; Optioner: 90 000

Oberoende av Bolaget, Bolagets ledning samt Bolagets större aktieägare. 

JAMES P. SMITH, STYRELSESUPLEANT

Född 1944, styrelseledamot sedan 2014

James Provoost (“JP”) Smith dr medborgare i USA. Efter Stanford arbetade JP 
Smith för McKinsey & Co innan han tog en position som CFO och chef för fas-
tighetsutvecklingsverksamhet för Haskell Company i Jacksonville FL, en av de stör-
sta design- och byggföretag i USA. I 1975 gick JP Smith med i Charter Company, 
Fortune 500 Company där han var ansvarig för mediadivision, tidningens public-
ering, radiosändning, och marknadsföring. Han lämnade Charter i 1982 för att bli 
VD och huvudägare i Hamilton Collection, en direkt marknadsförare av samlar-
produkter. Mr Smith sålde Hamilton 1993 till Stanhome Inc och efter två år sedan 
dess blev han vice VD för Stanhome Inc, innan han slutade att söka fastighetsut-
vecklingsmöjligheter och hans personliga intressen.  

JP Smith tog examen i kemi 1965 från Princeton University, Princeton, NJ, USA 
och avslutade sin Magisterexamen i företagsekonomi med höga utmärkelser från 
Stanford University Business School i 1970. 

Aktier: 0; Optioner: 0

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhål-
lande till Bolagets större aktieägare. 

PATRIK PERENIUS, STYRELSELEDAMOT

Född 1951, styrelseledamot sedan 2017

Styrelseledamot sedan den 12 maj 2017, var också tidigare styrelseledamot under 
åren 2004–2010. Patrik har haft flera ledande positioner inom gruvindustrin, bland 
annat styrelsemedlemmar i Delta Minerals AB, Interfox Resources AB, Dividend 
Sweden AB, Nordic Iron Ore AB, Gripen Oil och Gas AB. Patrik är för närvarande 
ordförande i Archelon AB och Nickel Mountain Resources AB. Patrik är bergsin-
genjör och tog teknisk magisterexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stock-
holm.

Aktier: 0; Optioner: 0

Patrik har ett oberoende förhållande till bolaget, bolagets ledning samt bolagets 
större aktieägare
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Född 1972, vd sedan 2016

Sergey är rysk medborgare. Han kom till Auriant Mining i maj 2014 och har varit 
vd sedan januari 2016. De senaste 10 åren har han varit ekonomidirektör i stora 
ryska och internationella företag som säljer och underhåller maskiner och utrust-
ning samt inom flygindustrin och finanssektorn. Tidigare var Sergey controller hos 
LUKOIL, det största privata ryska oljebolaget. Han har också sju års erfarenhet 
som revisor hos BDO, KPMG och Arthur Andersen. Sergey har en ingenjörsexa-
men från Moskvas statliga tekniska universitet och avlade också en revisorsexamen 
2001.

Aktier: 0; Optioner: 90 000

Född 1956, chefsgeolog sedan 2012

Vladimir är rysk medborgare. Han har mer än 35 års erfarenhet som guldgeolog vid 
guldprospektering och upptäckt av fyndigheter. Han började på Auriant Mining 
som chefsgeolog i oktober 2012. Han har tidigare varit chefsgeolog vid Altynalmas 
i Kazakhstan, utforskningschef vid Oxus Resources in Uzbekistan och biträdande 
chef vid Russian Federal Geological Agency i Buryatiyarepubliken. Dessutom har 
han arbetat som prospekteringschef vid Severstal Resources (numera Nordgold, 
en större rysk guldproducent), Ilmenit och Kinross Gold. Vladimir tog sin examen 
vid Lenigrad Mining Institute i geologi med inriktning på prospekterings- och gru-
vgeologi.

Aktier: 0; Optioner: 50 000

VLADIMIR CHURIN, CHEFSGEOLOG

SERGEY USTIMENKO, VD

Koncernledning

Född 1982, koncernjurist sedan 2012

Ekaterina Babaeva anställdes hos Auriant Mining i april 2012 som tillförordnad 
koncernjurist. Hon utnämndes sedan till koncernjurist i augusti 2012. Innan dess 
var Ekaterina juridisk rådgivare vid Colliers International från 2004 till 2009. Tidi-
gare arbetade hon som företagsjurist hos ett revisions- och rådgivningsföretag. Eka-
terina är specialiserad på rysk och internationell företagsjuridik samt sammansla-
gningar och förvärv. Hon har erfarenhet av fastighetsrätt och juridiska frågor kring 
gruvdrift. För närvarande verkar hon som chefsjurist inom Haskell Group vid 
sidan av sin befattning hos Auriant Mining AB. Ekaterina tog sin juristexamen vid 
Lomonosovuniversitetet i Moskva.

Aktier: 235 492; Optioner: 150 000

EKATERINA BABAEVA, KONCERNENS JURIDISKA RÅDGIVARE

KONSTANTIN CHERNOV, HR CHEF

Född 1975, personaldirektör sedan 2016

Innan han började hos Auriant arbetade Konstantin som chef för HR-projekt vid 
Lenzoloto JSC, ett dotterbolag till Polyus i Irkutsk. Dessförrinnan var han person-
alchef för byggnadsentreprenören vid Elginskoye-fyndigheten (Metallurgshakhts-
petsstroy) i Yakutia. Han har omfattande erfarenhet från gruvsektorn och har bland 
annat varit personalchef för Artel starateley Amur JSC (Russkaya platina) och 
personalchef vid fyndigheterna Mayskoe, Kubaka, Sopka Kvartsevaya (Polymet-
al) i Chukotsky-regionen och Magadanskaya oblast. Han har en juristexamen från 
Magadan North-Eastern State University i Magadan.

Aktier: 0; Optioner: 0



AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 2018 41

Introduktion        Guldtillgångar        Företagsstyrning        Årsbokslut

Koncernledning

Född 1974, tillförordnade sedan 2018

Marina gick med i Bolaget som treasury och ekonomichef i 2012. Hon läste ekonomi 
och tog sin examen på Kostroma State Technological University. Maria har om-
fattande finans- och bankerfarenhet från stora ryska och internationella företag.

Aktier: 0; Optioner: 0

MARINA MAKAROVA, TILLFÖRORDNADE FINANSDIREKTÖR

MARIA CARRASCO, VICE VD

Född 1977, vice vd sedan 2016

Maria Carrasco är svensk medborgare. Hon utsågs till chef för Auriant Minings 
Stockholmskontor och vice vd 2016. Maria Carrascos tidigare erfarenheter inklud-
erar att ha arbetat som vd för United Europe Holding-koncernens filial i Uralre-
gionen, kundansvarig inom LVMH-koncernen samt försäljningschef vid flera stora 
ryska och internationella företag inom parfym och kosmetik. Hon har också mer 
än fem års erfarenhet som skatteexpert hos Skatteverket. Maria läste ekonomi samt 
civilingenjörs program i Ryssland och tog sina examen vid Orenburg State Uni-
versity.

Aktier: 0; Optioner: 0

REVISORER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Anna Rozhdestvenskaya

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Aurant Minings revisorer och representeras 
av auktoriserad revisor Anna Rozhdestvenskaya, född 1980. Anna Rozhdestven-
skaya har varit företagets revisor sedan årsstämman som hölls i maj 2018. 

Medpåskrivande revisor sedan 2015: Anna Rozhdestvenskaya.

För mer information om alla Auriant Mining AB:s teckningsoptioner/personaloptioner hänvisas till avsnittet Aktiekapital 
och ägarförhållanden i denna rapport. 
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Förvaltningsberättelse 2018
Styrelsen och verkställande direktören för Auriant 
Mining AB (publ) (nedan kallat ”AUR AB”) 
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 
januari–31 december 2018. 

KONCERNSTRUKTUR OCH VERKSAM-
HET 

AUR AB är registrerat i Sverige och bedriver gruv-
verksamhet i östra Sibirien i Ryssland.  

Koncernen består för närvarande av det svenska 
moderbolaget AUR AB som har sex dotterbolag i 
Ryssland och andelar i två företag som lyder under 
cypriotisk lagstiftning. De ryska dotterbolagen är av 
typen limited liability companies (”LLC”). Verk-
samheten omfattar produktion och prospektering av 

guld, främst i Tyva- och Zabaikalskyregionerna i öst-
ra 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 28 decem-
ber 2018 till 3 067 aktieägare.

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

Bolag Hemvist Verksamhet Ägande

Auriant Mining AB Stockholm, Sverige Moderbolag, stöder dotterbolagen med finansiering, investerar-
kontaker och strategiska beslut etc. 

DOTTERBOLAG

LLC Tardan Gold Kyzyl, Tyva-regionen, 
Ryssland

Licensinnehavare samt operatör av prospektering och pro-
duktion på licensområdet Tardan.

100 % ägt av AUR AB

LLC GRE 324 Chita, 
Zabaikalskyregionen, 
Ryssland

Licensinnehavaren för licensområdet Staroverinskaya. 60% ägt av AUR AB
40% ägt av LLC Tardan Gold

LLC Rudtechnolo-
giya

Kalga, 
Zabaikalskyregionen, 
Ryssland

Ägare och operatör av utrustning och produktionen vid 
lakningsanläggningen Solcocon. 

51% ägt av AUR AB
49% ägt av LLC Tardan Gold

LLC Uzhunzhul Abakan, Republiken 
Chakassien, 
Ryssland

Licensinnehavare samt operatör av prospektering på licens-
området Uzhunzhul.

100 % ägt av AUR AB
1% ägt av LLC Tardan Gold

LLC Auriant Mana-
gement 

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

Awilia Enterprises 
Ltd.

Limassol, Cypern Ägare till det operativa företaget LLC Kara-Beldyr. 30% ägt av AUR AB  
70% ägt av Auriant Cyprus 
Limited

Auriant Cyprus Ltd. Limassol, Cypern Delägare till Awilia Enterprises Ltd. (innehar 70 % i Awilia) 100 % ägt av AUR AB

LLC Kara-Beldyr Kyzyl, Tyva-regionen, 
Ryssland

Licensinnehavare samt samt operatör av prospektering på 
licensområdet Kara-Beldyr.

100 % ägt av Awilia Enterprises 
Ltd.
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AURIANT MININGS GULDRESERVER 

Klassificering
Tonnage 

(ton) g/t 000 oz kg

TARDAN

TARDAN FYNDIGHETEN /GKZ/
C1 + C2 Reserver  657 657 5,33 113  3 503 

STÖRRE TARDAN

PRAVOBEREZHNY FYNDIGHETEN /GKZ/
 
C1 + C2 Reserver 1 280 500 3,53 145 4 525

KARA-BELDYR /JORC/

Indikerade  9 540 000 2,63 807  25 101 
Antagna  480 000 3,55 55  1 711 
Indikerade + Antagna  10 020 000 2,68  862  26 811 

SOLCOCON /GKZ/

BOGOMOLOVSKOE-FYNDIGHETEN 
C1 + C2 Reserver  1,932,963 3.65  227  7,060 

KOZLOVSKOE-FYNDIGHETEN 
C1 + C2 Reserver  1,059,000 8.14  277  8,615 

ALLVIAL-FYNDIGHETEN
C1 + C2 Reserver  754,000 0.70  17 526

AURIANT TOTAL RESERVER&RESURSER

Uppmätta + Indikerade + Antagna  10,020,000 2.68  862  26,811 

C1 + C2  Reserver (geologiska)  4,930,120 4.81  762  23,702 

TOTALT RESERVER & RESURSER  14,950,120 3.38  1,624  50,514

TOTAL MALM&ALLUVIAL  1,641  51,040
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MILJÖPOLICY

Miljömedvetenhet är en central fråga för ett företag 
som är aktivt inom områden som inbegriper miljö-
risker. I vårt fall kan risker till exempel uppstå när 
malm utvinns med tung utrustning och när spräng-
ämnen används. Dessutom används olika kemiska 
föreningar som medför miljörisker i anrikningspro-
cessen. Den ryska miljölagstiftning som är tillämplig 
på mineraltillgångssektorn är generellt sett mycket 
sträng, och miljömyndigheterna genomför ofta in-

spektioner av Auriants verksamhet. Överträdelser 
av bestämmelserna leder till varningar, anvisningar 
eller i slutändan förbud mot fortsatt drift. Dessutom 
innehåller utvinningslicenserna detaljerade bestäm-
melser 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.
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The Auriant Share
Antalet utestående aktier per den 31 december 2018 var 
98 648 502.

Aktiekapitalet uppgick till 8 097 956 SEK med ett 
kvotvärde per aktie om 0,1125 SEK. Gränserna  
för aktiekapitalet vid utgången av 2018 var enligt 

bolagsordningen minst 5,3 MSEK och högst 21,3 
MSEK Gränserna för antalet aktier var inte mindre  
än 47 400 000 och inte mer än 189 600 000. Antalet  
utgivna och fullt betalda aktier per den 31 december 
2018 var 98 648 502.

Source: Euroclear

STÖRSTA ÄGARNA

De 15 största aktieägarna i Auriant Mining AB per den 28 December, 2018

Aktieägare Antal aktier Procentandel av ägandet

BERTIL HOLDINGS, LIMITED 51 563 892 52,27

GO MOBILE NU AB 22 385 103 22,69

MANGOLD FONDKOMMISSION AB 3 249 938 3,29

DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. 2 331 837 2,36

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 596 256 1,62

Krishan, Thomas 1 098 384 1,11

Christoffer, Bergfors 758 728 0,77

Blitchert-Toft, Preben 689 000 0,60

Schroder, Carl Peter 500 000 0,51

EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY 491 512 0,50

BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 482 971 0,49

Blitchert-Toft, Preben 470 000 0,48

SIX SIS AG, W8IMY 400 050 0,41

Sundin, Stefan 392 300 0,40

Juntti, Daniel 350 000 0,35

Delsumma för de 15 största ägarna 86 759 971 87,85

Övriga 3 052 aktieägare 11 888 531 12,15

Totalt antal utestående aktier före utspädning 98 648 502 100
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BERTIL HOLDINGS, LIMITED

GO MOBILE NU AB

MANGOLD FONDKOMMISSION AB

DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A.

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

Krishan, Thomas

Christoffer, Bergfors

Blitchert-Toft, Preben

Schroder, Carl Peter

EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY

BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY

Blitchert-Toft, Preben

SIX SIS AG, W8IMY

Sundin, Stefan

Juntti, Daniel

Other 3,052  shareholders
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AKTIEKURS
Auriants aktie handlas på Nasdaq OMX First North (AUR:SS). Aktiekursen och antalet omsatta aktier per dag 
framgår av nedanstående graf.

AURIANT MINING AB SHARE PRICE, SEK

AKTIEOPTIONER OCH TECKNINGSOPTIONER

Årsstämman inrättade ett incitamentsprogram för sty-
relseledamöter, företagsledningen och andra viktiga 
anställda genom emittering av aktieoptioner med rätt 
att teckna aktier. 

Det genomsnittliga antalet optioner för styrelsemed-
lemmar och anställda inom ramen för incitamentspro-
grammet var 560 000 vid utgången av 2018. Mer infor-
mation om de långsiktiga incitamentsprogram som 
inrättats inom företaget finns i avsnittet  Långsiktiga 
incitamentsprogram i bolagsstyrningsrapporten.

Teckningsperioden för teckning av aktier med 
teckningsoptioner i Auriant Mining AB (publ.) 

(”Auriant Mining” eller ”Bolaget”) utfärdad i sam-
band med nyemissionen i september 2017 slutade den 
30 mars 2018”. Totalt 23 801 320 nya aktier tecknades 
till lösenpriset om 2,50 kronor per aktie och ökade det 
totala intäkterna med cirka 59,5 MSEK (7,1 MUSD) 
av ytterligare kapital före transaktionskostnader i april 
2018. Antalet tecknade aktier representerar cirka 42 
procent av det totala antalet tecknade teckningsop-
tioner. Teckningsoptionerna som inte utnyttjats senast 
den 30 mars 2018 har nu förfallit. Efter registrering 
av de nya aktierna på Bolagsverket kommer det totala 
antalet aktier i Auriant Mining att öka med 23 801 320, 
från 74 847 182 till 98 648 502.
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FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITALET

Händelse Datum

Förändring 
av antal 

aktier
Utestående 
antal aktier Kvotvärde

Tecknings-
kurs/aktie Förändring 

Utgående 
aktiekapital

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 aktiekapital** 2015.09.18 - 17 802 429 0,1125 - -198 274 553 2 002 773

Nyemission 2017.09.08 56 967 773 74 770 202 0,1125 2,50 6 408 874 8 411 648

Nyemission 2017.10.24 76 980 74 847 182 0,1125 2,65 8 660 8 420 308

Nyemission 2018.04.09 23 801 320 98 648 502 0,1125 2,50 2 677 648 11 097 956

* Minskning av kvotvärdet per aktie till 0,20 SEK

**Efter beslut av bolagets årsstämma (den 12 maj 2015) har Auriant Mining meddelat att bolagets aktiekapital har minskats med 198 274 553 

SEK. Nedsättningen av aktiekapitalet genomfördes för överföring till en fond och utförs utan någon indragning av aktier. Vid registreringen hos 

Bolagsverket den 18 september 2015 uppgick bolagets aktiekapital till 2 002 773,25 SEK
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Bolagsstyrningsrapport 2018
Med bolagsstyrning avses de regelverk och den struktur 
som inrättats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt 
styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagsstyr-
ning syftar främst 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 ”bolaget” eller ”moderbolaget) är ett svenskt 
publikt aktiebolag med huvudkontor i och verksamhet 
huvudsakligen i Sibirien, Ryssland. Auriant grundades 
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 är Auriants 
aktier noterade på den svenska börsen NASDAQ 
OMX First North Premier. Aktierna handlas under 
tickern ”AUR”. Auriant tillämpar merparten av regler-
na i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden 
bygger på principen ”följ eller förklara” vilket innebär 
att företag som tillämpar koden kan avvika från enskil-
da regler, men ska då ange en förklaring till avvikelsen. 
Eventuella väsentliga avvikelser från denna anges i fö-
retagets bolagsstyrningsrapport. Ansvaret för styrning, 
ledning och kontroll av Auriant fördelas mellan aktieä-
garna baserat på beslut fattade på bolagsstämman (eller 
en extra bolagsstämma), av styrelsen och den verkstäl-
lande direktören. 

BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas rätt att fatta besluta om Auriants verksam-
het utövas på bolagsstämman, som är bolagets högsta 
beslutande organ. Styrelsen utses av bolagsstämman 
och den verkställande direktören utses av styrelsen. Bo-
lagsstämman är överordnad styrelsen och den verkstäl-
lande direktören. Bolagsstämmans uppgift är att utse 
styrelseledamöter, godkänna riktlinjer för nominering-
en av en valberedning, fastställa resultat- och balansräk-
ning, fatta beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet 
för styrelsen och vd, fastställa arvoden till styrelsen och 
revisorerna och principerna för ersättningar till vd och 
ledande befattningshavare, utse revisor samt vid behov 
fatta beslut om ändring av stadgarna.

AKTIEÄGARE

I april 2018 emitterade Bolaget 23 801 320 nya akti-
er som tecknades genom inlösen av optioner i serierna 
2017/2018, som emitterades i samband med nyemis-
sionen i september 2017. Vid utgången av 2018 fanns 
det totalt 98 648 502 aktier i bolaget och samma an-
tal röster. Per den 28 december 2018 fanns det 3 067 
aktieägare i bolaget, och den största aktieägaren Bertil 
Holdings Ltd med 52,27 procent av aktierna. Den näst 
största aktieägaren var GoMobile Nu AB, som hade 
22,69 procent av aktierna per 31.12.2018. Det finns 
inga aktieägare som representerar mer än en tiondel 
av rösterna för samtliga aktier i bolaget. Bolagets aktie-

kapital per den 28 december 2018 uppgick till 11 097 
956,42 SEK. 

ÅRSSTÄMMA 2018

Auriants årsstämma 2018 hölls den 14 maj 2018 i 
Stockholm. Protokollet från stämman finns tillgängligt 
på www.auriant.com. 

Följande huvudsakliga beslut fattades:

• Styrelsens ledamöter och den verkställande direk-
tören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räken-
skapsåret.

• Det beslutades att till efter nästa årsstämma ska sty-
relsen bestå av 4 medlemmar och att antalet supp-
leanter ska vara 1. 

• Ledamöterna Lord Peter Daresbury, Ingmar Haga, 
Preston Haskell och Patrik Perenius omvaldes till 
styrelsen. James Provoost Smith Jr. omvaldes till 
suppleant i styrelsen. 

• Lord Peter Daresbury omvaldes till styrelseordfö-
rande.

• Styrelsens arvode fastställdes till 400 000 SEK för 
styrelseordföranden, 250 000 SEK till samtliga 
ordinarie ledamöter samt dess suppleant. Det be-
slutades att ett belopp om 25 000 SEK per år och 
ledamot ska utgå för kommittéarbete. 

• Det beslutades om omval av revisionsbyrån Öhr-
lings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. 

• Årsstämman antog valberedningens förslag till 
principer för att utse valberedning.

• Årsstämman godkände styrelsens förslag om anta-
gande av riktlinjerna för ersättning till ledamöter i 
högsta ledningen.

Vid årsstämman 2018 var totalt 71 594 680 aktier re-
presenterade av 5 aktieägare, antingen personligen eller 
genom ombud. Dessa representerade aktier utgjorde 
72,58 procent av det totala antalet aktier i bolaget. 

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämman kommer att hållas tisdagen den 14 maj 
2019 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. 
Årsredovisningen för 2018 kommer att finnas tillgäng-
lig på bolagets hemsida från och med den 23 april 2019. 

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). 
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Dessutom ska valberedningen lämna förslag till beslut 
om principer för inrättande av en ny valberedning. 
Principerna för utseende av valberedningen antogs vid 
årsstämman den 14 maj 2018 enligt följande. Valbered-
ningen ska bestå av styrelseordföranden samt tre leda-
möter som representerar de tre röstmässigt största ägar-
na. De tre största aktieägarna ska väljas ut på grundval 
av uppgifterna i det bolagsregister som förs av Euroclear 
Sweden AB per den sista bankdagen i september 2018. 
Om det emellertid kommer till bolagets kännedom att 
två eller fler av de största ägarna kontrolleras av samma 
fysiska person(er) (eller samma fysiska person(er) äger 
aktier i bolaget både direkt och genom ett bolag som 
denne kontrollerar) ska alla sådana aktieägare anses ut-
göra en aktieägare vid deltagande i valberedningen. Vid 
tidigast lämpliga datum efter utgången av september 
2017 ska styrelsens ordförande kontakta de tre aktieäga-
re som har störst antal rösträtter enligt ovan och begära 
att de utser en ledamot vardera till valberedningen. Om 
någon av de tre aktieägarna med störst antal rösträtter 
avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen 
ska den aktieägare som därefter har flest röster ges till-
fälle att utse en ledamot. Om även denne avstår sin rätt 
att utse ledamot till valberedningen eller inte besvarar 
förfrågan inom rimlig tid ska valberedningen bestå av 
de återstående medlemmarna. Ordförande i valbered-
ningen 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 valberedningen anser att 
det finns behov av att ersätta denna ledamot ska valbe-
redningen utse ny ledamot.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen. 
Valberedningen får belasta bolaget med rimliga kostna-
der för resor och undersökningsarbete. 

Valberedningen för årsstämman 2017 har bestått av 
Lord Peter Daresbury, styrelseordförande, Ekaterina 
Drozdova som representant för den största aktieägaren 
Bertil Holdings Ltd och Per Åhlgren, utsedd av den näst 
största aktieägaren GoMobile Nu AB. En möjlighet att 
utse en ledamot erbjöds även till aktieägaren med den 
tredje största aktieägaren, som avstod från sin rätt att 
utse en ledamot. Den fjärde största aktieägaren beslöt 
sig också för att inte utse någon ledamot. De aktieä-

gare som utsåg ledamöter till valberedningen utgjorde 
tillsammans mer än 64 procent av rösterna i bolaget 
vid tidpunkten för valberedningens bildande. Valbered-
ningen utgjordes således av de tre ledamöterna ovan, 
med Per Åhlgren som ordförande. 

Valberedningen arbetar i bolagets och samtliga aktieä-
gares bästa intresse och har fokus på att säkerställa att 
bolagets styrelse består av ledamöter som besitter den 
kunskap och erfarenhet som motsvarar företagets be-
hov.

STYRELSEN

I enlighet med aktiebolagslagen svarar styrelsen för bo-
lagets organisation och förvaltningen av företagets ang-
elägenheter och ska fortlöpande bedöma företagets och 
koncernens finansiella situation. I styrelsens uppgifter 
ingår bland annat frågor av materiell betydelse som af-
färsplaner med lönsamhetsmål, budget, delårsrapporter 
och årsredovisningar, 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 skriftlig 
arbetsordning för styrelsen, skriftliga instruktioner till 
VD, skriftliga instruktioner om den finansiella rappor-
teringen och ett befogenhetsschema som visararbets-
fördelningen mellan styrelsen och verkställande direk-
tören. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens 
åtaganden, minsta antalet styrelsemöten per år, hur 
kallelse till dessa möten sker och vilka dokument som 
behöver distribueras före styrelsemötet och hur proto-
koll från mötena ska upprättas. De skriftliga instruktio-
nerna för finansiell rapportering reglerar det befintliga 
rapportsystemet, eftersom styrelsen löpande behöver 
kunna bedöma bolagets och koncernens finansiella si-
tuation. De skriftliga instruktionerna till VD reglerar 
tillsammans med befogenhetsschemat fördelningen av 
arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar mellan styrel-
sen och verkställande direktören. 

