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Auriant Mining AB (publ) 
 

Delårsrapport för sexmånadersperioden 1 januari – 30 juni 2013 

 

Finansiella händelser: 

 

 Koncernens intäkter från försäljning av guld och guldekvivalenter för första 

halvåret 2013 ökade med 123% till 69,4 MSEK (10,7 MUSD) jämfört med 31,1 

MSEK (4,5 MUSD) för första halvåret 2012. 

 Den totala guldproduktionen för perioden ökade med 220% till 250 kg (8 037 

uns) från 78 kg (2 508 uns) under första halvåret 2012. 

 EBITDA för perioden var negativt -32,9 MSEK (-5,1 MUSD) jämfört med ett 

positivt EBITDA för första halvåret 2012 med 0,9 MSEK (0,1 MUSD). 

 Nettoresultatet efter skatt för rapportperioden uppgick till -63,6 MSEK (-9,8 

MUSD), jämfört med första halvåret 2012 -26,5 MSEK (-3,9 MUSD). Resultat 

per aktie före och efter utspädning för perioden var motsvarande -3,57 SEK (-

0,6 USD) jämfört med första halvåret 2012 -1,5 SEK (-0,2 USD). 

 Renoveringar av högarna, anrikningsverket och krossningsanläggningen vid 

Solcocon är avslutade. Driftsättning och intrimning av den uppgraderade 

utrustningen startade i juli.  

 Säsongsproduktionen från Gold Borzyas alluviala verksamhet har startats i 

förtid och överträffar för närvarande uppsatta mål. 

Huvudsakliga förändringar efter periodens slut: 

 Juli månads guldproduktion uppgick till 186 kg (5 980 uns). 

 I augusti 2013 avgick Sergey Kashuba ur styrelsen i Auriant Mining AB för att 

fokusera på övriga engagemang.  
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VD har ordet 

Efter att ha genomfört en omorganisation under andra halvåret 2012, var det första halvåret 

2013 en positiv period för bolaget. Vi räknar med att nå våra produktionsmål om 1 000 – 1 200 

kg guld (32 000 – 38 400 uns) för helåret 2013, vilket är nästan dubbelt så mycket som förra 

året. Produktionsresultatet för de första sex månaderna 2013 var enligt våra förväntningar. 

Tardan presterade bra  i förberedelserna för sommarsäsongen och både gruvproduktionen och 

mängden malm som staplats i högar överstiger för närvarande tidigare uppsatta mål. Ny 

gruvutrustning är på plats och strippningen för kommande perioder har påbörjats.  

Under första kvartalet 2013 uppnådde produktionen 74 kg (2 379 uns) och under andra 

kvartalet 2013 - 176 kg (5 658 uns), och totalt 250 kg (8 037 uns) för första halvåret 2013. Efter 

rapportperiodens slut,  i juli månad enbart, producerades 186 kg guld. Denna ökning förklaras 

av vår strategi att gradvis öka produktionen och säsongsvariationerna i verksamheten, varvid 

huvuddelen av vår årliga produktion sker under den varmare sommaren och hösten. 

Nu när byggnationen av Tardan har slutförts och alla större investeringar är på plats, fortskrider 

verksamheten som förväntat. Tardan producerade 171 kg under första halvåret 2013, vilket var 

288% mer än under samma period året innan, och är på väg att producera 600 kg (22 400 uns) 

för helåret 2013. 

Situationen på Solcocon under första halvåret 2013 var mera blandad. Uppgraderingen av 

Solcocon anläggningen slutfördes under perioden, inklusive installation av nya lakningsbäddar, 

renoveringar och uppgraderingar av krossningsanläggningen och installation av kompletterande 

sorptionskolumner. I slutet av första halvåret 2013, hade alla nödvändiga investeringar för 

Solcocon gjorts. Dock har provkörningen och driftsättningen av den nya utrustningen tagit 

längre tid än förväntat, bland annat till följd av kraftiga regn under juli-augusti, samt avbrott i 

leveranser av reservdelar. Som en följd av detta är det osannolikt att Solcocon kommer att nå 

sina produktionsmål för året avseende den malmbaserade guldproduktionen, detta kommer 

dock att kompenseras genom en ökad produktion vid vår alluviala verksamhet Gold Borzya som 

är en del av Solcocon licensen. 