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre 
och högst tio ledamöter samt högst fem suppleanter, ut-
sedda av årsstämman. 
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STYRELSENS ORDFÖRANDE

Bolagsstämman 2018 omvalde Lord Peter Daresbury 
som styrelseordförande. Auriants styrelseordförande 
har under 2018 lett styrelsens arbete och sett till att sty-
relsen har fullgjort sina åtaganden. Styrelseordföranden 
har fortlöpande följt koncernens verksamhet och ut-
veckling genom kontakt med verkställande direktören.

STYRELSENS LEDAMÖTER

Vid utgången av 2018 bestod Auriants styrelse av fyra 
ledamöter – Peter Daresbury (ordförande), Ingmar 
Haga Preston Haskell och Patrik Perenius – samt en 
suppleant, James Provoost Smith Jr., samtliga valda av 
bolagsstämman den 14 maj 2018. Styrelseledamöterna 
presenteras mer utförligt i avsnittet om styrelsen i års-
redovisningen. Uppgifter om ledamöternas oberoende 
vis-à-vis bolaget och dess ledning återfinns nedan

STYRELSELEDAMÖTERS OBEROENDE OCH AKTIEINNEHAV I AURIANT

Styrelseledamot

Aktier i Auriant
(ägs av styrelse-

ledamoten eller 
dennes närstå-

ende) 
Optioner i 

Auriant

Oberoende i 
förhållande till 

bolaget och led-
ningen*

Oberoende i 
förhållande till 

större aktieä-
gare

Peter Daresbury (ordförande) 400 000 110 000 Ja Ja

Ingmar Haga 0 90 000 Ja Ja

Preston Haskell 51 563 892 0 Nej Nej

Patrik Perenius 0 0 Ja Ja

James Provoost Smith Jr. (supp-
leant)

0 0 Ja Nej

* Oberoende enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning.

STYRELSELEDAMÖTERNAS NÄRVARO VID SAMMANTRÄDEN 2018

Namn Funktion  Närvaro

Peter Daresbury Ordförande 8/9

Ingmar Haga Ledamot 9/9

Preston Haskell Ledamot 8¹/9

Patrik Perenius¹ Ledamot 9/9

James Provoost Smith Jr.2 Suppleant 6/9

¹ Preston Haskell avstod från att närvara vid ett styrelsesammanträde på grund en intressekonflikt. 

2 James Provoost Smith Jr deltog i ett styrelsesammanträde som ersättare för Lord Daresbury, och var närvarande vid fem sammanträden 

utan att delta i de beslut som fattades vid dessa möten.  
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STYRELSENS ARBETE UNDER 2018

Styrelsen höll nio möten under 2018, inklusive fem or-
dinarie möten med personlig närvaro och fyra per te-
lefon. Därutöver fattade styrelsen 22 beslut per caps-
ulam, dvs. via korrespondens. Följande viktiga ärenden 
behandlades av styrelsen under 2018, vid sidan av god-
kännande av årsredovisning och delårsrapporter samt 
fastställande av budget var följande:

• Bolagets finansiella ställning och likviditet

• Strategiskt beslutsfattande

• Allokering av aktier tecknade genom befintliga 
teckningsoptioner för serien 2017/2018 

• Förlängning av löptiden för aktieägarlånet 

• En brygglånefacilitet från Golden Impala Limited 

• En ny kreditfacilitet från VTB bank 

• Godkännande av andra större avtal i enlighet med 
befogenhetsschemat, i synnerhet avtal för köp av 
den huvudsakliga utrustningen till den nya CIL-an-
läggningen vid Tardan

• Förberedelser för årsstämman.

Styrelsen har under året genomfört en utvärdering av 
sitt arbete under ledning av styrelsens ordförande. Ut-
värderingen genomförs i form av en enkät för självut-
värdering. Enkäten sänds ut till styrelsen i början av året. 
Samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska 
fylla i enkäten självständigt. Svaren samlas in av styrel-
seordföranden, som därefter leder en diskussion kring 
de viktigaste punkterna i enkäten, särskilt de områden 
som behöver förbättras. Detta sker normalt vid det sista 
styrelsemötet med personlig närvaro före årsstämman. 
Ifyllda enkäter ska även lämnas till valberedningen. Ut-
värderingen säkerställer att de grundläggande intentio-
nerna i koden för bolagsstyrning följs.

STYRELSENS UTSKOTT

Ersättningsutskottet

Under 2018 bestod ersättningsutskottet av Peter Da-
resbury och Preston Haskell. Preston Haskell var ord-
förande. Ersättningsutskottet lämnar förslag till beslut i 
styrelsen om lön och övriga anställningsvillkor för verk-
ställande direktören. Utskottet fattar också beslut om lö-
ner och andra anställningsvillkor för koncernledningen, 
på förslag av VD.

Ersättningsutskottet hade under 2018 två möten. Var 
och en av ledamöterna deltog vid båda mötena.

Finans- och revisionsutskottet

Under 2018 bestod finans- och revisionsutskottet av 
JP Smith och Peter Daresbury. JP Smith var utskottets 
ordförande. Ledamöterna i utskottet har nödvändig 
kompetens och erfarenhet i redovisningsfrågor.

Under 2018 höll finans- och revisionsutskottet tre tele-
fonmöten. Var och en av ledamöterna deltog vid samt-
liga tre möten.

 Tekniska utskottet

Det tekniska utskottet bestod under 2018 av Ingemar 
Haga och Patrik Perenius. Ingmar Haga fortsatte som 
ordförande för utskottet under året. Utskottets uppgift 
är att bistå styrelsen i gruvteknik och andra tekniska frå-
gor.

Under 2018 höll det tekniska utskottet tre telefonmö-
ten. Var och en av ledamöterna deltog vid samtliga tre 
möten. 

Kommittéerna rapporterar löpande om sitt arbete till 
styrelsen. 

STYRELSEARVODEN

Styrelsens arvoden beslutas av årsstämman. Vid års-
stämman 2018 fastställdes följande arvoden: 400 000 
SEK för ordförande Lord Peter Daresbury, 250 000 
SEK till var och en av de övriga ledamöterna samt 
suppleanten. Det beslutades att ett belopp om 25 000 
SEK per år och ledamot skulle utgå för utskottsarbete.    

KONCERNLEDNING

Koncernledningen bestod vid utgången av 2018 av VD, 
vice VD, biträdande ekonomidirektör, chefsgeolog, per-
sonalchef och koncernens juridiska rådgivare. Ledning-
en för bolaget vid tidpunkten då denna rapport public-
eras presenteras på sidorna 40-41 i årsredovisningen.

Verkställande direktören har till uppgift att sköta den lö-
pande förvaltningen av bolaget. Dennes arbete utvärde-
ras en gång per år. Sergey Ustimenko är sedan januari 
2016 verkställande director i Auriant Mining AB.   

I händelse att VD blir oförmögen att fullgöra sina skyl-
digheter ska vice verkställande direktören överta ansva-
ret för dessa till dess att en ny VD har utsetts. Händelser 
som kan ge upphov till en sådan situation definieras i de 
skriftliga instruktioner till VD som styrelsen har anta-
git. Maria Carraasco är vice VD i bolaget sedan oktober 
2016.  

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATT-
NINGSHAVARE

Årsstämman den 14 maj 2018 godkände följande rikt-
linjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjer

Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter stämmans 
beslut samt för det fall att ändringar görs i befintliga 
villkor efter denna tidpunkt. Bolaget ska sträva efter att 
erbjuda en sammanlagd ersättning som är rimlig och 
konkurrenskraftig givet förhållandena i det enskilda 
landet och därvidlag också kunna erbjuda s.k. ”sign 
on”-bonus i avsikt att kunna rekrytera de bäst lämpade 
ledande befattningshavarna. Ersättningen ska variera 
i förhållande till den enskildes och koncernens presta-
tioner.  Den sammanlagda ersättningen till koncernled-
ningen ska bestå av de komponenter som anges nedan.
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Fast lön

Den fasta lönen (”Grundlönen”) ska vara marknads-
anpassad och baseras på ansvar, kompetens och presta-
tion. Den fasta lönen granskas årligen.

Rörlig lön

Den rörliga lönen kan omfatta:

a) en månatlig rörlig ersättning, som ska vara beroende 
av den ledande befattningshavarens enskilda prestatio-
ner

b) bonus, inklusive årlig bonus och engångsbonus, som 
ska vara ska relateras till avkastning på bolagets produk-
tionsresultat, reserver och produktionsmål samt specifi-
ka mål inom respektive befattningshavares ansvarsom-
råde

c) aktie- och aktieprisrelaterade incitamentsprogram. 

Rörlig lön som betalas ut årligen och kontant ska maxi-
malt uppgå till ett års grundlön.

Långsiktiga incitament

Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av 
långsiktiga incitamentsprogram som ska föreslås bo-
lagsstämman.

Försäkringsförmåner

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner 
ska i förekommande fall utformas så att de eferspeglar 
regler och praxis i hemlandet. Om möjligt ska pensions-
planerna vara avgiftsbestämda.  I individuella fall, bero-
ende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som 
gäller för individen, kan andra avvägda pensionsplaner 
eller pensionslösningar godkännas.

Övriga förmåner

Övriga förmåner ska kunna tillhandahållas enskilda 
medlemmar i koncernledningen eller hela koncernled-
ningen. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig 
del av den totala ersättningen. Förmånerna ska vidare 
motsvara vad som är normalt förekommande på mark-
naden.

Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden ska vara högst tolv månader vid upp-
sägning som initieras av bolaget och högst sex månader 
vid uppsägning som initieras av medlem av koncern-
ledningen. Avgångsvederlag kan endast komma att be-
talas 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.

Undantag från riktlinjerna

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

För mer information om ersättningar till verkställande 
direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda 
hänvisas till not på 4, på sidan 85 i denna årsredovis-
ning.

LÅNGSIKTIGA INCITAMENTSPROGRAM

Styrelsen utvärderar regelbundet behovet av långsikti-
ga incitamentsprogram. För närvarande finns följande 
långsiktiga incitamentsprogram i bolaget:

• 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.

• Långsiktigt incitamentsprogram för företagsled-
ningen och ett antal andra medarbetare, antaget vid 
årsstämman den 12 maj 2015;

• Långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen, anta-
get vid årsstämman den 12 maj 2015 på förslag av den 
största aktieägaren.

Inga nya långsiktiga incitamentsprogram inrättades un-
der 2018.

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 14 maj 2018 omvaldes 
revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
till företagets revisorer till och med årsstämman 2019. 
Huvudansvarig revisor hos PwC är sedan maj 2018 
Anna Rozhdestvenskaya, som efterträdde Martin Jo-
hansson. 

Revisionen utförs i enlighet med internationella revi-
sionsstandarder och god revisionssed i Sverige. 

Revisionen av årsbokslutet utförs under perioden fe-
bruari till april påföljande år och inkluderar även en 
granskning av bokslutet för tredje kvartalet från novem-
ber under räkenskapsåret.  

INTERN KONTROLL

Intern kontroll definieras ofta som en process som 
påverkas 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 finansiel-
la rapporteringen och efterlevnaden av relevanta lagar 
och förordningar. Den interna kontrollen utgörs av flera 
delar: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgörs framför allt av organisations-
struktur, ansvar och befogenheter, ledningsfilosofi, etis-
ka värderingar, medarbetarnas kompetens, policyer och 
riktlinjer samt rutiner. Ramverken som omger Auriants 
styrelse utgörs, förutom av relevant lagstiftning, av 
ägarnas intentioner och Svensk kod för bolagsstyrning. 
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Den formella beslutsordningen i koncernen utgår från 
den ansvarsfördelning mellan styrelse och VD som sty-
relsen årligen fastställer i form av skriftliga instruktioner 
till VD och befogenhetsschemat. VD har möjlighet att 
delegera ett begränsat beslutsfattande till övriga ledande 
befattningshavare. Två styrelsemedlemmar i förening 
har firmateckningsrätt. Vidare har verkställande direk-
tören, i sina normala affärsaktiviteter, också rätt att 
teckna bolaget

Riskbedömning

En strukturerad riskbedömning möjliggör identifie-
ring av de väsentliga risker som påverkar den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen 
samt var dessa risker finns inom organisationen. Auri-
ants styrelse bedömer fortlöpande vilka förebyggande 
åtgärder som behöver vidtas för att minska företagets 
risker. Detta innebär bland annat att tillse att företaget 
är tillbörligt försäkrat och har erforderliga policyer och 
riktlinjer på plats.

Kontrollaktiviteter

Kontrollåtgärder behövs för att förebygga, upptäcka 
och korrigera fel och avvikelser. Auriant Minings eko-
nomifunktion sammanställer varje kvartal finansiella 
rapporter där resultat och kassaflode för den gångna 
perioden redovisas på dotterbolagsnivå samt på kon-
cernnivå. Avvikelser från 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 re-
sultatenheter och på koncernnivå.  Därtill erhåller kon-
cernledningen operativa rapporter på vecko- och må-
nadsbasis. Uppföljning sker sedan mot budget. Mål för 
den förväntade guldproduktionen under helåret fast-
ställs initialt i samband med budgetarbetet i slutet av 
föregående år. Normalt granskas och revideras dessa 
mål vid behov under sommaren när produktionen har 
kommit igdng på allvar.

Styrelsen erhåller operativa rapporter med jämförelser 
mellan planerat och faktiskt utfall på vecko-, manads- 
och kvartalsbasis. Koncernens ekonomiska rappor-
ter, såsom resultatrapporter, kassaflödesrapporter och 
balansrapporter, utvärderas varje kvartal av styrelsen. 
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som 
företagsledningen lämnar. 

 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 diskuteras 
på nytt under 2019.

UNDER 2018 FÖLJDE INTE AURIANT 
SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING PÅ 
FÖLJANDE HUVUDSAKLIGA PUNKTER: 

• Kodens regel 4.2 föreskriver att inga styrelsesuppleanter 
valda av årsstämman ska utses.  

Årsstämman 2018 valde om James Provoost Smith Jr. 
som suppleant, i enlighet med valberedningens förslag. 
Valberedningen ansåg att styrelsens sammanfattning 
med fyra ordinarie ledamöter och en suppleant var än-
damålsenlig för bolagets verksamhet och utvecklingsfas.    

• Kodens regel 9.2 föreskriver att, med undantag för styrel-
sens ordförande som kan vara ordförande i revisionsutskot-
tet, ska de övriga medlemmarna i utskottet som har valts 
av årsstämman vara oberoende i förhållande till bolaget och 
dess högsta ledning.  

Styrelseledamoten Preston Haskell, som inte är obero-
ende i förhållande till bolaget och dess högsta ledning 
i enlighet med kriterierna i Kodens regel 4.4, var leda-
mot i och ordförande för revisionsutskottet under 2018. 
Preston Haskells delaktighet i revisionsutskottet anses 
ligga i alla aktieägares bästa intresse av följande anled-
ningar. Preston Haskell är själv den största ägaren i bo-
laget och äger indirekt, genom bolag 52,27 procent av 
aktierna, och vidare har han betydande kunskap om och 
erfarenhet av ersättningsfrågor till ledande befattnings-
havare. Preston Haskell har inte ingått i bolagets högsta 
ledning sedan maj 2012.

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST 

Koncernen eget kapital uppgick vid utgången av 2018 
till -235,8 MSEK (-23,2 MUSD), varav aktiekapitalet 
är 11,098 MSEK (1,436 MUSD). 

I moderbolaget uppgår fritt eget kapital till:

  SEK

Överkursfond 780 425 622 

Balanserade vinstmedel -636 194 388 

Årets resultat efter skatt -48 022 000 

Summa fritt eget kapital 96 209 234 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att mo-
derbolagets ackumulerade förlust överförs i ny räkning 
och att ingen utdelning sker för räkenskapsåret.

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR BOLAGS-
STYRNINGSRAPPORTEN 

Revisionsberättelsen för bolagsstyrningsrapporten in-
går i revisionsberättelsen, som återfinns på sidan 113-
114 i denna årsredovisning.



AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING  201854



AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 2018 55

Introduktion        Guldtillgångar        Företagsstyrning        Årsbokslut

Nyckeltal 56

Ekonomidirektören har ordet 59

Koncernens resultaträkning 60

Koncernens rapport över totalresultat 60

Koncernens balansräkning 61

Koncernens rapport över förändringar  
i eget kapital

62

Koncernens kassaflödesanalys 64

Moderbolagets resultaträkning 65

Moderbolagets rapport över totalresultat 65

Moderbolages balansräkning 66

Moderbolagets rapport över förändrngar  
i eget kapital 

68

Moderbolagets kassaflödesanalys 70

Noter till koncernredovisningen och  
moderbolagets redovisning

71

Försäkran 112

Revisionsberättelse 113

Kompletterande uppgifter 115

Räkenskaper



AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 201856

 2018 2017 2016 2015 2014 Definitioner

Lönsamhet       

Malmanrikning, tusentals ton 219 410 399 474 564 Anrikat malmtonnage

Bearbetning av slaggrester, 
tusentals ton

0 85 63 66 88 Mängd bearbetade slaggrester

Guldsand bearbetad, tusentals 
m3

189 106 - - 379 Volym av guldsand bearbetad

Guldproduktion, uns 13 611 26 023 34 669 26 468 34 689 Guldproduktion under perioden (troy uns)

Försålt guld, uns 14 147 26 619 33 954 25 698 34 273 Faktiskt försåld guldproduktion under perioden 
(troy uns)

Intäkter från försäljning av guld 
och guldekvivalenter, TSEK

150 992 286 494 369 053 252 235 297 481 Intäkter från försäljning av guld och guldekviva-
lenter

Realiserat genomsnittligt 
guldpris, USD/uns

1 228 1 260 1 269 1 161 1 244 Erhållet snittpris under perioden, USD/uns

Totala rörliga kostnader per 
uns, USD/uns

1 069 915 577 798 1 187 Genomsnittlig rörlig kostnad per uns producerat 
guld

Intäkter från 
förvaltningstjänster

- - 2 557 30 606 - Intäkterna från förvaltningen av fem 
guldegendomar, belägna i regionen Chukotka i 
Ryssland, och som ägs av Aristus Holdings Ltd.

Resultat före skatt, TSEK -104 328 -18 919 66 924 -169 396 -194 779  

Avkastning på eget kapital, % -41,9% -7,7% 16,6% -70,0% -172,9% Periodens resultat efter skatt i procent av 
genomsnittligt totalt eget kapital, inklusive 
minoritetsinnehav

Avkastning på totalt kapital, % -16,0% -3,4% 9,7% -29,2% -19,7% Periodens resultat efter skatt i procent av 
genomsnittligt totalt eget kapital

Kapitalstruktur       

Eget kapital, TSEK -235 836 -185 992 -308 259 -353 810 -156 268 Totalt eget kapital vid periodens slut inklusive 
innehav utan bestämmande inflytande

Räntebärande skulder, TSEK 704 633 635 089 834 727 808 191 745 322 Totala räntebärande skulder vid periodens slut

Soliditet, % -41,7% -34,4% -51,7% -66,9% -22,5% Totalt eget kapital, inklusive innehav utan 
bestämmande inflytande, i procent av 
balansomslutningen

Kassaflöde och likviditet       

Kassaflöde före investeringar, 
TSEK

28 814 70 419 149 566 44 264 -32 967 Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde efter investeringar 
och finansiering, TSEK

-28 610 5 811 35 446 -1 938 -13 626 Operativt kassaflöde plus kassaflöde efter 
investeringar och finansiering

Likvida medel, TSEK 10 666 41 730 37 959 361 4 711 Bank och likvida medel vid periodens slut

Summa tillgångar, TSEK 565 154 540 353 595 681 528 893 695 257  

Investeringar       

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar, TSEK

96 634 14 312 12 142 3 942 19 510 Investeringar i materiella anläggningstillgångar, 
minus avyttringar

Anställda  

Medeltal anställda under 
perioden 438 501 508 612 802  

Aktiedata       

Antal utestående aktier före 
utspädning

98 648 502 74 847 182 17 802 429 17 802 429 17 802 429 Antal utgivna aktier vid periodslut utan hänsyn 
till utestående teckningsoptioner och eventuella 
personaloptioner

Genomsnittligt antal aktier för 
perioden före utspädning

92 192 802 35 609 445 17 802 429 17 802 429 17 802 429 Genomsnittligt antal aktier för perioden, inklusive 
utestående teckningsoptioner med ett inlösenpris 
som är lägre än den aktuella börskursen

Antal utestående 
teckningsoptioner

560 000 57 737 253 692 500 2 520 934 1 730 101 Antal icke inlösta teckningsoptioner i slutet av 
respektive period.

Kvotvärde, SEK 0,11 0,11 0,11 0,11 11,25 Varje akties andel av det totala aktiekapitalet

Vinst per aktie, SEK -0,96 -0,54 3,09 -10,03 -7,23 Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
antal utestående aktier under perioden

Eget kapital per aktie, SEK -2,39 -2,48 -17,32 -19,87 -8,78 Totalt eget kapital, inklusive innehav utan 
bestämmande inflytande, i relation till antalet 
utestående aktier vid periodslutet.

Börskurs per aktie vid 
periodslutet, SEK

2,49 2,16 7,25 1,85 2,74 Senaste betalda aktiekurs den sista börsdagen i 
perioden.

Nyckeltal, SEK
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Nyckeltal, USD
 2018 2017 2016 2015 2014 Definitioner

Lönsamhet       

Malmanrikning, tusentals ton 219 410 399 474 564 Anrikat malmtonnage

Bearbetning av slaggrester, 
tusentals ton

0 85 63 66 88 Mängd bearbetade slaggrester

Guldsand bearbetad, tusentals 
m3

189 106 - - 379 Volym av guldsand bearbetad

Guldproduktion, uns 13 611 26 023 34 669 26 468 34 689 Guldproduktion under perioden (troy uns)

Försålt guld, uns 14 147 26 619 33 954 25 698 34 273 Faktiskt försåld guldproduktion under perioden 
(troy uns)

Intäkter från försäljning av guld 
och guldekvivalenter

17 373 33 532 43 080 29 829 42 627 Intäkter från försäljning av guld och 
guldekvivalenter

Realiserat genomsnittligt 
guldpris, USD/uns

1 228 1 260 1 269 1 161 1 244 Erhållet snittpris under perioden, USD/uns

Totala rörliga kostnader per 
uns, USD/uns

1 069 915 577 798 1 187 Genomsnittlig rörlig kostnad per uns producerat 
guld

Intäkter från 
förvaltningstjänster

- - 300 3 600 - Intäkterna från förvaltningen av fem 
guldegendomar, belägna i regionen Chukotka i 
Ryssland, och som ägs av Aristus Holdings Ltd.

Resultat före skatt, TUSD -11 934 -2 157 7 839 -20 378 -26 262  

Avkastning på eget kapital, % -47,1% -8,7% 18,5% -74,5% -196,0% Periodens resultat efter skatt i procent av 
genomsnittligt totalt eget kapital, inklusive 
minoritetsinnehav

Avkastning på totalt kapital, % -15,0% -3,2% 9,4% -27,1% -17,9% Periodens resultat efter skatt i procent av 
genomsnittligt totalt eget kapital

Kapitalstruktur       

Eget kapital, TUSD -23 154 -19 734 -30 398 -39 656 -18 078 Totalt eget kapital vid periodens slut inklusive 
innehav utan bestämmande inflytande

Räntebärande skulder, TUSD 78 546 77 147 91 758 96 818 95 057 Totala räntebärande skulder vid periodens slut

Soliditet, % -35,0% -28,8% -44,1% -59,5% -19,7% Totalt eget kapital, inklusive innehav utan 
bestämmande inflytande, i procent av 
balansomslutningen

Kassaflöde och likviditet       

Kassaflöde före investeringar, 
TUSD

3 417 8 569 17 429 5 113 -5 301 Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde efter investeringar 
och finansiering, TUSD

-3 150 1 004 4 140 -609 -1 823 Operativt kassaflöde plus kassaflöde efter 
investeringar och finansiering

Likvida medel, TUSD 1 189 5 069 4 173 43 603 Bank och likvida medel vid periodens slut

Totala tillgångar, TUSD 66 126 68 499 68 969 66 652 91 709  

Investeringar       

Investeringar, TUSD 10 773 1 674 1 418 467 2 782 Investeringar i materiella anläggningstillgångar, 
minus avyttringar

Anställda  

Medeltal anställda under 
perioden 438 501 508 612 802  

Aktiedata  

Antal utestående aktier före 
utspädning

98 648 502 74 847 182 17 802 429 17 802 429 17 802 429 Antal utgivna aktier vid periodslut utan hänsyn 
till utestående teckningsoptioner och eventuella 
personaloptioner

Genomsnittligt antal aktier för 
perioden före utspädning

92 192 802 35 609 445 17 802 429 17 802 429 17 802 429 Genomsnittligt antal aktier för perioden, inklusive 
utestående teckningsoptioner med ett inlösenpris 
som är lägre än den aktuella börskursen

Antal utestående 
teckningsoptioner

560 000 57 737 253 692 500 2 520 934 1 730 101 Antal icke inlösta teckningsoptioner i slutet av 
respektive period.

Kvotvärde, USD 0,02 0,02 0,02 0,02 1,73 Varje akties andel av det totala aktiekapitalet

Vinst per aktie, USD -0,11 -0,06 0,36 -1,21 -0,93 Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
antal utestående aktier under perioden

Eget kapital per aktie, USD -0,23 -0,26 -1,71 -2,23 -1,02 Totalt eget kapital, inklusive innehav utan 
bestämmande inflytande, i relation till antalet 
utestående aktier vid periodslutet.

Börskurs per aktie vid 
periodslutet, USD

0,28 0,26 0,80 0,22 0,35 Senaste betalda aktiekurs den sista börsdagen i 
perioden.
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Kära intressenter, 

Det är med glädje jag presenterar våra 
finansiella rapporter för 2018.

Under första halvåret 2018 skedde 
ingen brytning i Tardan, guldet 
har producerats från malmen vid 
lakningsanläggningen under 2017. I 
juli 2018 återupptogs gruvdriften i 
Tardan. Trots detta avbrott uppfyllde 
gruvdriften exakt det inledande 
produktionsmålet för 2018 som 
meddelades i oktober 2017: 219 000 
ton guldmalm bröts och lagrades med 
en genomsnittlig guldhalt om 2,58 g/t 
(2017 - 2,36 g/t). Guldproduktionen i 
Tardan uppgick till 350,4 kg (11,267 
oz). 

Under 2018 ökade den alluviala 
guldproduktionen med 53 % jämfört 
med föregående år: 72,9 kg guld 
producerades 2018 jämfört med 47,8 kg 
2017. Den alluviala guldproduktionen 
fick avbrytas på grund av kraftiga 
skyfall och översvämningar i juli 
2018. Det ledde till en minskning av 
den alluviala guldproduktionen med 
72,9 kg jämfört med den inledande 
prognosen om 150 kg. Entreprenörer 
för alluvial produktion har redan startat 
gruvdrift och prospekteringsaktiviteter 
till 2019-perioden. 

Under 2019 är Auriant Minings mål 
att producera 940 kg (30 221 oz) 
guld i Tardan både genom lakning och 
Carbon-In-Leach (CIL) och 90 kg 
(2 893 oz) guld i Solcocon. Bolaget 
förväntar sig att producera totalt 1,03 
ton (33 114 oz) i Tardan och Solcocon 
under 2019.

Auriant Mining återbetalade beloppet 
om 2,0 MUSD till VTB i enlighet med 
återbetalningsplanen i december 2018.

2018 kom Bolaget överens med Golden 
Impala Limited om tillgänglighet till 
det nya revolverande kortfristiga lånet 
om 3 MUSD för att tillhandahålla 
kortfristigt rörelsekapital under 
låg produktionssäsong och för att 
säkerställa kontinuerlig finansiering 
av CIL-projektet. I början av 
december 2018 fick Bolaget delvis 
kreditutnyttjande av lånefaciliteten om 
2 MUSD med förfallodagen den 31 
december 2019.  

I slutet av december 2018 utökade 
bolaget låneavtalet med VTB för att 
erhålla 4,4 MUSD (300 MRUB) för 
byggandet av CIL-anläggningen med 
förfallodatum den 31 december 2021. 
I december 2018 utnyttjade Bolaget 
2,2 MUSD av lånet. Under perioden 
hade bolaget fokus på att nå resultat i 
CIL-projektet.

I april 2018 genomförde bolaget 
en nyemission av aktier genom 
t e c k n i n g s o p t i o n s p r o g r a m m e t 
som inbringade 7,1 MUSD före 
transaktionskostnader, varav 3,7 
MUSD tecknades genom kvittning 
mot ett aktieägarlån och 3,4 MUSD 
inbetalades kontant. I april 2018 erhöll 
bolaget  3,0 MUSD i leasingfinansiering 
för förvärv av viktig CIL-utrustning. 

Bolagets EBITDA för 2018 uppgick 
till -1,7 MUSD jämfört med 9,0 
MUSD under föregående år. 
Minskningen berodde på en lägre 
guldproduktion och som en följd 
av det, lägre sålda volymer av guld 
under perioden. Det genomsnittliga 
försäljningspriset för guld per oz var 
2,5 % lägre jämfört med föregående år: 
1 228 USD under 2018 (1 260 USD 
under föregående period). Kassaflödet 
från den löpande verksamheten var 
emellertid positivt för perioden och 
uppgick till 3,4 MUSD, varav 1,7 
MUSD var hänförligt till avkastning 
från försäljning av Solcoconutrustning 
under 2017. Under 2018 lyckades 
bolagsledningen att sänka de kontanta 
produktionskostnaderna i Tardan med 
42 % och koncernens räntekostnader 
med 28 % jämfört med 2017.

Tillförordnad ekonomidirektör 
Marina Makarova

Ekonomidirektören har ordet
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*Belopp i USD är medtagna för att underlätta för läsaren.

  2018 2017 2018 2017

 Not TSEK TSEK TUSD* TUSD*

Intäkter 1 150 992 286 494 17 373 33 532

Kostnad för sålda varor 2 -186 509 -268 381 -21 449 -31 420

Bruttoresultat  -35 517 18 113 -4 076 2 112
      

Administrationskostnader 5 -20 918 -21 064 -2 417 -2 447

Övriga rörelseintäkter 3 4 506 27 628 467 3 288

Övriga rörelsekostnader 3 -2 973 -2 379 -347 -278

Jämförelsestörande poster (nedskrivning av tillgångar) 6 - -2 493 - -292

Rörelseresultat  -54 902 19 805 -6 373 2 383

      

Finansiella intäkter 7 45 8 920 5 1 034

Finansiella kostnader 8 -49 471 -47 644 -5 566 -5 574

Resultat före skatt  -104 328 -18 919 -11 934 -2 157

      

Inkomstskatt 9 15 869 -192 1 831 -28

Periodens resultat  -88 459 -19 111 -10 103 -2 185

      

Resultat hänförligt till:  

Aktieägare i moderbolaget  -88 459 -19 111 -10 103 -2 185

  

Resultat per aktie före utspädning (SEK, USD) 18 -0,96 -0,54 -0,11 -0,06

Resultat per aktie efter utspädning (SEK, USD)  -0,96 -0,54 -0,11 -0,06

  

Antal aktier vid periodens slut  98 648 502 74 847 182 98 648 502 74 847 182

  

Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret   92 192 802 35 609 445  92 192 802 35 609 445

  

Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret efter utspädning   92 752 802 35 609 445  92 752 802 35 609 445

*Belopp i USD är medtagna för att underlätta för läsaren.

2018 2017 2018 2017

TSEK TSEK TUSD* TUSD*

Periodens nettoresultat -88 459 -19 111 -10 103 -2 185

 

Övrigt totalresultat  

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen                          
-     

                        
-      

                              
-

                        
-      

Omräkningsdifferens -18 927 33 487 -181 -768

Summa totalresultat för perioden -107 386 14 376 -10 284 -2 953

Koncernens resultaträkning

Koncernens rapport över totalresultatet
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Not  2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TUSD*

2017.12.31 
TUSD*

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar      

Gruvrättigheter och kapitaliserade prospekteringskostnader 10 172 038 164 186 23 016 23 460 

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader och mark 11 60 292 61 600 6 720 7 482 

Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 12 82 941 86 229 9 230 10 452 

Pågående konstruktionsarbeten 13 100 590 10 537 11 215 1 280 

  243 823 158 366 27 165 19 214 

Avrymningstillgångar  23 171 24 264 2 583 2 947 

Uppskjuten skattefordran** 9 50 434 36 288 4 926 3 777 

Summa anläggningstillgångar  489 466 383 104 57 690 49 397 

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 15 33 663 61 116 3 753 7 425 

Kundfordringar 21 1 208 15 312 133 1 860 

Övriga kortfristiga fordringar 16 28 394 27 081 3 165 3 288 

Förutbetalda kostnader 16 1 757 12 010 196 1 460 

Kassa och bank 17 10 666 41 730 1 189 5 069 

Summa omsättningstillgångar  75 688 157 249 8 436 19 102 

SUMMA TILLGÅNGAR  565 154 540 353 66 126 68 499 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

EGET KAPITAL     

Aktiekapital 18 11 098 8 420 1 436 1 117 

Övrigt tillskjutet kapital  553 720 498 856 79 160 72 615 

Valutakursreserv  -140 970 -122 043 -13 859 -13 678 

Balanserade vinstmedel  -659 684 -571 225 -89 891 -79 788 

SUMMA EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL 
MODERBOLAGETS ÄGARE

 -235 836 -185 992 -23 154 -19 734 

     

SUMMA EGET KAPITAL  -235 836 -185 992 -23 154 -19 734 

LÅNGFRISTIGA SKULDER    

Uppskjuten skatt** 9 - 2 422 - 294 

Avsättningar 19 6 072 5 757 677 699 

Banklån och övriga växelskulder 20 254 330 278 167 28 350 33 790 

Skulder till aktieägare 20 307 891 307 128 34 321 37 308 

Övriga långfristiga skulder 26 87 062 82 008 9 705 9 963 

Summa långfristiga skulder  655 355 675 482 73 053 82 054 

KORTFRISTIGA SKULDER    

Leverantörsskulder 22 13 478 7 081 1 495 861 

Banklåneskulder 20 67 935 16 464 7 573 2 000 

Aktieägarlåneskulder 20 18 101 - 2 018 - 

Övriga kortfristiga skulder 23 46 121 27 318 5 141 3 318 

Summa kortfristiga skulder  145 635 50 863 16 227 6 179 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  565 154 540 353 66 126 68 499 

Koncernens balansräkning

   *Belopp i USD är medtagna för att underlätta för läsaren.
** Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder nettoredovisas på dotterbolagsnivå i enlighet med punkt 74 i IAS 12
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
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 2016 2 003 397 382 -155 530 -552 114 - -308 259

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - -19 111 - -19 111

Övrigt totalresultat - - 33 487 - - 33 487

Summa totalresultat för perioden - - 33 487 -19 111 - 14 376

Transaktioner med ägare i deras 
egenskap av ägare

Intäkter från nyemission 6 418 113 965 - - - 120 383

Konvertibel del av obligationer - -12 455 - - - -12 455
Utfärdade tecknings- och persona-
loptioner - -37 - - - -37

Summa transaktioner med ägare 
i deras egenskap av ägare 6 418 101 474 - - - 107 891

Eget kapital per den 31 december 
2017 8 420 498 856 -122 043 -571 225 - -185 992

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - -88 459 - -88 459

Övrigt totalresultat - - -18 927 - - -18 927

Summa totalresultat för  
perioden - - -18 927 -88 459 - -107 386

Transaktioner med ägare i deras 
egenskap av ägare

Intäkter från nyemission 2 678 54 855 - - - 57 533
Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - 9 - - - 9

Summa transaktioner med ägare i 
deras egenskap av ägare 2 678 54 864 - - - 57 542

 

Eget kapital per den 31 december 
2018 11 098 553 720 -140 970 659 684 - -235 836
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
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 
2016 307 59 808 -12 910 -77 603 - -30 398

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - -2 185 - -2 185

Övrigt totalresultat - - -768 - - -768

Summa totalresultat för 
perioden - - -768 -2 185 - -2 953

Transaktioner med ägare i 
deras egenskap av ägare

Intäkter från nyemission 810 14 326 - - - 15 136

Konvertibel del av obligationer - -1 515 - - - -1 515
Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - -4 - - - -4
Summa transaktioner med 
ägare i deras egenskap av 
ägare 810 12 807 - - - 13 617

Eget kapital per den 31 december 
2017 1 117 72 615 -13 678 -79 788 - -19 734

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - -10 103 - -10 103

Övrigt totalresultat - - -181 - - -181

Summa totalresultat för 
perioden - - -181 -10 103 - -10 284

Transaktioner med ägare i 
deras egenskap av ägare

Intäkter från nyemission 319 6 544 - - - 6 863
Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - 1 - - - 1

Summa transaktioner med ägare 
i deras egenskap av ägare 319 6 545 - - - 6 864

 

Eget kapital per den 31 december 
2018 1 436 79 160 -13 859 -89 891 - -23 154

*Belopp i USD är medtagna för att underlätta för läsaren.
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Koncernens kassaflödesanalys
2018 2017 2018 2017

TSEK TSEK TUSD* TUSD*

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Inbetalningar från kunder 153 760 283 509 17 630 33 540

Återbetald moms och andra återbetalningar 38 585 43 274 4 462 5 112

Utbetalningar till leverantörer -92 959 -154 304 -10 560 -18 110

Utbetalningar till anställda och sociala avgifter -56 549 -78 307 -6 499 -9 172

Betald inkomstskatt -499 -687 -58 -79

Andra betalda skatter -13 524 -23 066 -1 558 -2 723

Nettokassaflöde från den löpande verksam-
heten

28 814 70 419 3 417 8 569

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Inköp och konstruktion av materiella anläggningstill-
gångar

-67 070 -14 360 -7 621 -1 716

Ränta aktiverad vid konstruktion -2 806 - -315 -

Prospektering och undersökningar -5 752 -8 777 -669 -1 038

Inköp av finansiella tillgångar - -2 206 - -271

Nettokassaflöde i investeringsverksamheten -75 628 -25 343 -8 605 -3 025

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN**   

Intäkter från lån, netto 38 744 - 4 285 -

Intäkter från nyemission 27 214 51 158 3 173 6 178

Amortering av lån, netto -18 644 -47 364 -2 062 -5 608

Betald ränta -27 167 -29 349 -3 126 -3 486

Hyresbetalningar -1 795 -8 443 -213 -978

Transaktionskostnader i samband med nyemission -647 -5 267 -76 -646

Övriga finansiella poster 499 - 57 -

Nettokassaflöde från finansieringsverksam-
heten

18 204 -39 265 2 038 -4 540

Nettoökning/(-minskning) av likvida medel -28 610 5 811 -3 150 1 004

Valutakursdifferens netto 1 317 -2 039 -730 -108

 Ingående balans för likvida medel 37 959 37 959 5 069 4 173

Utgående balans för likvida medel 10 666 41 730 1 189 5 069

  *Belopp i USD är medtagna för att underlätta för läsaren.
**Se not 28 för ytterligare information.
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Moderbolagets resultaträkning
2018 2017 2018 2017

Not  TSEK TSEK TUSD* TUSD*

Intäkter      

Övriga rörelseintäkter 3 720 1 342 83 157

    

Rörelsekostnader    

Externa kostnader 5 -5 511 -5 274 -634 -617

Personalkostnader 4 -2 960 -2 304 -341 -270

Rörelseresultat  -7 751 -6 235 -892 -730

Finansiella intäkter 7 16 976 38 642 1 953 4 522

Finansiella kostnader 8 -57 247 -16 809 -6 587 -1 967

Resultat efter finansiella poster  -48 022 15 598 -5 526 1 825

Skatt på årets resultat 9 - - - -

Årets resultat  -48 022 15 598 -5 526 1 825

*Belopp i USD är medtagna för att underlätta för läsaren.

Moderbolagets rapport över totalresultatet
2018 2017 2018 2017

Not TSEK TSEK TUSD* TUSD*

Årets resultat  -48 022 15 598 -5 526 1 825 

Övrigt totalresultat      

Omräkningsdifferenser    -3 920 2 338 

Summa totalresultat för året  -48 022 15 598 -9 446 4 163 

*Belopp i USD är medtagna för att underlätta för läsaren.
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Moderbolagets balansräkning
2018.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2017.12.31

Not TSEK TSEK TUSD* TUSD*

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Finansiella anläggningstillgångar      

Andelar i dotterbolag 14 543 529 543 520 60 587 66 023 

Lån till dotterbolag 24 193 584 161 932 21 579 19 671 

Summa anläggningstillgångar  737 113 705 452 82 166 85 694 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Övriga kortfristiga fordringar 16 1 001 1 697 112 206 

Förutbetalda kostnader 16 190 187 21 23 

Likvida medel 17 175 257 20 31 

Summa omsättningstillgångar  1 366 2 141 153 260 

  

SUMMA TILLGÅNGAR  738 479 707 594 82 319 85 954 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

EGET KAPITAL 18

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  11 098 8 420 1 436 1 117 

Reservfond  266 306 266 306 40 872 40 872 

Summa bundet eget kapital  277 404 274 726 42 308 41 989 

Fritt eget kapital    

Överkursfond  780 426 725 562 113 954 107 409 

Omräkningsdifferens  - - -9 491 -5 571 

Balanserade vinstmedel  -636 195 -651 793 -99 598 -101 423 

Årets resultat  -48,022 15 598 -5,526 1 825 

Summa fritt eget kapital  96 209 89 367 -661 2 239 

SUMMA EGET KAPITAL  373 613 364 093 41 467 44 228 

LÅNGFRISTIGA SKULDER    

Långfristiga lån 21 307 891 325 810 34 321 39 577 

Summa långfristiga skulder  307 891 325 810 34 321 39 577 

KORTFRISTIGA SKULDER    

Leverantörsskulder 22 1 214 1 010 135 122 

Kortfristiga lån 21 18 101 - 2 018 - 

Övriga kortfristiga skulder 23 37 660 16 681 4 198 2 027 

Summa kortfristiga skulder  56 975 17 691 6 351 2 149 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

 738 479 707 594 82 319 85 954 

*Belopp i USD är medtagna för att underlätta för läsaren.
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

(Samtliga belopp anges i 
TSEK) Aktiekapital Reservfond Överkursfond Valutakursreserv

Balanserade 
vinstmedel

Periodens 
nettoresultat

Summa 
eget 

kapital

Eget kapital per den 31 
december 2016 2 003 266 306 624 088 - -662 772 10 980 240 604

Transport av resultat - - - - 10 980 -10 980 -

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - - - 15 598 15 598

Övrigt totalresultat - - - - - - -

Summa totalresultat för 
perioden - - - - - 15 598 15 598

Transaktioner med ägare i 
deras egenskap av ägare

Intäkter från nyemission 6 418 - 113 965 - - - 120 383
Konvertibel del av 
obligationer - - -12 455 - - - -12 455
Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - - -37 - - - -37

Summa transaktioner med 
ägare i deras egenskap av 
ägare 6 418 - 101 474 - - - 107 891

Eget kapital per den 31 
december 2017 8 420 266 306 725 562 - -651 793 15 598 364 093

Transport av resultat - - - - 15 598 -15 598 -

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - - - -48 022 -48 022

Övrigt totalresultat - - - - - - -
Summa totalresultat för 
perioden - - - - - -48 022 -48 022

Transaktioner med ägare i 
deras egenskap av ägare

Intäkter från nyemission 2 678 - 54 855 - - - 57 533

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - - 9 - - - 9

Summa transaktioner med 
ägare i deras egenskap av 
ägare 2 678 - 54 864 - - - 57 542

Eget kapital per den 31 
december 2018 11 098 266 306 780 426 - -636 195 -48 022 373 613
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

(Samtliga belopp anges i 
TUSD*) Aktiekapital Reservfond Överkursfond Valutakursreserv

Balanserade 
vinstmedel

Periodens 
nettoresultat

Summa 
eget 

kapital

Eget kapital per den 31 
december 2016 307 40 872 94 602 -7 909 -102 707 1 284 26 448

Transport av resultat - - - - 1 284 -1 284 -

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - - - 1 825 1 825

Övrigt totalresultat - - - 2 338 - - 2 338

Summa totalresultat för 
perioden - - - 2 338 - 1 825 4 163

Transaktioner med 
ägare i deras egenskap 
av ägare

Intäkter från nyemission 810 - 14 326 - - - 15 136

Konvertibel del av 
obligationer - - -1 515 - - - -1 515

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - - -4 - - - -4

Summa transaktioner 
med ägare i deras 
egenskap av ägare 810 - 12 807 - - - 13 617

Eget kapital per den 31 
december 2017 1 117 40 872 107 409 -5 571 -101 423 1 825 44 228

Transport av resultat - - - - 1 825 -1 825 -

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - - - -5 526 -5 526

Övrigt totalresultat - - - -3 920 - -3 920

Summa totalresultat för 
perioden - - - -3 920 - -5 526 -9 446

Transaktioner med 
ägare i deras egenskap 
av ägare

Intäkter från nyemission 319 - 6 544 - - - 6 864

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner - - 1 - - - 1

Summa transaktioner 
med ägare i deras 
egenskap av ägare 319 - 6 545 - - - 6 865

Eget kapital per den 31 
december 2018 1 436 40 872 113 954 -9 491 -99 598 -5 526 41 647

*Belopp i USD är medtagna för att underlätta för läsaren.
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Moderbolagets kassaflödesanalys
2018 2017 2018 2017

TSEK TSEK TUSD* TUSD*

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Inbetalningar från kunder 1 536 1 621 174 198

Återbetald moms och andra återbetalningar 554 727 64 87

Utbetalningar till leverantörer -6 153 -6 881 -718 -778

Betalningar till anställda och styrelseledamöter -2 842 -2 532 -328 -297

Betald inkomstskatt - - - -

Andra betalda skatter - - - -

Nettokassaflöde i den löpande verksamheten -6 905 -7 065 -808 -791

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Utlåning -34 443 -22 097 -3 874 -2 706

Nettokassaflöde i investeringsverksamheten -34 443 -22 097 -3 874 -2 706

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN**

Intäkter från lån 18 055 - 1 997 -

Intäkter från nyemission 27 244 51 158 3 173 6 178

Amortering av lån - -16 481 - -2 000

Betald ränta -1,375 - -158 -

Transaktionskostnader i samband med nyemission -644 -5 267 -76 -646

Övriga finansiella poster (uppläggningsvagift till 
GoIden Impala)

-1 789 - -210 -

Nettokassaflöde från 
finansieringsverksamheten

41 472 29 410 4 725 3 532

Nettoökning/(-minskning) av likvida medel 124 248 44 34

Valutakursdifferens netto -206 -48 -55 -9

Ingående balans för likvida medel 257 57 31 6

Utgående balans för likvida medel 175 257 20 31

*Belopp i USD är medtagna för att underlätta för läsaren.
**Se not 28 för ytterligare information.
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ALLMÄN INFORMATION

Auriant Mining AB (publ) (nedan kallat ”AUR 
AB”, ”moderbolaget” eller ”företaget”) och dess 
dotterföretag (nedan 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 Box 55696, 
102 15 Stockholm. 

AUR AB noterades på svenska NGM Nordic Growth 
Market 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 3 067 aktieägare.

Styrelsen godkände koncernredovisningen för 
offentliggörande den 23 april 2019.

GRUNDER 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 2018 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 skyldigheter, och inte kommer att likvideras inom 
överskådlig framtid.

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

GRUND FÖR KONSOLIDERING

Koncernredovisningen är upprättad enligt 
koncernens redovisningsprinciper och omfattar 
redovisningen för moderbolaget och för samtliga 
dotterbolag där koncernen har rätt att utforma 
de finansiella och operativa strategierna, vilket 
normalt följer av ett aktieinnehav på över hälften 
av rösträtterna. Förekomsten 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 dotterbolag är till fullo konsoliderat vid den tidpunkt 
då kontrollen överförs till koncernen. Det upphör 
att vara konsoliderat från det datum då kontrollen 
upphör. Koncernen tillämpar förvärvsmetoden för att 
redovisa företagsförvärv och samgåenden. Koncernen 
redovisar innehav utan bestämmande inflytande i den 
förvärvade rörelsen från fall till fall, antingen till verkligt 
värde eller till innehavets proportionella andel av den 
förvärvade rörelsens nettotillgångar. Koncerninterna 

transaktioner, behållningar och orealiserade 
vinster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. Orealiserade förluster elimineras också. 
Dotterföretagens redovisningsprinciper har vid behov 
ändrats för att säkerställa överensstämmelse med de 
principer som koncernen har antagit.

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

Förändringar i koncernens innehav i dotterföretag 
som inte resulterar i att koncernen förlorar kontrollen 
redovisas som egetkapitaltransaktioner. Redovisat 
värde för koncernens innehav och innehaven 
utan bestämmande inflytande justeras för att 
återspegla förändringarna i deras relativa innehav 
i dotterföretagen. Eventuella skillnader i beloppen 
mellen det belopp med vilket innehaven utan 
bestämmande inflytande justeras och verkligt värde 
på erlagd eller betald köpeskilling redovisas direkt  
i eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.

När koncernen förlorar kontroll över ett dotterföretag 
beräknas vinst eller förlust från avyttringen som 
redovisas i resultatet som skillnaden mellan (i) det 
sammanlagda av verkligt värde för den erhållna 
köpeskillingen och verkligt värde av eventuell 
kvarvarnade ränta och (ii) tillgångens föregående 
bokförda värde (inklusive goodwill), minus 
dotterföretagets skulder och eventuella innehav 
utan  bestämmande inflytande. Samtliga belopp 
som redovisas i övrigt totalresultat hänförligt till 
detta dotterföretag redovisas som om koncernen 
direkt hade avyttrat hänförliga tillgångar eller 
skulder i dotterföretaget (dvs. omklassificerat til 
resultaträkningen eller överfört till en annan kategori 
i enlighet med tillämpliga IFRS-standarder). Verkligt 
värde på investeringar som kvarstår i ett tidigare 
dotterföretag per det datum då kontrollen går 
förlorad betraktas som verkligt värde vid det första 
redovisningstillfället för efterföljande redovisning 
i enlighet med IFRS 9 Finansiella instrument när 
det är tillämpligt, eller kostnaden vid det första 
redovisningstillfället i ett närstående bolag eller ett 
joint venture.

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA 
REDOVISNINGSPRINCIPER

(a) Företagsförvärv och goodwill

Vid företagsförvärv och samgåenden används 
förvärvsmetoden. Kostnaden för ett förvärv värderas 
efter den överförda köpeskillingen, värderad vid 

Noter till koncernredovisningen och moderbolagets redovisning
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tidpunkten för anskaffandet till verkligt värde och värdet 
av innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade 
företaget. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs i 
resultaträkningen vartefter de uppkommer.

Per förvärvsdagen redovisas förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder till verkligt värde per förvärvsdagen, 
förutom att:

• uppskjutna skattefordringar eller skatteskulder 
och tillgångar eller skulder hänförig till 
personalförmåner redovisas och värderas i enlighet 
med IAS 12 Inkomsskatt respektive IAS 19 
Ersättningar till anställda.

• skulder eller egetkapitalinstrument hänförliga 
till aktierelaterade ersättningsarrangemang för 
det förvärvande bolaget eller aktierelaterade 
ersättningsarrangemang för koncernen som har 
ingåtts för att ersätta ersättningsarrangemang för det 
förvärvande bolaget värderas i enlighet med IFRS 
2 Aktierelaterade ersättning per förvärvsdagen (se 
nedan).

• tillgångar (eller avyttringsgrupper) som klassificeras 
som att de innehas för handel i enlighet med 
IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för 
försäljning och avvecklade verksamheter värderas  
i enlighet med denna standard.