I augusti kommer vi att avsluta vårt 20 000 m borrningsprogram vid Tardan (både på den 

befintliga Tardan-fyndigheten och inom större Tardan licensområdet). Vi planerar att släppa en 

geologisk rapport med borrningsresultat under Q3, med en ny beräkning av reserver, så fort den 

har godkänts av myndigheterna. Utöver prospekteringen på Solcocon har 115 000 ton malm 

med en genomsnittlig guldhalt på 2,7 g/t identifierats vid Podgornoye fyndigheten och därmed 

adderats till våra reserver. På Kara-Beldyr, som är ett joint venture med det kanadensiska 

Centerra Gold, har prospekteringsaktiviteterna avslutats och vi inväntar den nya 

reservuppdateringen vid utgången av året. 

Vår strategi på medellång sikt  är oförändrad och vi strävar efter att bli en mellanstor 

guldproducent, såväl genom organisk tillväxt som genom målinriktade, värdeskapande förvärv. 

En del av denna strategi är att öka investerarnas intresse och att öka likviditeten genom att byta 

till huvudlistan på NASDAQ OMX. Jag kan med glädje rapportera att vi har utsett Carnegie 

Investment Bank som Auriants extra likviditetsgarant. Samtidigt som vi fortfarande är fast 

beslutna att byta listning, kommer vi att avvakta med detta tills marknaden återhämtar sig. 

Den senaste tidens nedgång i guldpriset har naturligtvis påverkat kassaflödet och lönsamheten. 

Eftersom vi fortfarande befinner oss i produktionsökningsfasen, är våra fasta 

produktionskostnader per uns höga, men dessa kommer att minskas när vi når full kapacitet. 
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Skalfördelar kommer att medföra våra största kostnadsbesparingar under såväl innevarande 

som nästa år. Vi fortsätter  att fokusera de flesta av våra ansträngningar på att få befintliga 

produktionsanläggningar till full kapacitet och slutföra ökningen av produktionen, som 

planerat, under 2015. Dessutom har vi startat flera kostnadsnedskärningsåtgärder på alla våra 

gruvor och vårt huvudkontor. Dessa åtgärder har noggrant övervägts för att upprätthålla 

produktionsmålen, dock kommer alla icke kärnverksamheter att reduceras till ett minimum. 

Som våra aktieägare är medvetna om har Auriant omorganiserats under andra halvåret 2012, 

med en ny ledning och personal, och vår största anläggning vid Tardan har satts i drift. Även om 

koncernen ur ett produktionsperspektiv har presterat väl, är det kanske mindre relevant att 

jämföra våra halvårsresultat för 2013 med resultaten för motsvarande period 2012, eftersom vi i 

huvudsak har  ett nytt företag som ser väsentligt annorlunda ut än för ett år sedan. Man måste 

också ta hänsyn till att en stor del av våra kostnader är fördelade jämnt över året, medan 

produktionen är säsongsvarierande, varför större delen av intäkterna genereras under andra 

halvåret. Det är därför omöjligt att göra uppskattningar av utfallet för helåret utgående från 

första halvårets resultat. 

Vår ursprungliga plan förutsatte användning av internt genererade kassaflöden och några få lån 

för att finansiera expansionen, men i och med nedgången i guldpriset, kommer balanserade 

vinstmedel inte vara en källa till finansiering på kort sikt, och därför kommer vi att öka 

upplåningen och fokusering på att förbättra effektiviteten, vilket medför att vi  kommer att 

införa ett program för kostnadsreduktion både vid Moskvakontoret och på gruvnivå. 