Goodwill värderas som överskottet av det belopp av 
köpeskillingen som överförs, beloppet av innehav utan 
bestämmande inflytande i det förvärvande bolaget 
samt verkligt värde på det förvärvande bolagets tidigare 
egetkapitalinnehav (om några) över netto av summan 
per förvärvsdagen av identifierbara förvärvade tillgångar 
och övertagna skulder. Om summan netto, efter 
omvärderingen, per förvärvsdagen av identifierbara 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder överstiger 
summan av den överförda köpeskillingen, redovisas 
beloppet av innehav utan bestämmande inflytande 
i det förvärvande bolaget samt verkligt värde på det 
förvärvande bolagets tidigare egetkapitalinnehav (om 
några) direkt i resultaträkningen som en vinst för 
förvärv till lågt pris. Koncernen har ingen goodwill per 
den 31 december 2018 (31 december 2017 – noll).

När köpeskillingen som överförs av koncernen vid ett 
företagsförvärv omfattar arrangemang med en villkorad 
köpeskilling, värderas den villkorade köpeskillingen till 
verkligt värde per förvärvsdagen och inkluderas som en 
del av köpeskillingen som överförs vid företagsförvärvet. 
Förändringar i verkligt värde av den villkorade 
köpeskillingen som kvalificerar sig som justeringar 
under värderingsperioden justeras retroaktivt, med 
motsvarande förändringar mot goodwill. Justeringar 
under värderingsperioden är justeringar som 
uppkommer genom ytterligare information som erhålls 
under ”värderingsperioden” (som inte får överstiga ett 
år från förvärvsdagen) om fakta och förhållanden som 
förelåg per förvärvsdagen.

Den efterföljande redovisningen av förändringar  
i verkligt värde på den villkorade köpeskillingen som inte 
kvalificerar sig som justeringar under värderingsperioden 
beror på hur den villkorade köpeskillingen klassificeras.

Villkorad köpeskilling som klassificeras som eget kapital 
omvärderas inte vid efterföljande redovisningsdatum 
och dess efterföljande reglering redovisas i eget kapital. 
Övrig villkorad köpeskilling omvärderas till verkligt 
värde vid efterföljande redovisningsdatum med 
förändringar i verkligt värde redovisade i resultatet.

När ett företagsfärvärv genomförs stegvis omvärderas 
koncernens tidigare intressen i det förvärvade företaget 
till verkligt värde per förvärvsdagen och en eventuell 
vinst eller förlust som blir resultatet redovisas i resultatet.

Belopp som uppkommer från innehav i det förvärvande 
bolaget före förvärvsdagen och som tidigare har 
redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras till 
resultatet om en sådan behandling skulle vara lämplig 
om innehavet skulle avyttras.

(b) Omräkning av utländska valutor

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

De enskilda företagens funktionella valutor fastställs 
med utgångspunkt från den primära ekonomiska miljö 
de verkar i eller den miljö där de huvudsakligen genererar 
och spenderar likvida medel. Den funktionella valutan 
för de dotterföretag som bedriver verksamhet i Ryssland 
är US-dollar, medan moderbolagets är svenska kronor. 
Koncernredovisningen presenteras i rapportvalutan 
svenska kronor (SEK) och arbetsvalutan US-dollar.

Omräkning av utländska dotterbolag och andra 
utlandsverksamheter

Resultat och finansiell ställning för alla koncernbolag 
(varav inget har en höginflationsvaluta) som har en 
annan funktionell valuta än rapporteringsvalutan, 
omräknas till koncernens rapporteringsvaluta enligt 
följande:

a. Tillgångar och skulder i samtliga balansräkningar 
omräknas till balansdagens kurs;

b. Intäkter och kostnader i resultaträkningarna 
omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida denna 
genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation 
av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller 
på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och 
kostnader till transaktionsdagens kurs) och

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

Goodwill och 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 
balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar 
och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan 
kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder 
redovisas bland finansiella poster. Orealiserade 
kursvinster och kursförluster hänförliga till 
rörelserelaterade fordringar och skulder nettoredovisas 
som övriga rörelseintäkter/kostnader. 

Per den 31 december 2018 tillämpades balansdagskursen 
8,8573 SEK per USD (8,2322 SEK per USD den 31 
december 2017). För 2018 omräknades intäkter och 
kostnader till följande genomsnittliga växelkurser i 
SEK/USD: 8,1068 för det första kvartalet 2018, 8,6674 
för det andra kvartalet 2018, 8,9488 för det tredje 
kvartalet 2018 och 9,0417 för det fjärde kvartalet 2018 
(respektive 8,9229, 8,7999, 8,1371 och 8,3155 för 
2017). 
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(c) Intäktsredovisning

Intäkter omfattar verkligt värde på den köpeskilling som 
har erhållits eller ska erhållas vid försäljning av varor 
i koncernens vanliga verksamhet. Intäkter redovisas 
netto exklusive mervärdesskatt och efter eliminering 
av försäljning inom koncernen. Koncernen redovisar 
intäkter i enlighet med IFRS 15 när kontrollen över de 
producerade varorna övergår till kunden. 

Försäljning av guld

Intäkter från guldförsäljningen bokförs när ett 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 guldkoncentrat, levereras till ett raffinaderi som anrikar 
sliget till slutprodukten, 24 karats rent guld samt en viss 
residualmängd silver. Försäljningen redovisas brutto 
exklusive mineralprospekteringsskatt (nedan kallad 
”MRET”). MRET uppgår till 6 % av den producerade 
mängden guld, multiplicerat 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 MRET separat som 
en produktionskostnad bland rörelsekostnaderna. Moms 
utgår för närvarade inte på guldförsäljning i Ryssland. 

Övriga intäkter

Eventuella intäkter från aktiviteter utanför ordinarie 
verksamhet redovisas som ”övriga rörelseintäkter”. 

Ränteintäkter

Ränteintäkter redovisas med tillämpning av 
effektivräntemetoden. När ett lån eller en fordran 
skrivs ned reducerar koncernen det redovisade värdet 
till återvinningsvärdet, som är det förväntade framtida 
kassaflödet diskonterat med instrumentets ursprungliga 
räntesats, och fortsätter att redovisa avdraget som 
ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskrivna lån och 
fordringar redovisas till den ursprungliga effektivräntan.

(d) Av- och nedskrivningar

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar 
sker enligt den produktionsberoende metoden. Denna 
metod innebär att avskrivningen sker i samma takt som 
produktionen. Detta innebär att den totala förväntade 
produktionen av guld från varje licensobjekt utvärderas 
under hela licensobjektets förväntade ekonomiska 
livslängd och amortering sker under varje period 
motsvarande periodens proportionella andel av total 
förväntad produktion. Avskrivning av ett licensobjekt 
redovisas då kommersiell produktion från detta 
licensobjekt har påbörjats.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av över den 
bedömda nyttjandeperioden. Om möjligt beaktas 
tillgångens restvärde vid fastställande av det 
avskrivningsbara beloppet.

Den linjära avskrivningsmetoden används för materiella 
anläggningstillgångar, på basis av följande förväntade 
nyttjandeperioder: 

Byggnader 10–60 år

Bearbetningsanläggningar 2–10 år

Maskiner 2–10 år

Datorer 3 år

Tillgångar som innehas i enlighet med finansiella 
leasingavtal skrivs av under sin förväntade livstid på 
samma basis som ägda tillgångar. När det emellertid 
inte finns en rimlig säkerhet om att ett ägande kommer 
att uppnås vid leasingperiodens slut skrivs tillgångarna 
av under det kortare av leasingperiod och livslängd.

(e) Aktuell och uppskjuten inkomstskatt

Skattekostnaden för perioden 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.

De aktuella skattekostnaderna beräknas på basis av 
de skatteregler som är beslutade på balansdagen 
eller i praktiken beslutade i de länder där 
moderbolaget och dotterbolagen är verksamma 
och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen 
utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i 
självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga 
skatteregler är föremål för tolkning. När det bedöms 
vara lämpligt redovisas avsättningar för belopp som 
troligen ska betalas till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas enligt skuldmetoden på 
alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och 
deras 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 beräknas med tillämpning 
av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller 
aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när 
den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller 
när 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 dotterbolag 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.

(f) 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 
förpliktelse att göra ytterligare inbetalningar om fonden 
inte har tillräckliga tillgångar för att betala ersättningar 
till samtliga anställda som har tjänstgjort under den 
innevarande perioden eller föregående perioder. Löner 
och avgifter till den Ryska Federationens statliga 
pensionsfonder och socialförsäkringsfonder, betald 
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semester, sjukledighet och bonusar redovisas under de 
perioder då tjänsterna har utförts av koncernens anställda.

(g) Incitamentsprogram

Från och med 2013 har koncernen infört 
incitamentsprogram för de anställda. Se not 18 för 
mer information. Dessa består av tecknings- och 
personaloptioner. Redovisningen sker i enlighet med 
IFRS 2 ”Aktierelaterade ersättningar”.

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

Programmen redovisas i koncernredovisningen som 
personalkostnader och relaterat kapital (kapitaltillskott) 
på koncern- och moderbolagsnivå. Varje program består 
av tre delar med olika intjänandeperioder, vilket innebär 
att de redovisningsmässigt utgör tre separata program 
som löper parallellt (med intjänandeperioder på 1, 2 
respektive 3 år). Således redovisas kostnaden linjärt för 
varje del under intjänandeperioden. När de anställda 
löser in sina optioner mot aktier och företaget utfärdar 
nya aktier redovisas detta som en vanlig emission. 

(h) Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster innefattar händelser och 
transaktioner med betydande effekter, som är relevanta 
för att förstå de ekonomiska resultaten när man jämför 
inkomst för den aktuella perioden med tidigare perioder 
och de kan omfatta:

• Betydande nedskrivning;

• Avyttring av investeringar;

• Avvecklade verksamheter;

• Rättstvister;

• Övrigt.

I slutet av 2017 gjordes en nedskrivning av icke-
återbetalbar mervärdesskatt om 2 493 MSEK (0,292 
MUSD) relaterad till tidigare perioder, vilket redovisas 
som en jämförelsestörande post i Koncernens 
resultaträkning (se Not 6 för detaljer). 

(i)           Immateriella anläggningstillgångar

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

Licenser

Licenser för gruvrättigheter upptas initialt till 
anskaffningsvärde. Sådana licenser förvärvas i 
Ryssland (koncernens enda verksamhetsområde 
i dagsläget), vanligen på en öppen, publik 
licensauktion, varvid vinnande auktionspris är lika 
med anskaffningsvärde.

Prospekterings- och utvärderingskostnader

Prospekteringskostnader redovisas enligt IFRS 6, 
prospektering för och utvärdering av mineraltillgångar. 
Koncernen tillämpar den så kallade ”successful 
effort”-metoden för sina prospekteringskostnader, 
vilket innebär att alla kostnader 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. analyser i laboratorier. Vidare kan i 
prospekteringsarbeten ingå lönekostnader för 
personal som utför arbetena, material och bränsle, 
avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
samt även administrativa kostnader som är direkt 
hänförliga till prospekteringsplatsen. Lånekostnader 
som är direkt hänförliga till prospekteringsprojekt 
som har påbörjats efter den 1 januari 2009 ingår i 
anskaffningsvärdet. 

Kapitaliserade prospekteringskostnader redovisas 
i enlighet med IAS 38, Immateriella tillgångar 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. 

Anskaffade prospekterings- och utvärderingstillgångar 
redovisas som tillgångar till anskaffningskostnad 
eller till sitt verkliga värde om de har anskaffats som 
en del av ett företagsförvärv eller samgående. En 
nedskrivningsgranskning utförs antingen individuellt 
eller för den kassagenerande enheten (licensområdena) 
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 gruvutvecklingskostnader vid varje gruva 
granskas för nedskrivning antingen enskilt eller 
för kassagenererande enheter (licensområden) 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 i fråga.

Utvecklingskostnader i en gruvanläggning där 
produktionen har påbörjats kapitaliseras om det är 
sannolikt att den kommer att producera ytterligare, 
vilket eventuellt kommer att resultera i ekonomiska 
vinster som inkluderar framtida intäkter från nyligen 
upptäckta guldfyndigheter, kostnadsbesparingar 
eller andra förmåner som tillgången kan ge. Om 
detta inte är fallet, redovisas dessa utgifter som 
produktionskostnader i den period då de uppkommer. 

Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar 
sker enligt den produktionsberoende metoden. 
Denna metod innebär att avskrivningen sker i 
samma takt som produktionen. Detta innebär att den 
totala förväntade produktionen av guld från varje 
licensobjekt utvärderas under hela licensobjektets 
förväntade ekonomiska livslängd och amortering 
sker under varje period motsvarande periodens 
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proportionella andel av total förväntad produktion. 
Redovisningen av avskrivningen av ett licensobjekt 
påbörjas då kommersiell produktion från detta 
licensobjekt har påbörjats.

(j) Avrymningskostnader

Koncernens gruvdrift medför att den har kostnader 
för avrymning (avlägsnande av avbaningsmassor), 
såväl under utvecklings- som under produktionsskedet. 
Avrymningskostnaderna under en gruvas 
utvecklingsskede, innan produktionen inleds 
(utvecklingsavrymningen), kapitaliseras som en del 
av kostnaderna för att bygga upp gruvan, och skrivs 
sedan av under dess nyttjandeperiod enligt den 
produktionsberoende metoden. Kapitaliseringen av 
kostnaderna för utvecklingsavrymningen 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 
produktionsskedet anses i allmänhet skapa nytta antingen 
genom lageruppbyggnad 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 villkor är 
uppfyllda: 

d. Det är troligt att företaget kommer att få en 
framtida ekonomisk fördel (förbättrad tillgång till 
malmkroppen). 

e. Företaget kan identifiera den del av malmkroppen 
som tillträdet har förbättrats till.

f. Kostnaderna för den avrymningsaktivitet som avser 
denna del kan värderas tillförlitligt. 

Om inte alla villkoren är uppfyllda redovisas 
produktionsavrymningskostnaderna som 
driftskostnader i resultaträkningen 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” avses i allmänhet en del av malmkroppen som 
helhet, och en gruva kan bestå av många delar. Det kan 
finnas skillnader mellan gruvplaner och därmed mellan 
identifieringen av delar av flera skäl. Dessa kan till 
exempel ha att göra med typen av vara, malmkroppens 
geologiska beskaffenhet och/eller det geografiska läget. 

Avrymningsaktivitetstillgången värderas initialt 
till anskaffningskostnaden, som är summan av 
de direkta kostnader som uppkommer för att 
utföra den avrymningsaktivitet som förbättrar 
tillgången till den identifierade delen av malmen, 
plus fördelning av direkt hänförliga allmänna 
omkostnader. Om tillfällig verksamhet pågår parallellt 
med produktionsavrymningsaktiviteten, men ej är 
nödvändig för att produktionsavrymningsaktiviteten 
ska fortsätta enligt plan, ska utgifterna för denna inte 
tas med i kostnaden för avrymningsaktivitetstillgången. 

Om utgifterna för avrymningsaktivitetstillgången och 
det varulager som byggs upp inte kan särskiljas, ska 
företaget fördela produktionsavrymningskostnaderna 

mellan det varulager som byggs upp och 
avrymningsaktivitetstillgången genom att använda 
en fördelningsgrund som bygger på ett relevant 
produktionsvärde. Produktionsvärdet ska beräknas 
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 faktiska 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 malmkroppen som blir mer tillgänglig till följd av 
avrymningsaktiviteten. Ekonomiskt återvinningsbara 
reserver används för att fastställa den förväntade 
nyttjandeperioden för den identifierade delen  
av malmkroppen. Avrymningsaktivitetstillgången 
redovisas sedan till anskaffningsvärde efter avdrag för 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Per den 31 december 2018 redovisade koncernen 
avrymningstillgångar till ett värde av 23 171 MSEK 
(2,583 MUSD) (den 31 december 2017: 24 264 
(2,947 MUSD)).

(k) Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar utgörs av byggnader, 
maskiner, kontorsutrustning, verktyg, tekniska 
anläggningar och pågående konstruktionsarbeten. 
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till 
historisk kostnad med avdrag för avskrivningar. 
Den initiala kostnaden för en tillgång omfattar 
anskaffningspriset eller byggkostnaden, alla kostnader 
direkt hänförliga till att ta tillgången i bruk och den 
inledande bedömningen av återställningskravet. 
Anskaffningspriset eller byggkostnaden är det 
sammanlagda belopp som betalats och det verkliga 
värdet av alla andra överväganden som krävts för 
att förvärva tillgången. Lånekostnader som är direkt 
hänförliga till materiella anläggningstillgångar 
förvärvade efter den 1 januari 2009 ingår också i 
anskaffningsvärdet. Det aktiverade värdet för ett 
finansiellt leasingavtal inkluderas också i materiella 
anläggningstillgångar. Utgifter för förbättring av 
tillgångens prestanda över originalprestanda ökar 
det redovisade värdet på dessa tillgångar. Utgifter 
för reparation och underhåll redovisas som kostnader 
under den period då de uppkommer. 

Rysk lagstiftning medger 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 
byggnationer av nya anläggningar. Vid färdigställande 
av en byggnation redovisas tillgångarna som 
byggnader eller maskiner, inventarier och andra 
tekniska anläggningar. Tillgångarnas restvärde 
och nyttjandeperiod granskas varje balansdag och 
justeras vid behov. 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 
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och det redovisade värdet. Dessa poster redovisas 
under övriga rörelseintäkter respektive övriga 
rörelsekostnader i resultaträkningen.

Vid varje rapporttidpunkt bedömer ledningen 
huruvida det finns något tecken på nedskrivning 
inom kategorin fastighet, anläggning och inventarier. 
Om något sådant tecken finns uppskattar ledningen 
återvinningsvärdet, vilket fastslås 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 
resultaträkning. En nedskrivning för en tillgång under 
föregående år återförs om det har skett en förändring 
i de antaganden som låg till grund för bestämning 
av tillgångens bruksvärde eller verkliga värde minus 
försäljningskostnader. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av över den 
specifika tillgångens bedömda nyttjandeperiod 
(se stycket ”Av- och nedskrivningar” nedan för 
mer information). Om möjligt beaktas tillgångens 
restvärde vid fastställande av det avskrivningsbara 
beloppet.

(k) Finansiella instrument

Ett finansiellt instrument redovisas i balansräkningen 
när företaget blir part till instrumentets avtalsmässiga 
villkor.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder värderas 
initialt till verkligt värde. Transaktionskotsnader som 
är direkt hänförliga till förvärvet eller utställandet av 
finansiella tillgångar och finansiella skulder (utöver 
finansiella tillgångar och finansiella skulder som 
värderas till verkliga värde via resultaträkningen) 
läggs till eller dras ifrån verkligt värde på de finansiella 
tillgångarna eller finansiella skulderna, beroende på 
vilket det gäller, vid det första redovisningstillfället. 
Transaktionskostnader som är direkt hänförliga till 
förvärvet av finansiella tillgångar eller finansiella skulder 
till verkligt värde till verkligt värde via resultaträkningen 
redovisas direkt i resultatet.

Finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar omfattar likvida medel, 
kundfordringar, aktier och innehav, lånefordringar 
och derivatinstrument. Finansiella tillgångar 
klassificeras i tre kategorier: värderade till ”verkligt 
värde via resultaträkningen”, ”verkligt värde via övrigt 
totalresultat” samt till ”upplupet anskaffningsvärde”. 

Verkligt värde via resultaträkningen:

 Tillgångarna i den här kategorin är finansiella tillgångar 
som inte uppfyller kraven för värdering till verkligt 
värde till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt 
värde via övrigt totalresultat. Finansiella tillgångar och 
skulder som innehas för handel klassificeras alltid som 
”Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen” samt som finansiella tillgångar som 
förvaltas och utvärderas utifrån verkligt värde. Innehav 
i denna kategori redovisas som kortfristiga investeringar 
om de förfaller inom tre månader efter förvärvsdagen 
och som ”Övrga räntebärande kortfristiga fordringar” 
om förfallodatumet är inom tre till tolv månader. 
Derivatinstruments, med undantag för om de används 

för säkringsredovisning, ingår också i denna kategori. 
Tillgångarna i den här kategorin värderas regelbundet 
till verkligt värde och förändringar i verkligt värde 
redovisas i resultaträkningen. Derivatiinstrument som 
redovisas med avseende på verksamhetrelaterade poster 
redovisas i rörelseresultatet, medan derivatinstrument av 
finansiell art redovisas i finansiella poster. Tillgångarna 
i den här kategorin ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än  
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar.

Upplupet anskaffningsvärde: 

De finansiella tillgångarna i denna kategori har en 
affärsmodell för att erhålla avtalsmässiga kassaflöden 
och de avtalsmässiga kassaflödena är enbart betalningar 
av kapitalbelopp och ränta. Lån och fordringar, 
investeringar och kundfordringar är finansiella 
tillgångar som ingår i denna kategori. Fordringar 
uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor 
eller tjänster direkt till kund utan avsikt att handla 
med denna fordran. Tillgångarna i denna kategori 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet 
anskaffningsvärde fastställs utifrån den effektiva räntan, 
som beräknas per förvärvsdagen. Kundfordringar med 
en löptid som är kortare än 12 månader redovisas inte 
till upplupet anskaffningsvärde, utan till de belopp 
varmed de förväntas inflyta, netto efter avdrag för 
nedskrivning. De ingår i Omsättningstillgångar, med 
undantag för poster med en löptid som är längre än 12 
månader efter rapportperiodens utgång, som redovisas 
som Anläggningstillgångar.

Verkligt värde via övrigt totalresultat: 

De finansiella tillgångarna (skuldinstrumenten) i 
denna kategori har en affärsmodell för att erhålla 
avtalsmässiga kassaflöden och de avtalsmässiga 
kassaflödena är enbart betalningar av kapitalbelopp 
och ränta. Tillgångarna i den här kategorin värderas 
regelbundet till verkligt värde i övrigt totalresultat. 
När innehaven tas bort från balansräkningen 
återförs eventuell ackumulerad vinst eller förlust 
som tidigare har redovisats i övrigt totalresultat till 
resultaträkningen. De ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Koncernen hade inga instrument 
i den här kategorin under 2018.

Vid det första redovisningstillfället är det tillåtet att 
oåterkelleligt klassificera egetkapitalinstrument (aktier) 
som inte innehas för handel, eller till verkligt värde via 
övrigt totalresultat. Koncernen tillämpar detta för icke 
noterade aktier.

Redovsisningsprinciper tillämpliga till och med den  
31 december 2017 - Värderingskategorier

Finansiella tillgångar klassificeras i fyra kategorier: 
”Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resulträkningen”, ”investeringar som hålls till förfall”, 
”lån och fordringar” samt ”finansiella tillgångar som 
innehas för handel”.

Verkligt värde via resultaträkningen: 

Tillgångar som främst förvärvas för att inhämta vinster 
från kortfristiga fluktuationer i priserna, innhav för 
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försäljning, klassificeras som ”Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resulträkningen” 
och redovisas som kortfristiga investeringar om de 
förfaller inom tre månader efter förvärvsdagen och 
som ”Övrga räntebärande kortfristiga fordringar” 
om förfallodatumet är inom tre till tolv månader. 
Derivatinstruments klassificeras som innehav för 
handel utom när de används för säkringsredovisning. 
Tillgångarna i den här kategorin värderas regelbundet 
till verkligt värde och förändringar i verkligt värde 
redovisas i resultaträkningen. Derivatiinstrument som 
redovisas med avseende på verksamhetrelaterade poster 
redovisas i rörelseresultatet, medan derivatinstrument av 
finansiell art redovisas i finansiella poster. Tillgångarna 
i den här kategorin ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än  
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar.

Investeringar som hålls till förfall: 

Tillgångar med ett fastställt förfallodatum och 
som avses att innehas till förfall klassificeras som 
”investeringar som hålls till förfall” och redovisas som 
finansiella anläggningstillgångar, förutom de delar 
som förfaller inom tolv månader. Dessa redovisas 
som ”Övriga räntebärande kortfristiga fordringar”. 
Tillgångarna i denna kategori värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde 
fastställs utifrån den effektiva räntan, som beräknas 
per förvärvsdagen.

Lånefordingar och kundfordringar: 

Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata 
tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar 
som inte är noterade på en aktiv marknad. Fordringar 
uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor 
eller tjänster direkt till kund utan avsikt att handla med 
denna fordran.

Precis som med tillgångarna i den föregående kategorin 
värderas tillgångarna i den här kategorin till upplupet 
anskaffningsvärde. De ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Kundfordringar redovisas 
till det belopp varmed de förväntas inflyta, dvs. efter 
nedskrivning.

Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning:

Finansiella tillgångar utan ett fastställt förfallodatum 
men som kan säljas om det skulle uppstå ett 
likvitetsbehov eller vid förändringar i räntorna 
klassificeras som ”tillgängliga för försäljning”. 
Tillgångarna i den här kategorin värderas regelbundet 
till verkligt värde i övrigt totalresultat. När innehaven 
tas bort från balansräkningen återförs eventuell 
ackumulerad vinst eller förlust som tidigare har 
redovisats i övrigt totalresultat till resultaträkningen. De 
ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, 
vilka klassificeras som anläggningstillgångar.Koncernen 
hade inga instrument i den här kategorin under 2017.

Nedskrivning av finansiella tillgångar

I enlighet med IFRS 9 utvärderar koncernen per 
varje balansdag hurvuida det finns objektiva belägg 
för att finansiella instrument värderade till upplupet 
anskaffningsvärde bör skrivas ned i enlighet med 
modellen för förväntade kreditförluster.

Koncernen redovisar alltid livslängden för förväntade 
kreditförluster (”ECL”) för sina kundfordringar 
och övriga fordringar (den ”förenklade modellen” 
enligt IFRS 9) och uppdaterar sina förväntningar 
per varje balansdag för att återspegla förändringar 
i kreditrisken sedan det första redovisningstillfället 
för respektive finansiellt instrument.

De förväntade kreditförlusterna på dessa finansiella 
tillgångar uppskattas med hjälp av en avsättningsmatris 
baserad på koncernens historiska kreditförluster, 
justerat för faktorer som är specifika för gäldenärerna, 
allmänna ekonomiska villkor och en bedömning både 
av den aktuella och den prognostiserade inriktningen 
för omständigheterna per balansdagen, inklusive 
pengars tidsvärde där det är tillämpligt.

För alla övriga finansiella instrument redovisar 
koncernen de förväntade kreditförlusternas 
livslängd där det har skett en betydande ökning av 
kreditrisken sedan det första redovisningstillfället. 
Om kreditrisken för det finansiella instrumentet 
å andra sidan inte har ökat betydligt sedan det 
första redovisningstillfället värderar koncernen 
avsättningen för förlusten för detta finansiella 
instrument till ett belopp som motsvarar en 
osäker fodran med en livslängd på 12 månader. 
Bedömningen av huruvida livslängden för en 
förväntad kreditförlust ska redovisas grundar 
sig i betydande ökningar av sannolikheten eller 
risken för utebliven betalning sedan det första 
redovisningstillfället i stället för bevis på att en 
finansiell tillgång kommer att skrívas ned per 
balansdagen eller att en faktiskt utebliven betalning 
inträffar.

Livstiden för en förväntad kreditflörlust motsvarar 
de förväntade kreditförluster som kommer att uppstå 
genom samtliga förväntade utebliven betalning under 
ett finansiella instruments förväntade livslängd.  
I motsats till det motsvarar en förväntad kreditförlust 
på 12 månader den del av en förväntad kreditförlust 
som förväntas bli resultatet av utebliven betalning 
för ett finansiellt instrument som är möjligt inom  
12 månader efter balansdagen.

Vid bedömningen av huruvida kreditrisken för ett 
finansiellt instrument har ökat betydligt sedan det 
första redovisningstillfället jämför koncernen risken för 
att ett utebliven betalning inträffar för det finansiella 
instrumentet per balansdagen med risken för att ett 
fallissemang inträffar vid det första redovisningstillfället. 
När koncernen gör denna bedömning beaktas både 
kvantitativ och kvalitativ information som är rimlig 
och ger stöd, inklusive historiska erfarenheter och 
framåtblickande information som finns tillgänglig 
utan onödig kostnad eller arbete. Den framåtblickande 
information som tas i beaktande omfattar 
framtidsutsikterna i de branscher där koncernens 
gäldenärer bedriver verksamhet, erhållen från rapporter 
från ekonomiexperter, finansiella analytiker, statliga 
myndigheter, relevanta tankesmedjor eller liknande 
organisationer, samt beaktande av olika externa källor 
till faktiskt och prognostiserad finansiell information.

I synnerhet tas följande information i beaktande vid 
bedömningen om kreditrisken har ökat betydligt sedan 
det första redovisningstillfället:

• En faktisk eller förväntad nedgång i det finansiella 
instrumentets externa (om tillgängligt) eller interna 
kreditbetyg.
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• En betydande nedgång i externa marknadsindikatorer 
på kreditrisker för ett särskilt finansiellt instrument, 
till exempel en ökning av kredit-spreaden, priset 
på kreditswappar för gäldenären, eller den 
tidsperiod eller den grad i vilken verkligt värde för 
den finansiella tillgången har varit längre än dess 
upplupna anskaffningsvärde.

• Befintliga eller prognostiserade negativa förändringar 
i verksamheten, finansiella eller ekonomiska villkor 
som förväntas orsaka en betydande nedgång i 
gäldenärens förmåga att fullgöra sina låneåtaganden.

• En faktiskt eller förväntad betydande nedgång  
i gäldenärens verksamhetresultat.

• En betydande ökning av kreditrisken för samma 
gäldenärs övriga finansiella instrument.

• En faktisk eller förväntad betydande negativ 
förändring i gäldenärens regulatoriska, ekonomiska 
eller tekniska miljö som leder till en betydande 
försämring av gäldenärens förmåga att fullgöra sina 
låneåtaganden.

Oavsett resultatet av ovanstående bedömning förutsätter 
koncernen att kreditrisken för en finansiell tillgång har 
ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället 
när de avtalsmässiga betalningarna är mer än  
30 dagar försenade, såvida inte koncernen har rimlig 
och stödjande information som tyder på motsatsen.

Trots ovanstående förutsätter koncernen att kreditrisken 
för ett finansiellt instrument inte har ökat betydligt om 
det finansiella instrumentet anses ha en låg kreditrisk 
per balansdagen. Ett finansiellt instrument anses ha 
en låg kreditrisk om i) det finansiella instrumentet har 
låg risk för utebliven betalning, ii) motparten har en 
stark kapacitet för att uppfylla sina avtalsmässiga krav 
på kassaflöde på kort sikt, och iii) negativa förändringar 
i ekonomiska och verksamhetsmässiga villkor på längre 
sikt kan, men inte nödvändigtvis kommer att, minska 
låntagarens förmåga att uppfylla sina avtalsmässiga 
krav på kassaflöde. Koncernen anser att en finansiell 
tillgång har låg kreditrisk när den har ett internt eller 
externt kreditbetyg bland de fyra högsta, i enlighet med 
den internationellt överenskomna definitionen.

Koncernen följer regelbundet upp hur effektiva de 
kriterier är som används för att identifiera huruvida 
det har skett en betydande ökning av kreditrisken och 
reviderar dem som det är lämpligt för att säkerställa att 
kriterierna är till hjälp för att identifiera en betydande 
ökning av kreditrisken innan beloppet blir försenat.

Om det finns objektiva bevis för att nedskrivningar 
av finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde har uppkommit, värderas förlustbeloppet 
som skillnaden mellan tillgångens bokförda värde och 
nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden.

När nedskrivningen redovisas minskas det bokförda värdet 
med en avsättning för osäkra fodringar och nedskrivningar 
redovisas i resultatet. Bokfört värde för finansiella 
tillgångar värdrade till upplupet anskaffningsvärde 
minskas direkt med nedskrivningsbeloippet när de de 
inte längre förväntas kunna drivas in i framtiden och 
samtliga säkerheter har implementerats eller överförts till 
koncernen. Om nedskrivningsbeloppet i en efterföljande 
period förändras till följd av en händelse som inträffar 
efer att nedskrivningen redovisades justeras det tidigare 
redovisade nedskrivningsbeloppet genom avsättningen 
för osäkra fordringar.

Borttagande av finansiella tillgångar från balansräkningen

Koncernen tar inte bort en finansiell tillgång från 
balansräkningen förrän de avtalsmässiga rättigheterna 
till kassaflödena från tillgången löper ut, eller koncernen 
överför den finansiella tillgången och i allt väsentligt 
samtliga risker och förmåner hänförliga till tillgången till 
ett annat företag. Om koncernen varken överför eller i 
allt väsentligt behåller samtliga risker och förmåner med 
ägandet och fortsätter att ha kontroll över den överförda 
tillgången redovisar koncernen sitt kvarstående innehav av 
tillgången och en tillhörande skuld för belopp som koncern 
kan vara skyldig att betala. Om koncernen i allt väsentligt 
behåller samtliga risker och förmåner förknippade med 
ägandet av en överförd tillgång fortsätter koncernen att 
redovisa den finansiella tillgången och redovisar även 
erhållen avkatsning från säkerheten för lånet.

Effektivräntemetoden

Effektivräntemetoden är en metod för att beräkna 
upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång 
eller skuld samt för att allokera ränteintäkter respektive 
räntekostnader över den relevanta perioden. Den 
effektiva räntan är den ränta som exakt diskonterar 
uppskattade framtida kassaflöden att mottaga eller 
betala, beroende på vilket som är tillämpligt, under en 
finansiell tillgångs eller skulds förväntade livslängd eller, 
där det är lämpligt, en kortare period.

Intäkter redovisas baserat på den effektiva räntan för 
skuldinstrument utöver de finansiella tillgångar som 
värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

Finansiella skulder

Samtliga finansiella tillgångar värderas initialt 
till verkligt värde. Finansiella skulder värderade  
till upplupet anskaffningsvärde värderas emellertid till 
anskaffninsgvärde efter avdrag för transaktionskostnader 
som är direkt hänförliga till de finansiella skulderna.

Finansiella skulder värderas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med hjälp av effektivräntemetoden, 
med undantag för derivat som värderas till verkligt 
värde via resultaträkningen. Koncernen fastställer

klassificeringen vid det första redovisningstillfället.

Efter det första redovisningstillfället värderas finansiella 
skulder till följande klassificeringar:

• Finansiella skulder som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde värderas till upplupet 
anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. 
Avskrivningar enligt effektivräntemetoden och 
vinster eller förluster från borttagande från 
balansräkningen redovisas som vinst eller förlust i 
koncernens resultaträkning.

•  Finansiella skulder redovisade till verkligt värde 
via resultaträkningen omfattar finansiella skulder 
som innehas för försäljning och finansiella skulder 
klassificerade som värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen vid det första redovisningstillfället. 
Nettoresultatet som redovisas i koncernens 
resultaträkning inkluderar eventuell erlagd ränta 
på den finansiella skulden och ingår i resultat från 
derivatinstrument och investeringar, netto.

Finansiella skulder, inklusive upplåning, redovisas initialt 
till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader, och 
värderas därefter till upplupet anskaffningsvärde enligt 
effektivräntemetoden, och räntan redovisas under 
Finansiella kostnader.
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Borttagande av finansiella skulder från balansräkningen

Koncernen tar bort en finansiell skuld från balansräkningen 
när, och endast när, koncernens åtaganden är reglerade, 
upphör eller löper ut. Vid borttagande av en finansiell 
skuld från balansräkningen redovisas skillnaden mellan det 
utsläckta redovisade värdet och den erlagda köpeskillingen 
(inklusive eventuella överförda tillgångar som inte ingår i 
kassaflödet och övertagna skulder) i resultaträkningen.

(m) 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 
produktionsomkostnader. Lånekostnader inkluderas 
inte i värderingen. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det 
normala försäljningspriset med avdrag för sedvanliga 
försäljningskostnader. 

Auriant Mining tillverkar via sina dotterbolag 
guldkoncentrat i olika avancerade grader. 
Guldkoncentraten smälts vanligtvis av dotterbolagen till 
grova guldtackor av så kallad Doré-klass innan leverans 
sker till externt raffinaderi (smältverk) för slutanrikning 
till salukvalitet (24 karat). Detta guld benämns som 
”färdiga varor”. I koncernens balansräkning finns även 
en post som omfattar de reservdelar, det dieselbränsle 
etc. som förbrukas i samband med 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”.

(n) Likvida medel 

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

(o) Låneskulder

Låneskulder redovisas initialt till verkligt värde 
exklusive transaktionskostnader. Följaktligen redovisas 
låneskulder till upplupet anskaffningsvärde enligt 
effektivräntemetoden. 

Räntekostnader på lån för att finansiera uppbyggnaden 
under den tidsperiod som krävs för att färdigställa och 
förbereda tillgången för avsedd användning. Alla andra 
lånekostnader kostnadsförs.

Uppdelad redovisning används för konvertibla 
obligationer för att värdera komponenter inom Eget 
kapital och skulder vid det första redovisningstillfället. 
Det verkliga värdet av köpeskillingen med avseende 
på skulddelen värderas först till det verkliga värdet 
för en liknande skuld som inte kan omvandlas till eget 
kapital. Detta blir redovisat värde för skulddelen vid 
första redovisningstillfället. Skulddelen klassificeras 
som finansiell skuld till verkligt värde över resultatet 
och redovisas till upplupet anskaffningsvärde enligt 
effektivräntemetoden. Komponenter inom eget kapital 
tilldelas restbeloppet efter avdrag från det verkliga värdet 
av instrumentet som helhet det belopp som fastställts 
separat för skulddelen. Komponenter inom eget kapital 
omvärderas inte efter det första redovisningstillfället 

och klassificeras under eget kapital i balansräkningen.

(p) Leverantörsskulder och övriga skulder

Leverantörsskulder redovisas när motparten har utfört 
sitt åtagande enligt avtalet. De redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.

(q) Mervärdesskatt 

Guldproduktion och efterföljande försäljning är inte 
föremål för mervärdesskatt. Ingående moms kan återvinnas 
mot inkomstskatt. Där ingående moms inte kan återvinnas 
redovisas momsavsättningen i den balansräkning som 
motsvarar resultaträkningen för perioden i fråga.

(r) Leasing

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de 
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med 
ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från 
leasegivaren till leasetagaren. De leasingavtal som inte 
är finansiella klassificeras som operationella leasingavtal. 
Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal 
redovisas som anläggningstillgångar i koncernens 
balansräkning till det lägsta av marknadsvärdet och 
nuvärdet av de framtida leasingavgifterna. Den skuld 
som koncernen har gentemot leasegivaren redovisas i 
balansräkningen som skuld och fördelas mellan en kort- 
och en långfristig del. Leasingavgifterna fördelas mellan 
skuldens ränta och amortering. Räntan fördelas över 
leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas 
med ett belopp som motsvarar en fast räntesats på den 
under respektive period redovisade skulden. Den leasade 
tillgången skrivs av enligt samma principer som gäller för 
övriga tillgångar av samma slag. 

Leasingavgiften för operationella leasingavtal 
kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

(s) Avsättningar

Avsättningar redovisas när en förpliktelse finns som 
ett resultat av inträffade händelser och det är sannolikt 
att utbetalningar 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 redovisat som en avsättning utgör per 
balansdagen ledningens bästa uppskattning av nuvärdet 
av de framtida restaureringskostnader som krävs, med 
beaktande av de risker och osäkerhetsfaktorer som 
omger förpliktelsen. Där en avsättning värderas genom 
de uppskattade kassaflöden som krävs för att regelera 
förpliktelsen utgör dess redovisade värde nuvärdet av 
dessa kassaflöden.

Koncernen granskar sin avsättning för 
återställningskostnader årligen. Avsättningen för 
återställningskostnader per balansdagen är baserad 
på ledningens bästa uppskattningar av nuvärdet 
av framtida erforderliga återställningskostnader. 
Ändringar av beräknade framtida kostnader redovisas 
i balansräkningen genom att antingen öka eller minska 
restaureringsskulder.

(x) Eget kapital

Transaktionskostnader direkt hänförliga till nyemission 
av aktier eller optioner redovisas i eget kapital som en 
reduktion av erhållen emissionslikvid. 
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(u) Kassaflödesanalys 

Kassaflödet från den löpande verksamheten, 
investeringsverksamheten 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.

(v) Hantering av finansiella risker

Koncernens verksamhet är exponerad för en rad 
olika finansiella risker: a) marknadsrisk (inklusive 
valuta- och guldprisrisk samt ränterisk), b) kreditrisk 
och c) likviditetsrisk. 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. Därför arbetar 
företaget aktivt genom att vidta lämpliga åtgärder för 
att motverka och hantera riskerna. Dessutom rådfrågar 
koncernen konsulter när det behövs. Företaget 
använder inte derivatinstrument för att skydda sig mot 
finansiella risker.

Koncernens bedömningar beträffande finansiella risker 
beskrivs vidare i not 21 

(w) Segmentrapportering

Rörelsesegment redovisas på ett sätt som 
överensstämmer med den interna rapportering som  
lämnas till verksamhetens högsta beslutsfattare. På 
koncernnivå har denna funktion identifierats som 
vd:n, 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 av tillgångar och utförda aktiviteter som är 
exponerade för risker 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 bakgrund anses 
koncernen enbart ha ett rörelsesegment.

ÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER 
SOM TILLÄMPAS FRÅN OCH MED DEN 1 
JANUARI 2018 

Från och med den 1 januari tillämpar koncernen två nya 
redovisningsstandarder, IFRS 9 Finansiella instrument 
och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.  

IFRS 9 Finansiella instrument 

Koncernen tillämpar IFRS 9 från och med den  
1 januari 2018. IFRS 9 ersätter IAS 39 Finansiella 
instrument: Identifiering och mätning. IFRS 9 innebär 
förändringhar av hur finansiella tillgångar klassificeras 

och värderas, inför en nedskrivningsmodell för 
förväntade kreditförluster och förändringar i kraven 
på säkringsredovisning. IFRS 9 inför en ny modell för 
att beräkna avsättningen för kreditförluster baserat på 
förväntade låneförluster. 

Den nya nedskrivningsmodellen påverkar koncernen 
påverkar koncernen i frpga om beräkningen av 
avsättningen för kreditföruster för kundfordringhar, 
inklusive dem som ännu inte har förfallit. Standarden har 
ingen betydande påverkan på koncernen, och därför har 
ingen justering gjorts av ingående balans för eget kapital. 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

Denna standard trädde i kraft den 1 januari 2018. 
Koncernen tillämpar IFRS 15 från och med den  
1 januari 2018. IFRS 15 är den nya standarden för 
intäktsredovisning och ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 
11 Entreprenadavtal och samtliga relevanta tolkningar 
(IFRIC och SIC). Den nya standarden grundar sig på 
principen att intäkter redovisas när kontrolen över en 
vara eller tjänst överförs till en kund – det vuill säga att 
begreppet kontroll ersätter det befintliga begreppet risker 
och förmåner.

Auriant har utvärdedat sina avtal med befintliga 
kunder och kommit fram till att förändringen inte har 
någon betydande påverkan på koncernen på grund av 
intäktscykelns karaktär och därför har ingen justering 
gjorts av ingående balans för eget kapital.

KOMMANDE ÄNDRINGAR I 
REDOVISNINGSPRINCIPER SOM TRÄDER I 
KRAFT DEN 1 JANUARI 2019

IFRS 16 Leasingavtal

Den här standarden gäller från och med den 1 januari 
2019. Koncernen tillämpar standarden från och 
med den 1 januari 2019. IFRS 16 påverkar främst 
redovisningen för leasegivaren, och den största effekten 
är att samtliga leasingavtal som i dagsläget redovisats 
som operationell leasing kommer att redovisas på ett 
sätt som påminner om den nuvarnade redovisningen av 
finansiella leasingavtal, dvs. en tillgång med nyttjanderätt 
och en leasingskuld redovisas. IFRS 16 ska ersätta 
de nuvarande IFRS-standarder som är hänförliga till 
redovisning av leasingavtal, såsom IAS 17, Leasingavtal 
och IFRIC 4, Fastställande av huruvuida ett avtal 
innehåller ett leasingavtal.

Koncernen har för avsikt att tillämpa den förenklade 
metoden för övergång och kommer inte att räkna om 
jämförelsetalen. Koncernen tillämpar ett undantag 
från de nya reglerna, varigenom det i redovisningen 
av leasingavtal av lågt värde inte redovisas något 
nyttjandevärde eller någon leasingskuld. 

IFRS 16 påverkar främst leasegivarens redovisning och 
den främsta effekten är att nästan alla leasingavtal som 
i dagsläget redovuisas som operationella leasingavtal 
kommer att redovisas på ett sätt som påminner om 
redovisingen av finansiella leasingavtal, dvs. en tillgång 
med nyttjandevärde och en leasingskuld redovisa. 

Det undantag från de nya redovisningsprinciperna som 
koncernen tillämpar gäller för leasingavtal av lågt värde 
(tillgångar till ett värde av mindre än 5 000 USD eller 
cirka 50 000 SEK), samt leasingavtal som omfattar 
en tillgång med nyttjanderätt eller leasingskuld har 
en återstående löptid på högst tolv månader- Dessa 
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tillgångar ska inte inte inkluderas vid fastställandet av 
skulden eller nyttjanderätten i balansräkningen. 

Per den 31 december 2018 uppgick koncernens 
tillgångar enligt finansiella leasingavtal till 309 MSEK 
(34 MUSD) och per den 31 december 2017 till: 93 
MSEK (10 MUSD). 

En bedöming gjord av koncernen visar att koncerne 
n inte hade några väsentliga leasingavtal utöver de 
leasingavtal som redan i dagsläget redovisas som 
finansiella. Som ett resultat av de undantagsregler 
som tillämpas i enlighet med IFRS 16 skedde ingen 
påverkan på koncernens finansiella rapporter per den 
1 januari 2019.

Moderbolaget kommer att tillämpa undantagsreglerna i 
enlighet med RFR 2 och kommer inte att tillämpa IFRS 
16. Moderbolaget hade inga leasingavtal per den 31 
december 2018 och den 31 december 2017.

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 tillgånger och 
skulder respektive intäkter och kostnader samt 
övrig information som lämnas i årsredovisningen. 
Styrelsens och företagsledningens uppskattningar och 
bedömningar baseras på historiska erfarenheter och 
prognoser om framtida utveckling. Faktiska resultat kan 
skilja sig från dessa uppskattningar. 

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 malmklassificeringsinspektion (påminner i grova 
drag om en västerländsk förstudie) hos ryska statliga 
kommittén för reserver, GKZ, antingen i Moskva 
eller på GKZ:s lokalkontor. Denna malmklassificering 
genomförs en gång och kan sedan uppdateras vid behov. 
Ifall malmreservationerna godkänns förs de in i det ryska 
statsregistret och utgör basen för de produktionskrav 
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 koncernens avskrivningar av gruvlicenser 
och projekteringskostnader i enlighet med den 
produktionsberoende metoden. 

De registrerade malmreserverna etablerades således av 
en statlig part (GKZ) som är oberoende av koncernen. 
Beräkningen av reserverna grundar sig på mycket 
omfattande geologiska och finansiella fakta som 
sammanfattas i en rysk förstudie. Malmreserver är inte 
statiska utan kan variera med tiden beroende på faktorer 
som guldpriset, ny geologisk information, valutakursnivåer 
samt kostnadsnivåer. En förändring i malmreserverna 
kan ha betydande inverkan på frågor som nedskrivning, 
återställningskostnader och tillgångarnas värde.

Återställningskostnader

Ett åtagande om framtida återställningskostnader 
uppkommer när miljöpåverkan uppstår på grund 
av gruvverksamhet i form av prospektering, 
utvärdering, utbyggnad eller pågående produktion. 
Återställningskostnaderna beräknas baserat på en 
återställningsplan. Koncernen granskar årligen 
avsättningen för återställning efter gruvdrift. Väsentliga 
uppskattningar och bedömningar görs för att fastställa 
avsättningen för återställning, då det finns ett flertal 
faktorer som påverkar det slutliga belopp som ska betalas. 
Dessa faktorer omfattar uppskattningar av omfattningen 
av och kostnaden för återställningsaktiviteter, tekniska 
förändringar, lagändringar, kostnadsökningar i 
förhållande till inflationstakten samt förändringar 
i diskonteringsräntor. Dessa osäkerheter kan leda 
till att de framtida faktiska kostnaderna kan avvika 
från de redovisade avsättningarna. Avsättningen 
per balansdagen är baserad på ledningens bästa 
uppskattningar av nuvärdet av framtida erforderliga 
återställningskostnader. 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 
återställningsskulden och därmed eventuella avdrag 
från den redovisade återställningstillgången får inte 
överstiga det redovisade värdet av den tillgången. Om 
den gör det redovisas ett eventuellt överskott över 
det redovisade värdet direkt i resultaträkningen. Om 
förändringen av uppskattningen resulterar i en ökning av 
återställningsskulden och därmed en ökning av tillgångens 
redovisade värde måste företaget överväga om detta är 
en indikation på nedskrivning av tillgången i sin helhet 
och genomföra en nedskrivningsprövning i enlighet med  
IAS 36. 
Storleken på återställningskostnaderna beror på vilken 
marktyp som gruvverksamheten är belägen på. Om 
gruvverksamheten är belägen inom markområden som 
ursprungligen är klassificerade som jordbruksmark, 
skogsbruksmark eller tomtmark för byggnation blir 
kraven på återställande mer omfattande. Om marken  
i fråga inte hade någon särskild alternativ användning när 
gruvverksamheten inleddes blir å andra sidan kraven på 
återställning mer måttliga. För närvarande är ingen av de 
olika gruvlicenserna i östra Sibirien som koncernen innehar 
belägen på jordbruks-, skogsbruks eller byggnationsmark. 
Se not 19 för ytterligare information.

Nedskrivning av tillgångar 

Koncernen bedömer varje kassagenerande enhet 
årligen för att fastställa om något nedskrivningsbehov 
av tillgångar 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 försäljningskostnad och 
nyttjandevärde. Dessa bedömningar kräver användandet 
av uppskattningar och antaganden, så som långsiktiga 
råvarupriser, diskonteringsräntor, framtida kapitalkrav, 
prospekteringspotential och verksamhetens framgång. 
Verkligt värde fastställs som det belopp som skulle erhållas 
vid försäljning av tillgången i en transaktion mellan kunniga 
och villiga parter. Verkligt värde för mineraltillgångar 
fastställs generellt som nuvärdet av uppskattade 
framtida kassaflöden som uppkommer från den fortsatta 
användningen av tillgången, vilket omfattar bedömningar 
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som kostnader för framtida expansionsplaner och en 
framtida avyttring, med användande av antaganden 
som en oberoende marknadsaktör skulle kunna ta med 
i beräkningen. Kassaflöden diskonteras till sitt nuvärde 
med hjälp av en diskonteringsränta före skatt som 
återspeglar aktuella marknadsbedömningar av tidsvärdet 
på pengar och de risker 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 tillgångar

En nedskrivningsprövning utfördes på Koncernens 
produktiva guldtillgångar per den 31 december 2018. Den 
mest väsentliga portion av immateriella och materiella 
tillgångar hänför sig till licensområden Tardan. För detta 
syfte har en diskonterad kassaflödesmetod tillämpad 
som sträcker sig över en 8-årsperiod, tillsammans med 
en uppskattning av värdet på registrerade reserver. Ett 
antal variabler simuleras i modellen. Bland de viktigaste 
antagandena finns guldpriset och avkastningskravet. 
Basen för antaganden om guldpriset under perioden är 
1 200 USD/uns och avkastningen som krävs är 8,3 % per 
år. Ett antal andra antaganden är också viktiga. Resultatet 
av bedömningen för de grundläggande antagandena är 
att ingen nedskrivning krävs i slutet av 2018 för Tardan.