Vi har för närvarande tagit upp förhandlingar med flera ryska banker för att säkerställa 

nödvändig finansiering och ser fram emot att kunna presentera nya, säkra långsiktiga 

lånefaciliteter inom de närmaste månaderna. Mot bakgrund av våra förbättrade 

produktionsresultat och bolagets förmåga att uppnå sina produktionsmål, är vi övertygade om 

att den erforderliga bankfinansieringen kommer att bli tillgänglig. 

Första halvåret 2013 var en svår period för Auriant, särskilt med tanke på den dramatiska 

nedgången i guldpriset, men vi är på god väg att nå våra produktionsmål för 2013 och att 

fortsätta produktionstillväxt och slutföra vår produktionsökning under 2014 för att nå 

lönsamhet. 

 

Denis Alexandrov 

        Verkställande direktör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansdirektören har ordet 
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Bästa aktieägare, 

 

Jag är glad att kunna presentera vår rapport för första halvåret 2013. Av bekvämlighetsskäl från 

och med 2013 redovisar vi alla våra finansiella siffror i kronor och i USA-dollar. De växelkurser 

som används i denna rapport är satta efter kursnivån per den 30 juni 2013 USD / SEK 6,4969 

och 6,8488 per den 30 juni 2012. 

 

Koncernens intäkter, resultat och finansiella ställning  

 

Intäkter och resultat 

Intäkter från guld och guldekvivalenter ökade med 123% från 31 105 MSEK (4 542 MUSD) till 

69 422 MSEK (10 685 MUSD) beroende på en ökning av volymen försålt guld från 82,3 kg (2 

646 uns) under första halvåret 2012 till 224,5 kg (7 218 uns) under första halvåret 2013. Detta 

medförde en positiv effekt på intäktssidan med MSEK 43 973 (6 768 MUSD) eller 141% på 

intäkterna. Den minskade genomsnittspriset per uns från 1 679 USD till 1 480 USD ledde till en 

minskning av intäkterna med -5 656 MSEK (-0,871 MUSD) eller 18%. 

Övriga intäkter för perioden uppgick till 5 227 MSEK (0,805 MUSD) jämfört med 13 459 MSEK 

(1 965 MUSD) under första halvåret 2012. Övriga intäkter under 2012 omfattade även en vinst 

som följd av minskning av Auriants ägande i Awilia Enterprises Ltd från 50% till 30%. Övriga 

intäkter under 2013 bestod huvudsakligen av intäkter från uthyrning av utrustning, tjänster till 

externa parter och försäljning av föråldrad materiel. 

Rörelsekostnaderna i koncernen ökade med -74 265 MSEK (-11 431 MUSD) till -128 395 MSEK 

(-19 763 MUSD). Ökningen förklaras till stor del av följande faktorer: 

- Externa kostnader ökade med 28 615 MSEK (4 404 MUSD) till 45 036 MSEK (6 932). Det 

finns flera orsaker till detta: 

• Under första halvåret 2013 ökade volymen av avfallshantering (184 500 m3 vs 825 

900 m3). Volymen bruten malm ökade inte signifikant jämfört med motsvarande 

period förra året (55 000 ton vs 87 300 ton för första halvåret 2012). För 

borttransporten anlitades externa entreprenörer. Det medförde en kostnad på 8 482 

MSEK (1 306 MUSD). Sprängningskostnader ökade med 8 535 MSEK (1 314 MUSD) 

till 11 135 MSEK (1 714 MUSD). 

• Till skillnad från första halvåret 2012 redovisade bolaget under första halvåret 2013 

en försäljning av alluvialt guld och bokförde utgifter för entreprenörstjänster till ett 

belopp av 8 615 MSEK (1 326 MUSD). 

• Ökade avfalls- och malmvolymer vid Solcocon resulterade i en ökning av utgifter för 

sprängningsarbeten med 2 601 MSEK (0,400 MUSD) till 3 600 MSEK (0,767 

MUSD). 