Under 2015 redovisade koncernen en avsättning för 
nedskrivningar av immateriella tillgångar i Solcocon 
till ett värde av 69,855 MSEK (8,545 MUSD) per den 
31 december 2015. Under 2015 upphörde tillfälligt 
malmbaserad guldproduktionen vid Solcocon. Under 
2017-2018 var den malmbaserade guldproduktionen 
vid Solcocon i vänteläge. Med beaktande av de nya 
uppgifterna från resultatet av arbetet under 2017 och 
resurspotentialuppdatering under 2018 av fyndigheterna 
i Bogomolovskoye Kozlovskoye deposits med hjälp av 
blockmodeller var ett geologiskt undersökningsprogram 
för 2019-2020 inom Bogomolovsky-gulfältet 
komplicerat. Koncernledningen tittar på olika alternativ 
för Solcocon och detta kan resultera i en återtagning av 
nedskrivningsavsättningar framöver. Se not 10 och not  
13 för ytterligare information.

En nedskrivningsprövning av betydande tillgångar 
utförs även på moderbolagsnivå. Prövningen baseras 
på prognoserna för 8-åriga kassaflödesmodell som 
sammanställts för Auriants produktionsenheter. 
Kassaflöden diskonteras till sitt nuvärde med hjälp 
av en diskonteringsränta som återspeglar aktuella 
marknadsbedömningar av fondens tidsvärdet och de 
specifika riskerna som för tillgången. Det diskonterade 
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 
kassaflöden, redovisas en nedskrivningsavsättning 

vid årets slut. Prövningen av nedskrivningsbehovet 
som genomfördes per den 31 december 2018 på 
moderbolagsnivå visade inget nedskrivningsbehov.

Utnyttjande av uppskjutna skattefordringar

En bedömning måste göras av huruvida uppskjutna 
skattefordringar ska redovisas i balansräkningen eller 
inte. Ledningen måste bedöma sannolikheten för att 
koncernen kommer att generera beskattningsbara 
vinster under framtida perioder och därmed kan 
utnyttja uppskjutna skattefordringar, inklusive 
sådana som uppkommer ur icke utnyttjade 
skattemässiga underskott. Uppskattningar av framtida 
beskattningsbara intäkter baseras på prognostiserade 
kassaflöden från verksamheterna och tillämpningen av 
befintliga skattelagar i varje jurisdiktion. Om faktiska 
beskattningsbara intäkter skiljer sig markant från 
uppskattningarna kan koncernens förmåga att aktivera 
de uppskjutna skattefordringarna netto som redovisats 
på balansdagen påverkas. Dessutom kan framtida 
förändringar av skattelagarna i de jurisdiktioner där 
koncernen bedriver verksamhet begränsa koncernens 
möjlighet att erhålla skatteavdrag under framtida 
perioder. Se not 9 för ytterligare information.

Varulager

Tester av redovisade lagervärden netto genomförs minst en 
gång om året, och representerar de uppskattade framtida 
försäljningspriset för produkterna baserade på rådande 
avistapriser på metaller på rapporteringsdagen, minus 
uppskattade 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 uppskattade återvinningsandelen med den 
förväntade utvinningsmetoden. Lagertonnage verifieras 
genom periodiska undersökningar. Se not 15 för 
ytterligare information.

Verkligt värde på finansiella instrument

När verkligt värde för finansiella tillgångar och finansiella 
skulder som redovisas i balansräkningen inte kan 
härledas från aktiva marknader fastställs deras verkliga 
värde med hjälp av värderingstekniker som inkluderar 
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 bestämma verkligt värde. 
Bedömningarna omfattar till exempel likviditetsrisk, 
kreditrisk och volatilitet. Förändringar i antagandena 
om dessa faktorer kan påverka det redovisade verkliga 
värdet på finansiella instrument. Se not 21 för ytterligare 
information.
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NOT 1

INTÄKTER

Alla intäkter från försäljning av guld på 150,992 MSEK (17,373 MUSD) under 2018 och 286,494 MSEK (33,532 MUSD) under 2017 genereras av 
ryska enheter inom koncernen. Inga intäkter genereras i Sverige. Under 2018 hade koncernen två kunder för guld och guldekvivalenter – de ryska 
bankerna Promsvyazbank och VTB, liksom under föregående år. Den alluviala guldproduktionen i Solcocon avbröts i juli på grund av kraftiga 
skyfall, vilket är anledningen till att Solcocon inte nådde upp till den inledande prognosen för guldproduktion för 2018.

Koncernen Koncernen

2018              
TSEK

2017  
TSEK

2018  
TUSD

2017 
TUSD

Externa kostnader 25 492 58 941 2 946 6 899

Personalkostnader 40 978 55 349 4 715 6 479

Material 34 627 54 973 3 984 6 434

Skatter 10 678 19 054 1 229 2 230

Kostnader för underleverantör for alluvialproduktion 14 586 9 392 1 678 1 099

Avskrivningar och nedskrivningar 40 697 54 266 4 659 6 359

Ändringar i avrymningstillgångar -1 282 10 603 -148 1 241

Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor 20 733 5 803 2 386 679

SUMMA KOSTNADER FÖR FÖRSÅLDA VAROR 186 509 268 381 21 449 31 420

Det tillfälliga uppehållet i gruvdriften i Tardan under första hälften av 2018 och i Solcocon under andra kvartalet 2018 till följd av kraftiga skyfall 
resulterade i en betydande minskning av de kontanta kostnaderna med 36 % eller med 71,3 MSEK (8,6 MUSD). Ersättningar till anställda, Material 
och skatter, främst gruvbrytningsskatt (MET), minskade som ett resultat av en lägre produktion och försäljningsvolymer under 2018 jämfört med 
2017. Kontantkostnaderna minskade i det närmaste proportionerligt med intäkterna. Kostnader som inte ingår i kassaflödet (förändringar i avry-
mningstillgångar och förändring av av varor under tillverkning och färdiga varor) var också i linje med gruvdriften.

Under 2018 anlitade bolaget två underentreprenörer som arbetade vid olika anläggningar i Solcocon, på basis av en en delning med 77 % res-
pektive 83 % av guldförsäljningen. En underentreprenör anlitades 2017. Kostnader för underleverantör for alluvialproduktion ökade med 55%,  
i linje med den ökade produktionsvolymen om 53 % i Solcocon, jämfört med föregående period: 72,9 kg guld producerades jämfört med 47,8 kg.

NOT 2

KOSTNADER FÖR SÅLDA VAROR

Koncernen Koncernen

2018              
TSEK

2017  
TSEK

2018  
TUSD

2017 
TUSD

Intäkter från försäljning av guldmalm 128 951 272 435 14 837 31 887

Intäkter från försäljning av alluvialt guld 22 041 14 059 2 536 1 645

SUMMA INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV 
GULD OCH GULDEKVIVALENTER

150 992 286 494 17 373 33 532
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Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018 
TUSD

2017 
TUSD

2018 
TUSD

2017 
TUSD

Övriga rörelseintäkter

Återföring av avsättning 1 675 3 173 - - 193 371 - -

Tjänster till underleverantörer (hyror, logi med mera) 644 11 433 - - 74 1 338 - -

Vite till Urumkan 377 - - - 43 - - -

Sociala avgifter 209 - - - 24 - - -

Försäljning av utrustning och fordon vid Solcocon - 12 112 - - - 1 471 - -

Återföring av återställningsreserv - 642 - - - 75 - -

Konsulttjänster till dotterbolag - - 720 1 342 - - 83 157

Övrigt 1 601 268 - - 133 33 - -

SUMMA ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 4 506 27 628 720 1 342 467 3 288 83 157

Återföring av återställningsreserv
Återföring av återställningsreserv under 2018 hänförlig till nedskrivning av utrustning och maskiner i LLC GRE 324 under 2015 som har 
sålts under 2018.

Försäljning av utrustning och fordon vid Solcocon
Som en del av sitt pågående program för att optimera sin tillgångsbas sålde Auriant Mining i december 2017 den gruvdriftsutrustning 
som tidigare användes i Solcocongruvan. Bulldozrar, grävmaskiner, dumprar och hjälputrustning såldes till LLC Urumkan till en total 
köpeskilling om 12,112 MSEK (1,471 MUSD) exklusive moms. Denna utrustning leasades tidigare till LLC Urumkan. Företaget har använt 
intäkterna från denna transaktion för att finansiera verksamheten vid Tardan under 2018.

Tjänster till underleverantörer
Under 2018 minskade tjänsterna till underleverantörer väsentligt eftersom egendom som har hyrts av LLC Urumkan har sålts till denna 
underleverantör. 
 

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

 2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018 
TUSD

2017 
TUSD

2018 
TUSD

2017 
TUSD

Övriga rörelsekostnader   

Återställningsreserv -702 - - - -81 - - -

Sponsringsavgifter -396 -424 - - -46 -50 - -

Avskrivning av anläggningstillgångar -321 -83 - - -37 -10 - -

Bankavgifter -221 -682 - - -25 -80 - -

Straffavgifter till leverantörer och skatte-
myndigheter -196 -337 - - -23 -39 - -

Förluster på kundfordringar, avskrivningar 
pga materialbrist -64 -261 - - -7 -31 - -

Avsättning för skattedomstolsförhandlingar - -95 - - - -11 - -

Övrigt -1 073 -497 - - -128 -57 - -

SUMMA ÖVRIGA RÖRELSEKOST-
NADER

-2 973 -2 379 - - -347 -278 - -

Återställningsreserv
Ökningen av avsättning för återställningskostnader under 2018 avser omvärderingen av kostnader som krävs för att minska miljöpåverkan 
från gruvdriften, främst avseende prisökningar för framtida arbeten.

Bankavgifter
Bankavgifterna under 2017 avser kostnader för att förlänga banklåneavtal på 246,849 TSEK (28,892 TUSD).

Avsättning för skattedomstolsförhandlingar
Övriga rörelsekostnader inkluderade år 2017 en reserv för potentiella kostnader till följd av ett rättsligt anspråk mot LLC Tardan Gold 
uppgående till 50 % av beloppet i fråga.

NOT 3

ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER



AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 2018 85

Introduktion        Guldtillgångar        Företagsstyrning        Årsbokslut

NOT 4

PERSONALKOSTNADER 

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018 
TUSD

2017 
TUSD

2018 
TUSD

2017 
TUSD

Löner och ersättningar i Sverige

Styrelsen 1 553 1 417 1 550 1 398 178 166 178 164

inklusive optioner och teckningsrätter 3 18 - - - 2 - -

Övriga anställda 775 775 775 354 90 93 90 42

inklusive vd 144 144 144 144 17 17 17 17

 2 328 2 191 2 325 1 752 268 259 268 206

Löner och ersättningar i Ryssland

Vd 1 701 1 789 - - 195 208 - -

inklusive optioner och teckningsrätter 3 9 - - - 1 - -

Koncernledningen 1 645 1 685 189 197

inklusive optioner och teckningsrätter 2 18 - 2

Övriga anställda 37 425 49 295 - - 4 309 5 773 - -

inklusive optioner och teckningsrätter 1 -82 - - - -9 - -

 40 771 52 769 - - 4 693 6 178 - -

Summa löner och ersättningar 43 099 54 960 2 325 1 752 4 961 6 437 268 206

Sociala kostnader i Sverige

Styrelsen 363 337 363 337 42 39 42 39

Övriga anställda 272 270 272 215 30 31 31 25

inklusive vd 45 45 45 45 5 5 5 5

inklusive pensionskostnader 23 23 23 23 3 3 3 3

 635 607 635 552 72 70 73 64

Sociala kostnader i Ryssland

Vd 279 313 - - 32 37 - -

inklusive pensionskostnader 31 28 4 3

Koncernledningen 330 345 - - 38 40 - -

inklusive pensionskostnader 125 113 14 13

Övriga anställda 9 930 12 826 - - 1 142 1 500 - -

inklusive pensionskostnader 7 970 11 048 917 1 293

 10 539 13 484 - - 1 212 1 577 - -

Summa sociala kostnader 11 174 14 091 635 552 1 284 1 647 73 64

Summa personalkostnader 54 273 69 051 2 960 2 304 6 245 8 084 341 270
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Ersättningar och övriga förmåner till styrelsen* och koncernledningen

2018 2017 2018 2017

TSEK TSEK TUSD TUSD

Styrelsen

Lord Daresbury (Peter), styrelseordförande 452 472 52 55

Preston Haskell 275 258 32 30

Ingmar Haga 276 294 32 34

Patrik Perenius 275 173 32 20

James Provoost Smith 275 220 32 26

Summa styrelsen 1 553 1 417 179 166

inklusive optioner och teckningsrätter 3 18 - 2

Ledande befattningshavare** 1 645 1 685 188 196

Löner*** 1 643 1 667 189 195

inklusive optioner och teckningsrätter 2 18 -1 1

Vd 1 844 1 933 212 226

Löner*** 1 842 1 923 212 225

inklusive optioner och teckningsrätter 3 9 - 1

Summa koncernledningen 3 490 3 618 401 422

* Ersättning till styrelsen och riktlinjer för ersättning till vd och koncernledningen har godkänts av årsstämman.
**Koncernledningen 2018 och 2017 omfattar ekonomidirektör, chefsgeolog, chefsjurist och personalchef.
*** Det fanns inga upplupna och/eller betalade bonusar för räkenskapsårets resultat 2018 och 2017. 
Ett incitamentsprogram för koncernens styrelse, ledning och anställda genom emittering av tecknings- och personaloptioner har inrättats. Mer 
information om programmet finns i not 18 i denna årsredovisning.

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Koncernens styrelse och vd vid årets slut

Kvinnor - - - -

Män 6 6 6 6

Koncernens ledning vid årets slut

Kvinnor 3 2 1 1

Män 2 3 - -

Summa varav Summa varav

Antal anställda 2018 kvinnor 2017 kvinnor

Medelantal anställda     

Moderbolaget i Sverige 1 1 1 1

Dotterbolagen i Ryssland 437 79 500 82

Totalt koncernen 438 80 501 83

Antal anställda vid årets slut   

Moderbolaget i Sverige 1 1 1 1

Dotterbolagen i Ryssland 454 88 482 90

Totalt koncernen 455 89 483 91
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Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018    
TUSD

2017 
TUSD

2018    
TUSD

2017 
TUSD

Personalkostnader 13 295 13 702 2 960 2 304 1 530 1 605 341 270

Externa kostnader* 7 612 7 337 5 511 5 274 886 839 634 617

Avskrivningar och nedskrivningar 11 25 -     -  1 3 -     -  

SUMMA 
ADMINISTRATIONSKOSTNADER OCH 
ALLMÄNNA KOSTNADER

20 918 21 064 8 471 7 577 2 417 2 447 975 886

Allmänna och administrativa kostnader avser förvaltningsbolag och moderbolaget.
* Externa kostnader inkluderar revisionstjänster. För ersättning till revisorerna se tabellen nedan:

Revisionsarvoden

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018    
TUSD

2017 
TUSD

2018    
TUSD

2017  
TUSD

PWC         

Revisionsarvoden 1 000 967 1 000 967 115 113 115 113

Revisionsrelaterade tjänster 33 214 33 214 4 25 4 25

Skatterådgivning - 64 - 64 - 8 - 8

Andra rådgivningstjänster 100 151 100 151 12 18 12 18

SUMMA ARVODEN FÖR REVISION 
OCH NÄRALIGGANDE TJÄNSTER 
TILL PWC

1 133 1 396 1 133 1 396 130 164 130 164

Andra revisionsföretag     

Lagstadgad revision och relaterade tjänster 112 161 -     -  15 19 -     -  

Summa arvoden för revision och 
relaterade tjänster till revisionsföretag 1 244 1 557 1 133 1 396 146 183 130 164

Koncernen

Poster som påverkar jämförbarheten
2018  

TSEK
2017                              

TSEK
2018 

 TUSD
2017                               

TUSD

Övriga rörelsekostnader     

Engångskorrigering av ingående moms - 2,493 - 292

Effekt på rörelseresultatet - 2,493 - 292

Jämförelsestörande poster 2017 inbegrep en engångskorrigering av ingående moms för LLC Tardan Gold och LLC Rudtechnology på 2,493 MSEK 
(0,292 MUSD).

NOT 5

NOT 6

ALLMÄNNA OCH ADMINISTRATIVA KOSTNADER

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
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NOT 7

NOT 8

FINANSIELLA INTÄKTER

FINANSIELLA KOSTNADER

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018    
TUSD

2017 
TUSD

2018    
TUSD

2017  
TUSD

Valutakursdifferenser - 8 867 - 26 865 - 1 028 - 3 143

Ränteintäkter från koncernbolag - - 16 976 11 054 - - 1 953 1 294

Övriga ränteintäkter 45 53 - - 5 6 - -

Nettointäkter från återföring av 
tidigare nedskrivningar av andelar i 
dotterbolag - - - 723 - - - 85

SUMMA FINANSIELLA 
INTÄKTER

45 8 920 16 976 38 642 5 1 034 1 953 4 522

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018    
TUSD

2017 
TUSD

2018    
TUSD

2017  
TUSD

Räntekostnader för lån och krediter -32 534 -46 561 -6 885 -16 809 -3 735 -5 447 -792 -1 967

Räntekostnader för finansiell 
leasing -167 -871 - - -19 -102 - -

Övriga räntekostnader -350 -212 - - -41 -25 - -

Summa räntekostnader -33 051 -47 644 -6 885 -16 809 -3 795 -5 574 -792 -1 967

Uppläggningsavgift för Golden 
Impala* -1 756 - -1 756 - -202 - -202 -

Valutakursdifferenser -14 664 - -48 606 - -1 569 - -5 593 -

SUMMA FINANSIELLA 
KOSTNADER

-49 471 -47 644 -57 247 -16 809 -5 566 -5 574 -6 587 -1 967

* Uppläggningsvagiften till Golden Impala betalades av Auriant Mining för de omgjorda lånevillkoren, inklusive den förlängda förfallotiden för 
lånet från Golden Impala Limited i ytterligare 2,5 år, från den 30 juni 2019 (som meddelades i pressmeddelandet daterat den 12 januari 2018) till 
den 31 december 2021, när Kara-Beldyr färväntas tas i drift, samt en fortsättning under den perioden med den befintliga räntan på 2 % per år.
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Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018 
TSEK

2017 
TSEK

2018 
TUSD

2017 
TUSD

2018 
TUSD

2017 
TUSD

Aktuell skatt -32 -80 - - -4 -9     -  - 

Uppskjuten skatt 15 901 -112  - - 1 835 -19     -  - 

SUMMA 15 869 -192 -  - 1 831 -28     -  - 

Sambandet mellan skattekostnad 
och redovisat resultat

Resultat före skatt -104 328 -18 919 -48 022 15 598 -11 935 -2 157 -5 526 1 825 

Skatt enligt gällande skattesats 21 521 3 469 10 565 -3 432 2 476 406 1 216 -402 

Skatteeffekt av kostnader som inte är 
skattemässigt avdragsgilla -3 441 -14 512 -1 515 -3 698 -395 -1 704 -174 -433 

Skatteeffekt av icke skattepliktiga intäkter 6 839 3 721 - - 792 560 - - 

Tididgare ej redovisade skatteförluster 
återhämtats för att minska skattekostnaden -9 050 7 130 -9 050 7 130 -1 042 710 -1 042 835 

SUMMA
15 869 -192 -   - 1 831 -28 -   - 

Den tillämpliga skattesatsen för Moderbolaget är 22 %. Den gällande skattesatsen för de ryska dotterbolagen är 20 %. Koncernens huvudsakliga 
affärsverksamheter bedrivs i Ryssland och gällande skattesats som används för koncernen är 20 %.

För närvarande redovisas underskottsavdrag i Moderbolaget inte som uppskjutna skattefordringar i balansräkningen, eftersom det är osäkert 
huruvida sådana skatteförluster kan utnyttjas baserat på Moderbolagets ledningsförmåga. De totala skattemässiga förlusterna i moderbolaget 
uppgår till 71 MSEK och är inte tidsbegränsade.

I dotterbolagen redovisas uppskjutna skattefordringar på överförda skattemässiga förluster när det är sannolikt att dotterbolaget kommer 
att generera tillräcklig beskattningsbar vinst för att utnyttja skattemässiga förluster inom överskådlig framtid. Enligt den ryska skattelagen är 
skatteförluster som är tillgängliga för avräkning mot framtida skattepliktig inkomst är inte tidsbegränsade.
Koncernen har väsentligt antal uppskjutna skattefordringar vid Tardan Gold. Huvuddelen av uppskjutna skattefordringar avser skattemässiga 
förluster som överförts. Baserat på prognosen kommer LLC Tardan Gold att generera skattepliktiga vinster som möjliggör att utnyttja uppskjuten 
skattefordran inom en period av 2–3 år. 

NOT 9

INKOMSTSKATT OCH UPPSKJUTEN INKOMSTSKATT
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Uppskjuten skatt avser följande: Koncernens balansräkning, 
TSEK

Koncernens resultaträkning, 
TSEK

2018 2017 2018 2017

Uppskjutna skattefordringar:

Förluster för avräkning mot framtida beskattningsbara 
intäkter 55 735 43 703 18 232 14 216 

Avrymningskostnader - 1 765 -1 706 -4 709 

Avsättning för återställning av anläggning 645 714 - -129 

Avsättning för osäkra fordringar 83 130 75 -42 

Övriga temporära skillnader -148 505 1 601 -662 

Effekt av omräkning av icke-monetära poster till 
funktionell valuta 28 709 34 904 9 169 6 482 

Summa uppskjutna skattefordringar 85 024 81 721 

Uppskjutna skatteskulder:

Prospekteringskostnader -23 099 -28 860 2 002 1 181 

Pågående arbeten -7 679 -13 585 4 915 -13 931 

Övriga intäkter - -2 422 2 557 -2 514 

Leasing av utrustning -1 285 -2 155 708 -380 

Avskrivning av anläggningstillgångar -2 246 -487 -178 261 

Aktiverade utgifter -281 -345 34 36 

Bonus till anställda -34 590 - - 

Summa uppskjutna skatteskulder -47 854 

Uppskjuten skattekostnad 15 869 -192 

Uppskjutna skattefordringar netto 50 434 33 866 

Återges i balansräkningen enligt följande:

Uppskjutna skattefordringar 50 434 36 288 

Uppskjutna skatteskulder - -2 422 
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Introduktion        Guldtillgångar        Företagsstyrning        Årsbokslut

Uppskjuten skatt avser följande: Koncernens balansräkning, 
TUSD

Koncernens resultaträkning, 
TUSD

2018 2017 2018 2017

Uppskjutna skattefordringar:

Förluster för avräkning mot framtida beskattningsbara 
intäkter 6 213 5 309 2 093 1 659 

Avrymningskostnader -  214 -196     -551 

Avsättning för återställning av anläggning 72   87 -     - 15 

Avsättning för osäkra fordringar 9   16 9      -5 

Övriga temporära skillnader -16   61 -184     -78 

Effekt av omräkning av icke-monetära poster till 
funktionell valuta 3 195 4 240 -1 045     759 

Summa uppskjutna skattefordringar 9 473 9 927 -

Uppskjutna skatteskulder:

Prospekteringskostnader -3 267  -4 136 230     138 

Pågående arbeten -856  -1 650 566    -1 630 

Övriga intäkter -   -294 294     -294 

Leasing av utrustning -144  -262 81     -44 

Avskrivning av anläggningstillgångar -250   -59 -20      30 

Aktiverade utgifter -30 -42 4      4 

Summa uppskjutna skatteskulder -4 547 -6 444 -

Uppskjuten skattekostnad - 1 832  -28 

Uppskjutna skattefordringar netto 4 926 3 483 -

Återges i balansräkningen enligt följande:

Uppskjutna skattefordringar 4 926 3 777 -

Uppskjutna skatteskulder - -294 -
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Koncernen Moderbolaget

2018.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2017.12.31

TSEK TSEK TSEK TSEK

Ingående balans 248 280 247 830 392 392

Aktiverade prospekteringskostnader 9 306 24 764 - -

Omräkningsdifferens -18 413 -24 314 - -

Utgående balans 239 173 248 280 392 392

Avskrivningar och nedskrivningar i ingående balans -84 094 -79 247 -392 -392

Avskrivningar för perioden -13 157 -17 203 - -

Omräkningsdifferens 30 116 12 356 - -

Avskrivningar och nedskrivningar i utgående balans -67 135 -84 094 -392 -392

Utgående bokfört värde 172 038 164 186 - -

Koncernen Moderbolaget

2018.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2017.12.31

TUSD TUSD TUSD TUSD

Ingående balans 37 883 34 985 60 60

Aktiverade prospekteringskostnader 1 071 2 898 - -

Utgående balans 38 954 37 883 60 60

Avskrivningar och nedskrivningar i ingående balans -14 423 -12 410 -60 -60

Avskrivningar för perioden -1 515 -2 013 - -

Avskrivningar och nedskrivningar i utgående balans -15 938 -14 423 -60 -60

Utgående bokfört värde 23 016 23 460 - -

Tillgångarna utgörs främst av prospekterings- och gruvutvecklingskostnader och innehas av koncernens ryska dotterbolag (inga tillgångar 
innehas av det svenska Moderbolaget). Immateriella tillgångar utgör en betydande del av koncernens tillgångar och ledningen utför regelbundet 
nedskrivningsprövningar för att säkerställa att de här tillgångarnas återvinningsbara värden inte är lägre än deras bokförda värden. Prövningarna av 
nedskrivningsbehovet utförs med hjälp av en modell med diskonterade kassaflöden över fyndighetens beräknade livslängd och med hänsyn tagen 
till de registrerade reserverna på inlånings-/licensområdet. Ett antal variabler simuleras i modellen. Bland de viktigare variablerna är guldpriset och 
avkastningskravet.