 

- Under första halvåret 2012 svarade gravitationsanläggningen för den huvudsakliga 

guldproduktionen vid Tardan, medan första halvåret 2013 all produktion kom från 

höglakning. Denna teknik kräver ökad användning av kemikalier och andra material, 

något som medförde en väsentlig kostnadsökning på Tardanenheten med 6 651 MSEK (1 

024 MUSD). Därutöver steg utgifterna för drivmedel och reservdelar på grund av högre 

driftsvolymer vid båda produktionsanläggningarna och allmän inflationseffekt. Således 

noterades en ökning av materialkostnaderna från 15 039 MSEK (2 196 MUSD) till 24 

255 MSEK (3 733 MUSD). 
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- Genomsnittsantalet anställda ökade från 705 under första halvåret 2012 till 830 under  

motsvarande period 2013. De totala personalkostnaderna steg med 33 310 MSEK (5 127 MUSD) 

till 65 933 MSEK (10 148 MUSD). Bakom denna utveckling ligger inrättandet av ett 

managementbolag, som medförde en kostnadsökning med 15 859 MSEK (2 441 MUSD), 

utbetalningar av engångsbonus under första halvåret 2013 och incitamentsprogrammet med 8 

459 MSEK (1 302 MUSD). Dessutom ökade Tardans personalkostnader med 9 128 MSEK (1 405 

MUSD) till 23 175 MSEK (3 567 MUSD) i samband med nyanställningar för den nystartade 

lakningsanläggningen. Solcocon registrerade en kostnadstillväxt på 9 969 MSEK (1 534 MUSD) 

till 20 686 MSEK (3 184 MUSD) på grund av nyanställningar i samband med ökningen av 

produktionen. 

 

- Ökningen av avskrivningar under första halvåret 2013 med -20 780 MSEK (-3 198 MUSD) 

jämfört med samma period 2012 -10 522 MSEK (-1 536 MUSD) förklaras främst av uppstart av 

lakningsanläggningen i Tardan. 

 

- Ökningen av övriga kostnader med 2 265 MSEK (0,349 MUSD) till -8 920 MSEK (-1 373 

MUSD) förklaras främst av avsättningar för föråldrad gruvutrustning med -3 705 MSEK (-0,570 

MUSD) som uppstod i samband med lageruppskattning för Solcocongruvan, som motverkades 

av en minskad avsättning för osäkra fordringar. 

 

På grund av säsongsvariationer är produktionen låg under första halvåret, medan 

gruvverksamheten är hög. Detta resulterade i en ökning av pågående arbete med 36 528 MSEK 

(5 622 MUSD) under första halvåret 2013 (27 130 MSEK (3 961 MUSD)). 

Finansnettot består av två delar: valutakursvinst/förlust och räntekostnader. Den totala 

kostnaden under första halvåret 2013 -43 934 MSEK (-6 762 MUSD) jämfört med föregående 

period -21 615 MSEK (-3 327 MUSD) beror främst på värderingen av dollarn mot den ryska 

rubeln och svenska kronan. Följaktligen kunde en kursförlust på -19 044 MSEK (-2 931 MUSD) 

noteras under första halvåret 2013, att jämföra med ett resultat på -2 960 MSEK (-0,456 

MUSD) under motsvarande period förra året. Förändringen i räntekostnader -18 698 MSEK (-2 

878 MUSD) under första halvåret 2012 jämfört med -24 900 MSEK (-3 833 MUSD) under 

första halvåret 2013 är resultat av ytterligare finansiering i Tardan och Solcocon (se finansiell 

ställning för mer detaljer). 

Inkomstskatten för rapportperioden gav ett överskott på 34 087 MSEK (5 247 MUSD) och 4 722 

MSEK (0,727 MUSD) för första kvartalet 2012. Överskottet hänför sig till en förändring i 

uppskjuten skatt på dotterbolagsnivå och representerar skattemässiga underskottsavdrag. 

Nettoresultatet efter skatt för första halvåret 2013 uppgick till -67 348 MSEK (-10 366 MUSD) 

jämfört med samma period 2012 -26 459 MSEK (-4 073 MUSD). Resultat per aktie före och 

efter utspädning för perioden var lika med -3,78 SEK (-0,58 USD) jämfört med första halvåret 

2012 -1,5 SEK (-0,23 USD). 

Finansiell ställning 

Immateriella tillgångar ökade till 170 826 MSEK (26 293 MUSD) per den 30 juni 2013 (per den 

31 december 2012 till 152 184 MSEK (23 357 MUSD)) på grund av prospekteringskostnader för 

Tardan till ett belopp av 16 097 MSEK (2 478 MUSD) på Tardan och 7 674 MSEK (1 181 MUSD) 

på GRE-324 kapitaliserades. 

Minskningen i materiella anläggningstillgångar till 229 264 MSEK (35 288 MUSD) per den 30 

juni 2013 (31 december 2012 245 154 MSEK (37 626 MUSD)) förklaras av avskrivningar för 

perioden och avsättning för föråldrad utrustning efter lageruppskattning vid Solcocon. 
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Ökningen av finansiella anläggningstillgångar till 75 946 MSEK (11 690 MUSD) per den 30 juni 

2013 (31 december 2012 46 378 MSEK (7 118 MUSD)) förklaras av en ökning av uppskjutna 

skattefordringar på grund av godkännande av uppskjutna förlustavdrag. 

Ökningen av varulagret till 191 429 MSEK (29 465 MUSD) per den 30 juni 2013 (31 december 

2012 143 217 MSEK (21 981 MUSD)) är främst beroende på ökningen av pågående arbeten på 

Tardan och Solcocon. Ökningen av kortfristiga fordringar är relaterad till ingående 

mervärdesskatt som skall återbetalas. 

Likvida medel per den 31 december 2012 innehöll kortfristiga placeringar hos banker 19 104 

MSEK (2 932 MUSD), som användes för finansiering av rörelsekapital nedan. 

Minskningen av långfristiga skulder till 39 857 MSEK (6 135 MUSD) per den 30 juni 2013 (31 

december 2012 257 877 MSEK (39 578 MUSD)) orsakas främst av omklassificering av 

obligationslån om 233 673 MSEK (35 967 MUSD) som betalas till Golden Impala, ett företag 

knutet till majoritets aktieägaren, till kortfristiga (löpande) skulder. 

Kortfristiga skulder är främst representerade av leverantörsskulder, lån och obligationslån. En 

total ökning av kortfristiga skulder till 525 778 MSEK (80 928 MUSD) per den 30 juni 2013 

jämfört med 163 085 MSEK (25 030 MUSD) per den 31 december 2012 har bokförts. 

En ökning av leverantörsskulder med 36 553 MSEK (5 626 MUSD) till 44 383 MSEK (6 831 

MUSD) och andra skulder med 17 039 MSEK (2 623 MUSD) till 33 770 MSEK (5 198 MUSD) 

jämfört den 31 december 2012 är relaterad till en ökning av bolagets produktionsverksamhet 

och kreditköp. 

En ökning av obligationsskuld från 214 422 MSEK (32 909 MUSD) per den 31 december 2012 

till 233 673 MSEK (35 967 MUSD) per den 30 juni 2013 är relaterad till kapitalisering av 

räntekostnader.  

Hyresskulder minskade med 3 372 MSEK (0,519 MUSD) till 2 975 MSEK (0,458 MUSD) efter 

återbetalning. 

Totala bankskulder ökade med 78 815 MSEK (12 131 MUSD) till 208 573 MSEK (32 103 MUSD). 

Ökningen hänför sig till utnyttjade krediter vid Tardan och Solcocon.  

Investeringar, likviditet och finansiering 

På grund av säsongsvariationer i verksamheten kommer huvuddelen av intäkterna att genereras 

under andra halvåret. För att finansiera bristen på likvida medel i den löpande verksamheten 

(42 707 MSEK eller 6 573 MUSD) och investeringar (34 127 MSEK eller 5 253 MUSD), har 

koncernen utnyttjat banklån. 