En nedskrivningsprövning utfördes på koncernens produktiva guldtillgångar per den 31 december 2018. Merparten av de immateriella tillgångarna 
avser licensområdet Tardan. De viktigaste antagandena som tillämpades i prövningen var ett guldpris under prövningsperioden på 1 200 USD/
uns och en diskonteringsränta på 8,32 %. Resultatet av nedskrivningsprövningarna på LLC Tardan Gold var att inget nedskrivningsbehov av de 
immateriella tillgångarna förelåg per den 31 december 2018.

Under 2015 redovisade koncernen en avsättning för nedskrivningar av immateriella tillgångar i Solcocon till ett värde av 69,855 MSEK (8,545 MUSD) 
per den 31 december 2015. Under 2015 upphörde tillfälligt malmbaserad guldproduktionen vid Solcocon. Under 2017-2018 var den malmbaserade 
guldproduktionen vid Solcocon i vänteläge. Med beaktande av de nya uppgifterna från resultatet av arbetet under 2017 och resurspotentialuppdatering 
under 2018 av fyndigheterna i Bogomolovskoye och Kozlovskoye deposits med hjälp av blockmodeller var ett geologiskt undersökningsprogram 
för 2019–2020 inom Bogomolovsky-malmfältet komplicerat. Koncernledningen tittar på olika alternativ för Solcocon och detta kan resultera i en 
återtagning av nedskrivningsavsättningar framöver.

NOT 10

GRUVRÄTTIGHETER OCH KAPITALISERADE PROSPEKTERINGSKOSTNADER
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Introduktion        Guldtillgångar        Företagsstyrning        Årsbokslut

Koncernen

2018.12.31 

TSEK

2017.12.31 

TSEK

2018.12.31 

TUSD

2017.12.31 

TUSD

Ingående balans 111 630 123 358 13 559 13 559

Inköp - - - -

Anläggningstillgångar som tagits i drift 700 - 81 -

Avyttringar - - - -

Omräkningsdifferens 10 041 -11 728 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 122 371 111 630 13 640 13 559

Ingående balans -50 030 -47 055 -6 077 -5 172

Årets nedskrivningar -7 322 -7 730 -843 -905

Avyttringar - - - -

Omräkningsdifferens -4 727 4 755 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -62 079 -50 030 -6 920 -6 077

Utgående bokfört värde 60 292 61 600 6 720 7 482

NOT 11

BYGGNADER OCH MARK

Koncernen

2018.12.31 

TSEK

2017.12.31 

TSEK

2018.12.31 

TUSD

2017.12.31 

TUSD

Ingående balans 252 909 271 897 30 658 29 802

Inköp 848 6 343 98 741

Anläggningstillgångar som tagits i drift 5 397 4 305 621 504

Avyttringar -2 716 -3 318 -312 -388

Nedskrivningar - - - -

Omräkningsdifferens 23 013 -26 317 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 279 451 252 910 31 065 30 659

Ingående balans -166 681 -156 287 -20 207 -17 143

Årets nedskrivningar -21 637 -29 358 -2 474 -3 443

Avyttringar 7 352 3 237 846 379

Nedskrivningar - - - -

Omräkningsdifferens -15 544 15 727 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -196 510 -166 681 -21 835 -20 207

Utgående bokfört värde 82 941 86 229 9 230 10 452

NOT 12

MASKINER, INVENTARIER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
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Koncernen

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

Ingående balans 10 537 7 735 1 280 851

Inköp under året 92 786 7 969 10 676 933

Anläggningstillgångar som tagits i drift -6 452 -4 305 -741 -504

Nedskrivningar - - - -

Omräkningsdifferens 3 719 -862 - -

Utgående bokfört värde 100 590 10 537 11 215 1 280

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

Ökningen av balansen för färdigställande av pågående konstruktionsarbete i slutet av 2018 beror på förberedelserna för att uppföra en ny 
lakningsanläggning vid LLC Tardan Gold. 

NOT 13

PÅGÅENDE KONSTRUKTIONSARBETEN

Dotterbolag
Organisa-

tionsnummer Säte

Andel av 
stamaktierna 

som ägs av 
moderbolaget 

direkt (%)

Andel av 
stamaktierna 

som ägs av 
koncernen (%)

Bokförda 
värden på 

moderbolagets 
aktier i 

dotterbolag den 
31 december 

2018

Bokförda 
värden på 

moderbolagets 
aktier i dotter-

bolag den 31 
december 2017

LLC Tardan Gold  1041700563519 Kyzyl 100 % 100 % 509 070 509 070

LLC Uzhunzhul*  1071901004746 Abakan 1 % 100 % 2 577 2 577

LLC GRE 324*  1037542001441 Chita 60 % 100 % - -

LLC Rudtechnologiya*
 1077530000570

Krasnoka-
mensk 51 % 100 % - -

LLC Auriant Management  1097746422840 Moscow 100 % 100 % 8 518 8 509

Auriant Cyprus Ltd 334919 Limassol 100 % 100 % - -

Awilia Enterprises Ltd** 270158 Limassol 30% 100% 23 364 23 364

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

SUMMA     543 529 543 520

* Dotterbolagen LLC Uzhunzhul, LLC GRE 324 och LLC Rudtechnologiya ägs indirekt till 100 % genom dotterbolaget LLC Tardan Gold.
** 70 % av Awilia Enterprises Ltd ägs indirekt genom dotterbolaget Auriant Cyprus Ltd.
*** Dotterbolaget LLC Kara-Beldyr ägs indirekt genom dotterbolaget Awilia Enterprises Ltd. Därför finns det inget bokfört värde för detta bolag i 
Auriant Mining AB.

Andelar i dotterbolag utgör en betydande del av moderbolagets tillgångar, och styrelsen och ledningen i 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. Nedskrivningsprövningen på moderbolagsnivå visade inga indikationer på nedskrivningsbehov. 

NOT 14

ANDELAR I KONCERNBOLAG 
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Introduktion        Guldtillgångar        Företagsstyrning        Årsbokslut

Koncernen

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

Råvaror och förnödenheter 8 714 10 755 972 1 307

Färdiga varor 541 830 60 101

Pågående arbeten 24 408 49 531 2 721 6 017

SUMMA 33 663 61 116 3 753 7 425

Kostnaden för lagervaror som redovisats som kostnader uppgick till 34,627 MSEK (3,984 MUSD) (2017: 54,973 MSEK (6,434 MUSD)).

Den 31 december 2018 hade företaget 22,6 kg producerat guld som ännu inte hade skickats till raffinering och som redovisas som pågående 
arbeten. Saldot för färdiga varor per den 31 december 2018 hänvisade 1,8 kg guld redo för försäljning (2,2 kg den 31 december 2017).

Koncernen Moderbolaget

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

Mervärdesskattefordran* 23 568 23 602 82 150

Övriga kortfristiga fordringar 4 826 3 479 919 1 547

Summa övriga kortfristiga fordringar 28 394 27 081 1 001 1 697

Förutbetalda kostnader 1 757 12 010 190 187

Summa förutbetalda kostnader 1 757 12 010 190 187

 

Koncernen Moderbolaget

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

Mervärdesskattefordran* 2 627 2 866 9 18

Övriga kortfristiga fordringar 538 422 103 188

Summa övriga kortfristiga fordringar 3 165 3 288 112 206

Förutbetalda kostnader 196 1 460 21 23

Summa förutbetalda kostnader 196 1 460 21 23

* 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.

Förutbetalda kostnader består av förskottsbetalningar till leverantörer för material och tjänster som ska tillhandahållas 2019 inom koncernens nor-
mala verksamhet. 

NOT 15

NOT 16

VARULAGER

ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR OCH FÖRUTBETALDA KOSTNADER
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Konsernen Moderbolaget

Samtliga belopp anges i TSEK
2018.12.31 

TSEK
2017.12.31 

TSEK
2018.12.31 

TSEK
2017.12.31 

TSEK

Banktillgodohavanden 10 666 41 730 175 257

Summa likvida medel 10 666 41 730 175 257

 

Koncernen Moderbolaget 

Samtliga belopp anges i TUSD
2018.12.31 

TUSD
2017.12.31 

TUSD
2018.12.31 

TUSD
2017.12.31 

TUSD

Banktillgodohavanden 1 189 5 069 20 31

Summa likvida medel 1 189 5 069 20 31

Likvida medel innefattar endast bankmedel.

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

2018
 TSEK

2017
 TSEK

2018
  TUSD

2017
  TUSD

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -88 459 -19 111 -10 103 -2 185

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier 92 192 802 35 609 445 92 192 802 35 609 445

Vinst per aktie, SEK, USD -0,96 -0,54 -0,11 -0,06

b) Efter utspädning
 Bolagsstämman inrättade ett incitamentsprogram för styrelseledamöterna, medlemmar av ledningsgruppen och andra nyckelmedarbetare genom 
att emittera aktieoptioner med rätt att teckna aktier. Det genomsnittliga antalet sådana optioner vid utgången av 2018 var 560 000. Mer information om 
de långsiktiga incitamentsprogrammen som inrättats inom företaget finns i avsnittet Långsiktiga incitamentsprogram i bolagsstyrningsrapporten.

Teckningsprocessen genomfördes i mars 2018. Totalt 23 801 320 nya aktier tecknades till lösenpriset om 2,50 kronor per aktie och ökade det totala 
intäkterna med cirka 59,5 MSEK (7,1 MUSD).

Koncernen

2018
 TSEK

2017
 TSEK

2018
  TUSD

2017
  TUSD

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -88 459 -19 111 -10 103 -2 185

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier 92 192 802 35 609 445 92 192 802 35 609 445

Antal utestående aktier vid årsslutet* 560 000 57 737 253 560 000 57 737 253

Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret efter utspädning 92 752 802 35 609 445 92 752 802 35 609 445

Resultat per aktie efter utspädning, SEK, USD -0,96 -0,54 -0,11 -0,06 

*Teckningsperioden för teckning av aktier med teckningsoptioner i Auriant Mining AB (publ.) (”Auriant Mining» eller ”Bolaget”) utfärdad i samband 
med nyemissionen i september 2017 slutade den 30 mars 2018”. Totalt 23 801 320 nya aktier tecknades till lösenpriset om 2,50 kronor per aktie och 
ökade det totala intäkterna med cirka 59,5 MSEK (7,1 MUSD) av ytterligare kapital före transaktionskostnader. Antalet tecknade aktier representerar 
cirka 42 procent av det totala antalet tecknade teckningsoptioner. Teckningsoptionerna som inte utnyttjats senast den 30 mars 2018 har nu förfallit. 
Efter registrering av de nya aktierna på Bolagsverket det totala antalet aktier i Auriant Mining ökade med 23 801 320, från 74 847 182 till 98 648 502.

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

NOT 17

NOT 18

LIKVIDA MEDEL

VINST PER AKTIE OCH ANNAN INFORMATION OM AKTIER OCH EGET KAPITAL 
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Introduktion        Guldtillgångar        Företagsstyrning        Årsbokslut

Koncernen Moderbolaget

Antal aktier 2018 2017 2018 2017

Ingående balans 74 847 182 17 802 429 74 847 182 17 802 429

Nyemissioner under perioden 23 801 320 57 044 753 23 801 320 57 044 753

Antal utestående aktier per respektive årsslut 98 648 502 74 847 182 98 648 502 74 847 182

Aktiekapital (kvotvärde 0,1125 SEK per aktie) 11 097 956 8 420 308 11 097 956 8 420 308

Aktiekapital i USD 1 436 769 1 117 325 1 436 769 1 117 325

NOT 19

AVSÄTTNINGAR
Koncernen

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

Ingående avsättning för återställningskostnader 5 757 6 493 699 714

Ytterligare avsättningar under året 931 - 107 -

Förändring av nuvärdet 229 202 22 24

Återföring av avsättning för återställning av anläggning - -642 - -75

Omräkningsdifferens -845 -296 -15 36

Summa avsättningar 6 072 5 757 677 699

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. Uppskattningarna 
av framtida återställningskostnader är baserade på antaganden som anges i respektive licensavtal. 
Ökningen av avsättning för återställningskostnader under 2018 avser omvärderingen av kostnader som krävs för att minska miljöpåverkan från 
gruvdriften, främst avseende prisökningar för framtida arbeten.
Avsättningen för återställningskostnader avseende licensområdet Tardan beräknas användas vid slutet av gruvrättighetsperioden, 2032. 
Avsättningen avseende licensområdet Staroverinskaya beräknas användas vid slutet av gruvrättighetsperioden, 2029.

NOT 20

LÅNGFRISTIGA OCH KORTFRISTIGA LÅN, OBLIGATIONER OCH VÄXELSKULDER

Koncernen

2018.12.31
TSEK

2018.12.31 
TUSD

Effektiv
ränta 

2018
2017.12.31 

TSEK
2017.12.31 

TUSD

Effektiv
ränta 

2017

Skuld till Golden Impala, USD 307 891 34 321 1,9% 307 128 37 308 4,5%

Långfristiga banklåneskulder, USD* 251 724 28 060 8,3% 275 283 33 440 8,32-10,5%

Långfristiga växelskulder, RUR 2 606 290 - 2 884 350 -

Summa kortfristiga lån och 
obligationer

562 221 62 671 585 295 71 098

Kortfristig skuld till Golden Impala, 
USD** 18 101 2 018 - - -

Kortfristiga banklåneskulder, USD*** 67 935 7 573 8,3% 16 464 2 000 8,32-10,5%

Summa kortfristiga lån och 
obligationer

86 037 9 591 16 464 2 000

* I slutet av december 2018 tecknade bolaget ett låneavtal med VTB, som tillhandahåller 4,4 MUSD (300 MRUB) till CIL-uppbyggnaden med 
förfallodatum den 31 december 2021. I december 2018 utnyttjade bolaget 2,2 miljoner dollar från faciliteten.
** Under 2018 nådde bolaget en överenskommelse med Golden Impala Limited att banken skulle tillhandahålla en ny revolverande brygglånefaciliet 
om 3 MUSD för att tillhandahålla kortfristigt rörelsekapital under lågsäsongen och säkra fortsatt finansiering av CIL-projektet. I början av 
december 2018 utnyttjade bolaget 2 miljoner dollar från den facilitet som förfaller den 31 december 2019.
*** Kortfristiga banklåneskulder utgör den kortfritsiga delen av kapåitalbeloppet för låneavtalet med VTB som ska betalas i slutet av december 
2019.

Aktiekapitalets gränser vid årsslutet 2018 var, i enlighet med bolagsordningen, minst 5,3 MSEK och högst 21,3 MSEK. Antalet aktier ska vara minst 
47 400 000 och högst 189 600 000. Antalet godkända och fullt betalda aktier vid slutet av 2018 är 98 648 502.

Per balansdagarna 2018 och 2017 var det utestående antalet aktier som följer: 
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NOT 21

FINANSIELLA TILLGÅNGAR, SKULDER OCH RISKER

I den här noten finns information om finansiella tillgångar och skulder, inklusive risker hos de finansiella instrument som koncernen är  
exponerad mot.

Koncernens kategorier och klassificeringar av finansiella instrument beskrivs i sammanfattningen av väsentliga redovisningsprinciper.

Upplysningar om finansiella skulder

Koncernen Moderbolaget

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

Skuld till Golden Impala 307 891 307 128 307 891 307 128

Växelskulder och låneskulder 254 330 278 167 -          -   

Leasingskulder 15 845 527 -          -   

Övriga långfristiga skulder* 71 218 81 481 - 18 682

Summa långfristiga finansiella skulder 649 284 667 303 307 891 325 810

Låneskulder** 67 935 16 464 - -

Skuld till Golden Impala 18 101 - 18 101 -

Leasingskulder 5 743 1 435 -          -   

Leverantörsskulder 5 285 3 542 403 247

Övriga kortfristiga skulder* 46 121 24 716 1 083 17 386

Summa kortfristiga finansiella skulder 143 185 46 157 19 587 17 633

TSEK TUSD

Skuld till Golden Impala den 31 december 2017 307 128 37 308

Förändringar under perioden till följd av:

Erhållen kortfristig lånefacilitet 18 055 2 000

Avräkning mot teckning av nya aktier -30 209 -3 603

Upplupen ränta 6 163 709

Betald ränta -627 -75

Omräkningsdifferens 25 482 -

Skuld till  Golden Impala per den 31 december 2018 325 992 36 339
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* Övriga långfristiga och kortfristiga skulder 2017 inkluderade en skuld till KFM med 2 % ränta per år som omklassificerades till en kortfristig skuld i 
december 2018, då förfallodatum är den 31 december 2019. Övriga långfristiga skulder utgörs av en skuld till Centerra i enlighet med royaltyavtalet.
** Banklåneskulder utgörs av en skuld till VTB.
*** Per den 31 december 2018 utgjorde den totala skulden till KFM, om 4,2 MUSD, den kortfristiga skulden, i enlighet med en ny återbetalningsplan 
som undertecknades i juli 2018.

Koncernena analys av löptider i relation till de totala avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena (TSEK):

2019 2020 2021 2022 efter 2022

TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

Låneskulder 67 935 79 299 91 913 82 013 -

Skuld till Golden Impala 26 324 6 069 309 537 - -

Växelskulder - - - - 2 606

Leasingskulder 5 743 7 119 8 726 - -

Övriga långfristiga skulder - - - 12 577 58 638

Leverantörsskulder 5 285 - - - -

Övriga kortfristiga skulder 46 121 - - - -

SUMMA 151 408 92 487 410 176 94 590 61 244

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

2019 2020 2021 2022 efter 2022

TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD

Låneskulder 7 573 8 839 10 246 9 142 -

Skuld till Golden Impala 2 934 677 34,504* - -

Växelskulder - - - - 290

Leasingskulder 640 794 973 - -

Övriga långfristiga skulder - - - 1 403 6 536

Leverantörsskulder 589 - - - -

Övriga kortfristiga skulder 5 141 - - - -

SUMMA 16 877 10 311 45 723 10 545 6 826

* I mars 2018 förlängdes löptiden för lånet från Golden Impala från den 31 juni 2019 till den 31 december 2021. Mer information finns i not 29.

Koncernen Moderbolaget

Samtliga belopp anges i TUSD
2018.12.31 

TUSD
2017.12.31 

TUSD
2018.12.31 

TUSD
2017.12.31 

TUSD

Skuld till Golden Impala 34 321 37 308 34 321 37 308

Växelskulder och låneskulder 28 350 33 790 -     -   

Leasingskulder 1 766 64 -     -   

Övriga långfristiga skulder* 7 939 9 899 - 2 269

Summa långfristiga finansiella skulder 72 376 81 061 34 321 39 577

Låneskulder** 7 573 2 000 - -

Skuld till Golden Impala 2 018 - 2 018

Leasingskulder 640 174 -     -   

Leverantörsskulder 589 430 45 30

Övriga kortfristiga skulder*** 5 141 3 002 121 2 112

Summa kortfristiga finansiella skulder 15 961 5 606 2 184 2 142
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2018.12.31  
TSEK

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

Verkligt och redovisat värde av finansiella skulder, TSEK
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde

Leverantörsskulder 5 285 5 285 3 542 3 542

Övriga kortfristiga och långfristiga skulder 117 339 117 339 106 197 106 197

Skuld till Golden Impala 325 992 325 992 307 128 307 128

Låneskulder 319 659 319 659 291 747 291 747

Växelskulder 2 606 2 606 2 884 2 884

Leasingavgifter 21 588 21 588 1 962 1 962

Summa finansiella skulder 792 469 792 469 713 460 713 460

2018.12.31  
TUSD

2018.12.31  
TUSD

2017.12.31  
TUSD

2017.12.31  
TUSD

Verkligt och redovisat värde av finansiella skulder
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde

Leverantörsskulder 589 589 430 430

Övriga kortfristiga och långfristiga skulder 13 080 13 080 12 901 12 901

Skuld till Golden Impala 36 338 36 338 37 308 37 308

Låneskulder 35 632 35 632 35 440 35 440

Växelskulder 290 290 350 350

Leasingavgifter 2 406 2 406 238 238

Summa finansiella skulder 88 335 88 335 86 667 86 667

Löptider för finansiella skulder 
per den 31 december 2018:

< 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 5 285 - - 589 - -

Övriga skulder 46 121 12 583 58 638 5 141 1 403 6 536

Skuld till Golden Impala 26 324 315 608 - 2 934 35 181 -

Låneskulder 67 935 253 225 - 7 934 28 227 -

Växelskulder - - 2 606 - - 290

Leasingavgifter 5 743 15 845 - 640 1 766 -

Summa finansiella skulder 151 408 597 261 61 243 16 877 66 577 6 826

Löptidsanalysen för finansiella skulder inkluderar ränta. 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:

2018.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TUSD

2018.12.31 
TUSD

2018.12.31 
TUSD

Leasingavgifter, 
minimum Ränta

Nuvärde av 
betalningar

Leasingavgifter, 
minimum Ränta

Nuvärde av 
betalningar

Mindre än ett år 8 327 2 584 5 743 928 288 640

Mellan ett och fem år 22 832 6 987 15 845 2 545 779 1 766

SUMMA 31 159 9 571 21 588 3 473 1 067 2 406
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Upplysningar om finansiella tillgångar:

2018.12.31  
TSEK

2018.12.31  
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

Likvida medel
Verkligt 

värde
Bokfört 

värde
Verkligt 

värde
Bokfört 

värde

Likvida medel i SEK 60 60 253 253

Likvida medel i USD 9 164 9 164 41 164 41 164

Likvida medel i RUR 1 442 1 442 313 313

Summa likvida medel 10 666 10 666 41 730 41 730

2018.12.31 
TUSD

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

Likvida medel
Verkligt 

värde
Bokfört 

värde
Verkligt 

värde
Bokfört 

värde

Likvida medel i SEK 7 7 31 31

Likvida medel i USD 1 022 1 022 5 000 5 000

Likvida medel i RUR 160 160 38 38

Summa likvida medel 1 189 1 189 5 069 5 069

Verkligt och redovisat värde av finansiella tillgångar:

2018.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

Verkligt 
värde

Bokfört 
värde

Maximal 
kreditrisk

Verkligt 
värde

Bokfört 
värde

Maximal 
kreditrisk

Kundfordringar* 5 285 5 285 5 285 16 442 16 442 16 442

Reservering för osäkra kundfordringar - - - -1 130 -1 130 -1 130

Kundfordringar, netto 5 285 5 285 5 285 15 312 15 312 15 312

Övriga kortfristiga fordringar 4 826 4 826 4 826 3 479 3 479 3 479

Likvida medel 10 666 10 666 - 41 730 41 730 -

Summa finansiella tillgångar 20 777 20 777 10 111 60 521 60 521 18 791

2018.12.31 
TUSD

2018.12.31 
TUSD

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

Verkligt 
värde

Bokfört 
värde

Maximal 
kreditrisk

Verkligt 
värde

Bokfört 
värde

Maximal 
kreditrisk

Kundfordringar* 589 589 589 1 997 1 997 1 997

Reservering för osäkra kundfordringar - - - -137 -137 -137

Kundfordringar, netto 589 589 589 1 860 1 860 1 860

Övriga kortfristiga fordringar 538 538 538 422 422 422

Likvida medel 1 189 1 189 - 5 069 5 069 -

Summa finansiella tillgångar 2 316 2 316 1 127 7 351 7 351 2 282

*Kundfordringar 2017 inkluderar 14,292 MSEK (1,736 MUSD) avseende försäljning av överbliven gruvdriftsutrustning och fordon (som företaget 
erhöll i februari 2018).
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 tillämpar 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 all 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.
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Policy för hantering av finansiella risker 

Koncernens verksamhet är exponerad för en rad olika finansiella risker: a) marknadsrisk (inklusive valuta- och guldprisrisk samt ränterisk), b) 
kreditrisk och c) likviditetsrisk. 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. 
Följaktligen arbetar koncernen 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. De enskilda företagens funktionella 
valutor fastställs med utgångspunkt från den primära ekonomiska miljö de verkar i eller den miljö där de huvudsakligen genererar och spenderar 
likvida medel. De ryska moderbolagens funktionella valuta är US-dollar, medan moderbolagets är svenska kronor. Koncernredovisningen presenteras 
i rapportvalutan svenska kronor (SEK) och arbetsvalutan US-dollar. Företaget är genom sin verksamhet dessutom exponerat för valutarisker, då 
förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat och kassaflöde. Koncernens policy är generellt att inte säkra sig mot dessa valutarisker. 
Fluktuationer på valutamarknaden kan innebära väsentliga negativa effekter på koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Koncernens intäkter påverkas av valutakursförändringar. Koncernens intäkter från försäljning av guld är knutna till amerikanska dollar, medan 
merparten av koncernens rörelsekostnader är noterade i rubel. Följaktligen kan en ökning av rubeln i förhållande till den amerikanska dollarn inverka 
negativt på koncernens marginaler genom en ökning av den amerikanska dollarns värde på dess kostnader som noterats i rubel. Under 2018 sjönk 
exempelvis rubeln med 8 procent i förhållande till den amerikanska dollarn. Omvänt kan en uppskrivning av den amerikanska dollarn inverka positivt 
på koncernens marginaler genom en sänkning av den amerikanska dollarns värde på dess kostnader som noterats i rubel. 