Under rapportperioden uppgick de totala investeringarna till 36 249 MSEK (5 579 MUSD) (H1 

2012: 19 258 MSEK (2 964 MUSD)). Dessa är huvudsakligen relaterade till aktiverade 

prospekteringsarbeten främst på Tardan 12 436 MSEK (1 914 MUSD), samt inköp och 

uppförande av anläggningstillgångar (uppgradering av Solcocons produktionsanläggningar, 

samt inköp av ny gruvutrustning). 

Under Q1 2013 finansierade Auriant Mining delvis sin verksamhet med stöd av lån från 

Svyazbank och PromSvyazBank. Per den 30 juni 2013 uppgår den totala låneskulden till 208 

573 MSEK (32 103 MUSD). 

Koncernens kassabehållning per 30 juni 2013 uppgick till 0,771 MSEK (0,119 MUSD) (31 

december 2012 22 266 MSEK (3 427 MUSD)). 
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Mihail Fedulov 

Finansdirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig finansiell information 

 

Segmentinformation 

Företaget redovisar rörelsesegment i enlighet med IFRS 8. För närvarande anser 

företaget att det enbart verkar inom ett enda segment, då en enda produkt, guld, 

produceras och all verksamhet bedrivs i en enda ekonomi, Ryssland. 
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Transaktioner med närstående 

Under första halvåret 2013 har Auriant Mining betalat obligationsräntor till Golden Impala, ett 

närstående bolag till majoritetsägaren i Auriant Mining, Preston Haskell, omfattande totalt 4 

854 MSEK (0,747 MUSD). Upplupna räntekostnader för första halvåret 2013 uppgick till 15 170 

MSEK (– 2 335 MUSD). 

Medarbetare 

Koncernen hade i genomsnitt 830 anställda under rapporteringsperioden. Per den 30 

juni 2013 uppgick antalet anställda i koncernen till 968 personer (710 per den 30 juni 

2012). 

 

Utgivna aktier 

Antalet utestående aktier vid rapporteringsperiodens utgång är 17 802 429.  

Aktiekapitalets gränser är lägst 150 000 TSEK (23 088 MUSD) och högst 600 000 

TSEK (92 352 MUSD) och aktiens kvotvärde är 11,25 SEK. Varje aktie har en röst. 

 

Moderbolaget 

Moderbolaget är ett holdingbolag utan betydande operationell verksamhet. Det stöder 

dotterbolagen med finansiering, ”investor relations”, strategibeslut etc. Moderbolaget 

har därför oftast inga andra intäkter än räntor på tillfälliga lån till dotterbolag eller 

bankinlåning. 

 

Intäkter och resultat 

Rörelseresultatet för första halvåret 2013 uppgick till -4 433 MSEK (-0,682 MUSD), jämfört 

med första halvåret 2012, vilket var positivt och uppgick till 4 290 MSEK (0,626 MUSD). 

Förändringen beror främst på det faktum att vinsten från försäljningen av 20% av andelarna i 

Awilia Enterprises Ltd till Centerra Gold under år 2012 vägdes in i enlighet med JV-avtalet för 

Kara Beldyrs licensområde, samtidigt som Centerra i januari 2012 förvärvade rätten till 

ytterligare 20% i JV. Totala rörelsekostnader för första halvåret 2013 uppgick till -4 440 MSEK 

(-0,683 MUSD), under första halvåret 2012 -3 736 MSEK (-0,546 MUSD). 

Finansnettot för första halvåret 2013 uppgick till -14 973 MSEK (-2 305 MUSD) (H1 2012 -13 

347 MSEK (-1 949 MUSD)) och inkluderar räntekostnader hänförliga till Golden 

Impalaobligationer till ett belopp av -15 170 MSEK (-2 335 MUSD), som kompenseras av 

koncerninterna ränteintäkter med 8 947 MSEK (1,377 MUSD) och forexförluster med -8 750 

MSEK (-1 347 MUSD). 

Nettoresultatet för H1 2013 uppgick till -19 406 MSEK (-2 987 MUSD) jämfört med första 

halvåret 2012  -9 057 MSEK (-1 323 MUSD). 

Finansiell ställning 

Inga väsentliga förändringar har skett jämfört med den 31 december 2012 med undantag av 

minskningen av långfristiga skulder, som förklaras av omklassificering av obligationsskulden till 

närstående parten Golden Impala Ltd på 233 673 MSEK (35 967 MUSD) till kortsiktiga 

(löpande) skulder (31 december 2012 214 421 MSEK (32 908 MUSD). Ökningen hänför sig till 

kapitaliserade räntekostnader). 
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Redovisningsprinciper och grund för rapportens upprättande 

Koncernredovisningen för Auriant Mining AB har upprättats i enlighet med ”International 

Financial Reporting Standards” (IFRS) som beskrivs på sidan 56 i årsredovisningen för 

räkenskapsåret 2012. De uppskattningar och bedömningar som gjorts av styrelse och ledning 

vid upprättandet av delårsrapporten beskrivs på sidan 64 i årsredovisningen för 2012. 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och i enlighet 

med den svenska Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 

RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolagets redovisning är 

upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 

rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna för 

moderbolaget är desamma som för koncernen med de undantag som beskrivs i 

årsredovisningen 2012. 

Samma redovisningsprinciper har tillämpats i delårsrapporten som i årsredovisningen 2012 

med följande undantag på grund av nya och uppdaterade standarder och tillämpningar av IFRS 

2. 

IFRS 2 

Från Q1 2013 har koncernen börjat redovisa de anställdas incitamentsprogram. 

Redovisningen av dessa sker i enlighet med standarden IFRS 2. 

En beskrivning av incitamentsprogrammen återfinns i årsredovisningen för 2012. 

Redovisningsprincip för incitamentsprogram: 

Program för tilldelning av omedelbart oantastbara optioner till de anställda 

(Teckningsoptioner 2012/2013 serie I, Teckningsoptioner 2012/2017 serie I och 

Teckningsoptioner 2012/2017 serie II) 

Beräkningsvärde: Verkligt värde för varje teckningsoption har beräknats vid 

tilldelningstidpunkten. Detta har skett i enlighet med Black-Scholes-modellen 

(teckningsoptioner 2012/2013 serie 1) och Monte-Carlo simuleringsmodellen för 

program 2012/2017. 

Redovisning: Personalkostnader och tillhörande kapital bokförs vid 

intjäningstidpunkten vilket motsvarar tilldelningstidpunkten. Alla ovanstående 

optionsprogram intjänat i sin helhet i Q1-2013. 

Personaloptionsprogram till anställda under Q1-2013 och intjänade under en 

tjänstgöringsperiod (Teckningsoptioner 2012/2017 serie III och Teckningsoptioner 

2012/2017 serie IIII) 

Beräkningsvärde: Verkligt värde för varje personaloption har beräknats vid 

tilldelningstidpunkten. Värdet per option har beräknats enligt Black-Scholes-modellen. 

Redovisning: personalkostnader och därmed sammanhängande kapital redovisas över 

intjäningsperioden som motsvarar den erforderliga tjänstgöringstiden för de anställda. 
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Varje program består av tre delar med separata intjänandeperioder, dvs. 

redovisningsmässigt utgör 3 separata program som löper samtidigt (med respektive 1, 2 

och 3 års intjänandeperiod). Kostnaden redovisas därför linjärt för varje del över 

intjänandeperioden, vilket innebär att kostnaden för 1/3 av de optioner som intjänas 

den 12 november 2013 redovisas under det första året, kostnaden för 1/3 av optionerna 

intjänade den 12 november 2014 redovisas under de första två åren, och kostnaden för 

den sista tredjedelen av optioner som intjänas den 12 november 2015 redovisas under 

samtliga tre år. Detta resulterar i högre upparbetade personalkostnader under de första 

räkenskapsperioderna jämfört med senare perioder under programmets löptid. 