Tillgångar och skulder omräknas från den funktionella valutan till redovisningsvalutan till en balansdagskurs på 8,971 SEK per USD (8,2322 SEK per 
USD per den 31 december 2017). För 2018 omräknades intäkter och kostnader till följande genomsnittliga växelkurser i SEK/USD: 8,1068 för det första 
kvartalet 2018, 8,6674 för det andra kvartalet 2018, 8,9488 för det tredje kvartalet 2018 och 9,0417 för det fjärde kvartalet 2018 (respektive 8,9229, 8,7999, 
8,1371 och 8,3155 för 2017). 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 per valuta:

2018.12.31  
TSEK

2018.12.31  
TSEK

2018.12.31  
TSEK

2018.12.31  
TSEK

Samtliga belopp anges i TSEK SEK USD RUR Summa

Likvida medel 60 9 164 1 442 10 666

Kundfordringar - - 5 285 5 285

Övriga kortfristiga fordringar - - 4 826 4 826

Summa finansiella tillgångar 60 9 164 11 553 20 777

Leverantörsskulder 403 - 4 882 5 285

Övriga kortfristiga och långfristiga skulder 1 099 108 545 7 696 117 339

Skuld till Golden Impala - 325 992 - 325 992

Låneskulder - 319 659 - 319 659

Växelskulder - - 2 606 2 606

Leasingskulder - - 21 588 21 588

Summa finansiella skulder 1 502 754 196 36 772 792 470

Finansnetto -1 442 -745 032 -25 219 -771 693
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Känslighetsanalysen av vinst före skatt på grund av valutarisker visas i tabellen nedan:

2018.12.31 2018.12.31 2018.12.31 2018.12.31

Förändring i Effekt på vinst Förändring i Effekt på vinst

växelkursen för RUR, % före skatt, TSEK växelkursen för USD, % före skatt, TSEK

10% Minskat med 2 522 10% Ökat med 74 503 

-10% Ökat med 2 522 -10% Minskat med 74 503

Prisriskanalys 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för guldprisrisk eftersom förändringar i guldpriser påverkar koncernens resultat och kassaflöde. 
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). Sjunkande guldpriser kan väsentliga negativa effekter 
uppstå till koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Koncernen erhåller i stort sett alla sina intäkter från försäljningen av guld. Dess 
ekonomiska resultat är således till stor del beroende av priset på guld. Guldmarknaden är konjunkturberoende och känslig för förändringar av den 
allmänna ekonomiska situationen, och kan påverkas av betydande instabilitet. Det är därför inte möjligt att förutse guldpriset korrekt. Priset på guld 
påverkas av en rad olika faktorer, varav flera ligger utanför koncernens kontroll. Några av dessa faktorer är:

• spekulativ handel med guld 
• valutakurser, särskilt rörelser i värdet på den amerikanska dollarn i förhållande till andra valutor 
• den totala nivån för terminsförsäljning av guldproducenter 
• den totala produktionsvolymen och -kostnaden 
• faktisk och förväntad inflation och räntor 
• global och regional tillgång och efterfrågan samt prognoser för framtida tillgång och efterfrågan.

Det globala guldpriset har minskat betydligt sedan 2012 och har varit föremål för instabilitet över korta tidsperioder. Under 2014 var koncernens 
genomsnittliga försäljningspris 1 249 USD/uns; under 2015 minskade koncernens genomsnittliga försäljningspris till 1 157 USD/uns, eller med 7 
%; under 2016 koncernens genomsnittliga försäljningspris steg det igen till 1 269 USD/uns, eller med 9 % och under 2017 var det genomsnittliga 
försäljningspriset 1 260 USD/uns. Under 2018 var det genomsnittliga försäljningspriset för guld per uns 2,5% lägre än i fjol: 1 228 USD under 2018 (1 
260 USD under föregående period). 

Betydande ihållande nedgångar i guldpriset kan innebära att den guldprospekterings- och utvecklingsverksamhet som koncernen bedriver blir 
mindre lönsam eller olönsam, vilket kan få en väsentlig negativ effekt på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. I tabellen nedan 
sammanfattas 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 %, allt annat lika Ökat med 15 099 Ökat med 1 737

-10 %, allt annat lika Minskat med 15 099 Minskat med 1 737

a2) Ränterisk 

Koncernens räntebärande lån består av lån i ryska banker och lån från aktieägare/relaterade parter. I dagsläget har alla räntebärande lån fasta 
räntesatser i enlighet med lånevillkoren och därför är koncernen för närvarande inte direkt exponerad för en ränterisk på kort sikt. En högre räntesats 
framöver kan få väsentliga negativa effekter på koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

En stor del av koncernens räntebärande lån är dock kortfristiga, och förfaller till återbetalning inom mindre än ett år. Resterande del förfaller inom 
mindre än 5 år. Koncernen deltar regelbundet i förhandlingar med befintliga finansiärer i syfte att förlänga giltighetstiden för nuvarande åtaganden 
till efterföljande perioder och upprätthålla en optimal amorteringsplan. Lånevillkoren kan ändras eller justeras vid dessa förhandlingar, inklusive 
potentiella räntehöjningar. Om koncernen inte kan hitta alternativa finansieringskällor kan det finnas en ökning av räntekostnader, vilket i sin tur kan 
få en väsentlig negativ effekt på koncernens verksamhet, nettoresultat och finansiella ställning. 

b) Kreditrisk 

Som regel ska överskottslikviditet behållas på aktuella bankkonton eller investeras i sparkonton eller endagsinsättningar beroende på 
omständigheterna. Konton öppnas och insättningar görs i samma banker som tillhandahåller finansiering till koncernen. Med avseende på 
försäljningen av guld finns det i allmänhet inga fordringar från dessa transaktioner – koncernen säljer guld till banken, som innehar en särskild 
licens för att bedriva verksamhet med ädelmetaller. I samband med transaktionen erhåller koncernen antingen en förskottsbetalning från banken 
när raffinaderietrapporna har mottagits med dorétackor från koncernen eller så fullgör köparen sitt åtagande samma dag om guld inte säljs mot 
förskottsbetalning. Auriant har relativt få kundfordringar på andra parter, och av vilka de flesta utgår från uthyrning av koncernens utrustning. 
Avsättningar för osäkra fordringar redovisas baserat på en individuell bedömning av varje motparts betalningsförmåga. Om en motpart inte uppfyller 
sina åtaganden kan det leda till väsentliga negativa effekter för koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
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c) Likvidetsrisk 

Auriant Mining befinner sig i ett utvecklingsskede och har således fortsatt behov av att investera. Medel för dessa investeringar kan inte enbart 
hämtas från internt genererade intäkter. Bolagets tillväxt är därför fortsatt beroende av extern finansiering. Extern finansiering kan säkras i form av 
upplåning eller genom kapitaltillskott. För företag som befinner sig i ett utvecklingsskede är finansiering med eget kapital den vanligaste metoden. 
Företaget har sedan grundandet vid ett flertal tillfällen genomfört företrädesemissioner och riktade nyemissioner. En framgångsrik nyemission 
är dock i stor utsträckning beroende av marknadsläget. Emellertid har extern finansiering i form av banklån blivit en av de viktigaste källorna till 
rörelsekapital för koncernen, och denna finansiering har även möjliggjort ökad investeringsverksamhet. Om Auriant inte kan säkra finansiering kan 
det leda till väsentliga negativa effekter för koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Koncernen är belånad och en betydande del 
av dess skulder är kortfristiga. Banksystemet i Ryssland genomgår fortlöpande utveckling och tillhandahåller begränsad likviditet till ryska företag 
till räntor som vanligtvis är högre än räntorna i EU och i USA. För företag i liknande storleksklass som koncernen tillhandahåller banksystemet 
vanligtvis inte tillräcklig likviditet på lång sikt. Varaktigheten på bankförbindelser överstiger sällan 5 år och varierar normalt mellan 1 och 3 år, 
under vilka betydande medel tillhandahålls till låntagarna som en rörelsekapitalfinansiering med delutbetalningar med en löptid på mindre än 1 år. 
Koncernen förhandlar regelbundet med finansieringsbanker om exempelvis återbetalningsplaner, så att den kan finansiera sin löpande verksamhet 
och investeringsverksamhet och betala sina skulder. Koncernen har visserligen tidigare lyckats förhandla fram återbetalningsplaner som gjort 
det möjligt för den att fortsätta med sin verksamhet, men det går inte att garantera att den även fortsättningsvis kommer att kunna göra det. 
Om koncernen inte kan förhandla fram återbetalningsplaner med bankerna som gör det möjligt för den att finansiera sin löpande och finansiella 
verksamhet samt uppfylla sina åtaganden i tid kan det få väsentliga negativa effekter på dess verksamhet, resultat och finansiella ställning.

NOT 22

LEVERANTÖRSSKULDER OCH ÖVRIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget 

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

Leverantörsskulder 5 285 3 542 403 247 

Erhållna förskott 30 1 -      -  

Andra skulder 7 135 2 643 11 13 

Upplupna avgifter 1 028 895 800 750 

Summa leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 13 478 7 081 1 214 1 010 

Koncernen Moderbolaget 

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

Leverantörsskulder 589 430 45 30 

Erhållna förskott 3 - -       -  

Andra skulder 788 322 1 2 

Upplupna avgifter 115 109 88 90 

Summa leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 1 495 861 134 122 
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NOT 23

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

Kortfristig skuld till KFM* 37 326 16 464 37 326 16 464

Löner och sociala avgifter 6 173 6 051 62 104

Övriga personalkostnader - - 224 113

Skatteskulder 2 612 4 710 48 -

Avsättningar för rättsprocesser 10 93 - -

Summa övriga kortfristiga skulder 46 121 27 318 37 660 16 681

Koncernen Moderbolaget

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

Kortfristig skuld till KFM* 4 161 2 000 4 161 2 000

Löner och sociala avgifter 688 735 7 13

Övriga personalkostnader - - 25 14

Skatteskulder 291 572 5 -

Avsättningar för rättsprocesser 1 11 - -

Summa övriga kortfristiga skulder 5 141 3 318 4 198 2 027

* Per den 31 december 2018 utgjorde den totala skulden till KFM, om 4,2 MUSD, den kortfristiga skulden, i enlighet med en ny återbetalningsplan 
som undertecknades i juli 2018.

NOT 24

LÅN TILL DOTTERBOLAG

Moderbolaget

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

Ingående balans 161 933 347 997 19 671 38 254

Lån under året 38 925 31 500 4 390 3 807

Upplupen ränta 16 976 11 054 1 953 1 294

Återbetalt under året -4 482 -9 403 -516 -1 101

Lån omvandlade till eget kapital - -201 066 - -24 424

Avsättningar/återföring av lånefordringar - 723 - 88

Omräkningsdifferens -19 768 -18 873 -3 919 1 753

Utgående bokfört värde 193 584 161 932 21 579 19 671

Lån till dotterbolag utgör en väsentlig portion av tillgångarna i moderbolaget, och ledningen för moderbolaget genomför regelbundet 
nedskrivningsprövningar för att fastställa att återvinningsvärdet av dessa tillgångar inte är lägre än det redovisade värdet. 
Nedskrivningsprövningarna som utfördes per den 31 december 2018 visade att det inte förelåg några behov av nedskrivningar av beviljade lån 
eller investeringar i dotterbolag. Under 2015 skrevs alla investeringar och lån avseende Solcocon (LLC GRE 324 och LLC Rudtechnologia) ned.
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NOT 25

STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen Moderbolaget

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

Anläggningstillgångar 58 304 60 858 -  - 

Övriga kortfristiga fordringar - 2 287 -  

Nettotillgångar i pantförskrivna dotterbolag (exklusive direkt pantför-
skrivna anläggningstillgångar) 6 130    46 068 -  - 

Andelar i dotterbolag -       - 509 070 509 070 

Fordringar på dotterföretag -       - -       - 

Belånade bankkonton -       - -       - 

SUMMA 64 434 109 213 509 070 509 070 

Koncernen Moderbolaget

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

Anläggningstillgångar 6 499 7 393 -  - 

Övriga kortfristiga fordringar - 278 - - 

Nettotillgångar i pantförskrivna dotterbolag (exklusive direkt pantför-
skrivna anläggningstillgångar) 4 237 7 463 -  - 

Andelar i dotterbolag -       - 56 746 61 839 

Fordringar på dotterföretag -       - -       - 

Belånade bankkonton -       - -       - 

SUMMA 10 736 15 134 56 476 61 839 

Enligt låneavtalet med VTB skulle koncernen den 31 december 2017 pantsätta 100 % av aktierna i LLC Tardan Gold, LLC GRE-324 och LLC Kara-
Beldyr och 99 % av aktierna i LLC Uzhunzhul samt ingå garantiavtal med Auriant Mining AB och Awilia Enterprises Limited till förmån för VTB 
att fullgöras senast den 31 mars 2018.
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NOT 26

ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

NOT 27

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE PARTER

Majoritetsaktieägare och det yttersta moderbolaget för Auriant AB är Bertil Holdings Limited som äger cirka 52 % av bolagets aktier. Bertil 
Holdings Limited är ett bolag som kontrolleras av Preston Haskell, som är Auriants huvudägare. De återstående 48 % av aktierna i Auriant är 
spridda på cirka 3 331 aktieägare.

Finansiering

I april 2018 erhöll bolaget ett kontanttillskott om 3,2 MUSD från nyemissionen. Den totala nettofinansieringen som erhölls genom ett 
nyemissionsprogram under 2017-2018 motsvarade 9,5 MUSD.

Under 2018 nådde bolaget en överenskommelse med Golden Impala Limited att banken skulle tillhandahålla en ny revolverande brygglånefaciliet 
om 3 MUSD för att tillhandahålla kortfristigt rörelsekapital under lågsäsongen och säkra fortsatt finansiering av CIL-projektet. I början av 
december 2018 utnyttjade bolaget 2 miljoner dollar från den facilitet som förfaller den 31 december 2019.

Det nominella beloppet av obligationslånet till Golden Impala per den 31 december 2018 uppgår till 307,891 MSEK (34,321 MUSD). Beloppet av 
den revolvernande brygglånefaciliteten från Golden Impala av den 31 december 2018 uppgår till 18,101 MSEK (2,018 MUSD). Upplupen ränta för 
transaktioner med närstående parter under 2018 uppgår till -6,163 MSEK (-709 MUSD) och erlagd ränta uppgår till -627 MSEK (-75 MUSD)

Koncernen Moderbolaget 

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

2018.12.31 
TSEK

2017.12.31 
TSEK

Villkorad köpeskilling 71 218 62 801 -      -  

Skuld till KFM - 17 788 - 17 788 

Övriga långfristiga skulder 15 844 1 419 - 894 

Summa övriga långfristiga skulder 87 062 82 008 - 18 682 

Koncernen Moderbolaget 

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

2018.12.31 
TUSD

2017.12.31 
TUSD

Villkorad köpeskilling 7 939 7 629 -       -  

Skuld till KFM - 2 161 - 2 161 

Övriga långfristiga skulder 1 766 173 - 108 

Summa övriga långfristiga skulder 9 705 9 963 - 2 269 

I oktober 2014 köpte koncernen resterande 70 % i LLC Kara-Beldyr från kanadensiska Centerra Gold Inc. och ökade därmed sin andel i LLC Ka-
ra-Beldyr till 100 %. Som ersättning för denna transaktion kommer Auriant Mining att betala Centerra Gold en produktionsroyalty (Net Smelter 
Royalty) på 3,5 % på alla mineralintäkter från Kara-Beldyr i framtiden. Som ett resultat av detta redovisar koncernen en villkorad köpeskilling 
till Centerra Gold Inc Värdet på den villkorade köpeskillingen har beräknats baserat på det verkliga värdet enligt kassaflödesmodellen. Kassa-
flödesmodellen omfattar tre scenarier: realistisk, optimistisk och pessimistisk med en sannolikhet på 90 %, 5 % respektive 5 %. Intervallen för 
huvudantagandena i de olika scenarierna var: Guldpris: 1 200–1 300 USD/oz, WACC - 17.5 %. Alla förändringar uppskattas i verkligt värde via 
tillgångens redovisade kostnad. Per den 31 december 2018 uppgick den villkorade köpeskillingen till 71,218 MSEK (7,939 MUSD) (den 31 december 
2017: 62,801 MSEK (9,629 MUSD).

Per den 31 december 2018 utgjorde den totala skulden till KFM, om 4,2 MUSD, den kortfristiga skulden, då en ny återbetalningsplan underteck-
nades i juli 2018. Den kortfristiga låneskulden minskades med en betalning om 2,0 MUSD i enlighet med avbetalningsplanen.

 Finansiering från Golden Impala TSEK TUSD

Ingående balans inklusive ränta 307 128 37 308

Erhållen kortfristig lånefacilitet 18 055 2 000

Avräkning mot teckning av nya aktier -30 209 -3 603

Upplupen ränta 6 163 709

Betald ränta -627 -75

Omräkningsdifferens 25 482 -

Skuld till Golden Impala den 31 december 2018 325 992 36 339



AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 2018108

I tabellen nedan sammanfattas de transaktioner med närstående parter som har genomförts under året:

Koncernen

2018                
TSEK 

2017              
TSEK 

2018                 
TUSD

2017                  
TUSD

Konsulttjänster från företag med anknytning till styrelsele-
damöter 765 752 88 88

Juridiska tjänster från ett närstående företag till huvudak-
tieägaren 1 082 2 262 124 262

Ränteutgifter till närstående:

Räntor till företag kontrollerade av den ytterst kontrolle-
rande parten 18 055 15 976 2 000 1 867

Ränta till aktieägarna - - - -

Mellanhavanden med närstående vid årets slut

Skulder till företag med anknytning till styrelseledamöter 68 102 8 12

Skulder till närstående företag till den ytterst kontrollerande 
parten 308 917 309 006 34 435 37 536

Skulder till aktieägare - - - -

För ersättning till styrelsen och koncernledningen, se not 4.

NOT 28

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSEN

Skulder från finansieringsverksamheten

Skuld till 
aktieägare

Lån 
med 

kortare 
löptid 

än 1 år

Lån med 
längre 

löptid än 
1 år

Finansiella 
leasingavtal 
med kortare 

löptid än 
1 år 

Finan-
siella 

leasin-
gavtal 

med 
längre 

löptid än 
1 år

Andra 
skulder 

som 
förfaller 

inom 1 år

Andra 
skulder 

som 
förfaller 

efter län-
gre tid 
än 1 år Summa

TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

Finansiella skulder den 1 
januari 2017

393 764 278 478 131 908 6 392 1 227 - - 811 769

Kassaflöde  -30 883  -8 443  -16 481  -55 807

Förvärv – finansiella leasingav-
tal    276 527   803

Omklassificeringar  -198 533 143 375 1 227 -1 227 32 946 22 213 -

Avräkning mot teckning av nya 
aktier -62 065       -62 065

Valutakursjusteringar -40 546 -32 599  2 853   -5 258 -75 550

Andra transaktioner som inte 
ingår i kassaflödet 15 976   -871   833 15 938

Finansiella skulder den 
31 december 2017

307 128 16 464 275 283 1 435 527 16 464 17 788 635 089

Kassaflöde 18 055 -23 559 -1 795 - -7 299

Förvärv – finansiella leasingav-
tal 5 743 15 845 21 588

Omklassificeringar 51 471 527 -527 17 788 -17 788 51 471

Avräkning mot teckning av nya 
aktier -30 209 - - -30 209

Valutakursjusteringar 25 481 -338 - 3 074 28 217

Andra transaktioner som inte 
ingår i kassaflödet 5 536 172 - 5 708

Finansiella skulder den 
31 december 2018

325 992 67 935 251 724 5 743 15 845 37 326 - 704 566

Nedanstående tabell utvisar förändringarna av skulder som härrör från finansieringsverksamheten:
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Moderbolaget

Skulder från finansieringsverksamheten

Skuld till 
aktieägare

Lån med 
kortare löp-

tid än 1 år

Andra skul-
der som 
förfaller 

inom 1 år

Andra skulder 
som förfaller 

efter längre tid 
än 1 år Summa

TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

Finansiella skulder den 1 januari 2017 393 764 55 158 - - 448 922

Kassaflöde -16 481 -16 481

Omklassificeringar -55 158 32 946 22 213 -

Avräkning mot teckning av nya aktier -62 065 -62 065

Valutakursjusteringar -40 546 -5 258 -45 804

Andra transaktioner som inte ingår i kassaflödet 15 976 833 16 809

Finansiella skulder den 31 december 2017 307 128 - 16 464 17 788 341 381

Kassaflöde 18 055 18 055

Omklassificeringar 17 788 -17 788 -

Avräkning mot teckning av nya aktier -30 209 -30 209

Valutakursjusteringar 25 481 3 074 28 555

Andra transaktioner som inte ingår i kassaflödet 5 536 5 536

Finansiella skulder den 31 december 2018 325 992 37 326 - 363 319

Skulder från finansieringsverksamheten

Skuld till 
aktieägare

Lån med 
kortare 

löptid 
än 1 år

Lån med 
längre 

löptid än 
1 år

Finansiel-
la leasin-

gavtal 
med 

kortare 
löptid än 

1 år 

Finan-
siella 

leasin-
gavtal 

med län-
gre löptid 

än 1 år

Andra 
skulder 

som 
förfaller 

inom 1 år

Andra 
skulder 

som 
förfaller 

efter län-
gre tid 
än 1 år Summa

TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD

Finansiella skulder den 1 
januari 2017

43 285 30 612 14 500 703 135 - - 89 234

Kassaflöde -3 607 -978 -2 000 -6 586

Förvärv – finansiella leasingavtal 34 64 98

Omklassificeringar -25 003 18 940 135 -135 4 000 2 063 -

Avräkning mot teckning av nya 
aktier -7 843 -7 843

Valutakursjusteringar -2 179 177

Andra transaktioner som inte 
ingår i kassaflödet 1 867 102 98 2 066

Finansiella skulder den 31 
december 2017

37 308 2 000 33 440 174 64 2 000 2 161 77 147

Kassaflöde 2 000 -5 380 -213 - -3 593

Förvärv – finansiella leasingavtal 640 1 766 2 406

Omklassificeringar 5 573 64 -64 2 160 -2 161 5 573

Avräkning mot teckning av nya 
aktier -3 604 - - -3 604

Valutakursjusteringar -45 - -45

Andra transaktioner som inte 
ingår i kassaflödet 628 19 - 647

Finansiella skulder den 31 
december 2018

36 332 7 573 28 060 640 1 766 4 161 - 78 532
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Moderbolaget

Skulder från finansieringsverksamheten

Skuld till 
aktieägare

Lån med 
kortare löp-

tid än 1 år

Andra skul-
der som 
förfaller 

inom 1 år

Andra skulder 
som förfaller 

efter längre tid 
än 1 år Summa

TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD

Finansiella skulder den 1 januari 2017 43 285 6 063 - - 49 348

Kassaflöde   -2 000  -2 000

Omklassificeringar  -6 063 4 000 2 063 -

Avräkning mot teckning av nya aktier -7 843    -7 843

Andra transaktioner som inte ingår i kassaflödet 1 867   98 1 964

Finansiella skulder den 31 december 2017 37 308 - 2 000 2 161 41 469

Kassaflöde 2 000 2 000

Omklassificeringar 2 161 -2 161 -

Avräkning mot teckning av nya aktier -3 604 -3 604

Andra transaktioner som inte ingår i kassaflödet 628 628

Finansiella skulder den 31 december 2018 36 332 4 161 - 40 493

Det fanns inga väsentliga händelser efter rapportdagen som skulle påverka tillgångar, skulder, intäkter eller kostnader och som ska redovisas i 
koncernredovisningen för året som slutade den 31 december 2018.

NOT 29

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
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Försäkran
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 
enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger en 
rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbola-
get ger en sann och rättvisande översikt av koncernens 
och moderbolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i 
koncernen möter.

Styrelsen har den 23 april 2019 godkänt denna årsre-
dovisning och koncernredovisning för offentlig-
görande. Koncernens och moderbolagets resultat- och 
balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 
den 14 maj 2019 för godkännande.

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 april 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anna Rozhdestvenskaya    
Authorised Public Accountant

Lord Daresbury Preston Haskell
Styrelseordförande Styrelseledamot

Ingmar Haga Patrik Perenius
Styrelseledamot Styrelseledamot

Sergey Ustimenko
VD

Stockholm, den 23 april, 2019
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Auriant Mining AB (publ), org.nr 556659-4833

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN

UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för Auriant Mining AB för år 2018 med undantag 
för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 48-53. Bolagets årsre-
dovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 42-53 samt 
60-110 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställn-
ing per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits 
av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte 
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 48-53. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträknin-
gen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Au-
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Detta dokument innehåller även annan information än årsre-
dovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidor-
na 1-41 samt 55-59. Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget utta-
lande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 

identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kun-
skap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. 
Vi har inget att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREK-
TÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, så som de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta.

REVISORNS ANSVAR

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och ans-
es vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsre-
dovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsins-
pektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisorn-
sansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

UTTALANDEN

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisnin-
gen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Auriant Mining AB för år 2018 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förs-
laget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ans-
var. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncer-
nen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREK-
TÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av mo-
derbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska sit-
uation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska an-
gelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bola-
get

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är fören-
ligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av för-
valtningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.re-
visorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en 
del av revisionsberättelsen.

REVISORNS GRANSKNING AV BOLAGSSTYRN-
INGSRAPPORTEN

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten 
på sidorna 48-53 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Re-
visorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär 
att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt Interna-
tional Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. 
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra 
uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i en-
lighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisning-
slagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt 
är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 23 april 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anna Rozhdestvenskaya   
Auktoriserad revisor
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Introduktion        Guldtillgångar        Företagsstyrning        Årsbokslut

Kompletterande uppgifter
ÖVERSÄTTNING

Den engelska versionen av årsrapporten för 2018 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.

TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK 
INFORMATION UNDER 2019

Auriant Mining AB:s räkenskapsår är den 1 januari 
till den 31 december. Företaget lämnar under 2019 
återkommande ekonomisk information enligt följande:

Delårsrapport (1) jan–mar 2019: 
Den 31 maj 2019
Delårsrapport (2) jan–jun 2019: 
Den 30 augusti 2019
Delårsrapport (3) jan–sep 2019:
Den 29 november 2019
Delårsrapport (4) jan–dec 2019: 
Den 28 februari 2020



Stockholm, Sweden

Phone: +46 (0) 70 7 27 70 97, Fax: +46 (0) 86 2 43 72 0, info@auriant.com