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 

Den ändrade standarden kräver att finansiella tillgångar under "Övrigt totalresultat" ska 

presenteras med hänsyn till huruvida de senare kan omklassificeras som vinst eller 

förlust. Därför har delårsrapporten infört en ny rubrik i rapporten för Övrigt 

totalresultat: "Tillgångar som senare kan omklassificeras som vinst eller förlust". 

IFRS 7 och 13 i delårsrapporten 

Delårsrapporteringsstandarden IAS 34 har uppdaterats och anger att vissa upplysningar 

i IFRS 7 och 13, om verkligt värde för finansiella instrument, ska ingå i delårsrapporten. 

Det bokförda värdet av finansiella instrument i Auriant balansräkning antas motsvara 

det verkliga värdet. Inga andra upplysningskrav i IFRS 7 och 13 har visat sig tillämpliga. 

Risker och osäkerhetsfaktorer i samband med denna rapport 

Koncernens riskexponering presenteras på sidan 78 i årsredovisningen för verksamhetsåret 

2012. Styrelsen bedömer att de mest väsentliga riskfaktorerna för närvarande är: 

1)  Guldprisrisk: Fluktuationerna i det internationella guldpriset påverkar direkt intäkterna för 

guldproducerande företag.  

2)  Valuta risker: Auriant Minings verksamhet och rapportering påverkas av att guld priset är i 

USD medan produktionskostnaderna är i Rubel och rapporteringen i SEK. Svängningar i 

valutalkurserna kan få stor påverkan på både det lokala operationella resultatet och värdet i SEK 

rapporterade resultatet.  

3)  Politiska risker: Auriant Mining agerar i dag i enbart ett land i Centralasien, nämligen i 

Ryssland. Ryssland är en ung demokrati och den politiska situation är icke lika stabil som i 

Västeuropa.  

4)  Inflationsrisk: Den ryska ekonomin har varit föremål för betydande inflationstryck under de 

senaste åren. Detta inverkar direkt på produktionskostnaderna i ett guldbolag.  

5)  Geologisk risk: Guldreserverna i ett guldproduktions- och guldprospekterings-företag 

påverkas av geologiska och ekonomiska faktorer. Uppskattningen och beräkningar av 

malmbasen beror alltid på det internationella guldpriset, kostnaderna förenade med 

produktionen etc. Därför kan den beräknande guldreserven i ett guldföretag när som helst 

förändras.  

6)  Finansiell- och projektrisk: Auriant Mining AB är ett guldföretag som sysslar både med 
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prospektering ochproduktion av guld. Bolaget är fortfarande i behov av extern finansiering för 

att kunna utveckla sin verksamhet. Om tillgången till extern finansiering skulle minska skulle 

det inverka negativt på bolagets framtidsutsikter. Den nuvarande dåliga situationen på de 

globala kapitalmarknaderna måste tas i beaktning. 

7)  Legal risk: Auriant Mining AB verkar i den komplicerade och föränderliga legala miljön i 

Ryssland. Dessutom är den ryska skattelagstiftningen föremål för diverse tolkningar och ofta 

förekommande förändringar. Förändringar i tolkningar av skattelagstiftningen och den legala 

miljön kan ha väsentlig påverkan på bolagets verksamhet.  
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Verksamhetsuppdatering  

Produktion 

Produktionsenhet 

Licens-

område FH 2013 FH 2012 

  kg uns kg uns 

Malmbaserad   
 

   

Tardan (gravitation) Tardan - - 44 1,415 

Tardan (lakning) Tardan 170.7 5,487 - - 

Solcocon 

 

7.4 237 34 1,093 

Summa 

 

178.1 5,73 78 
2,50

8 

Alluvial  Borzya 71.4 2,296 - - 

Summa   

249.

5 
8,02 78 

2,50

8 

 

Produktionen för de första 6 månaderna 2013 uppgick till 249.5 kg (8 021 uns) och 

utgör en betydande ökning på 220% jämfört med de första 6 månaderna av 2012. 

Merparten av ökningen kommer från Tardans lakningsanläggning. En annan 

bidragande orsak är den tidiga starten i år av den alluviala guldproduktionen. Solcocons 

verksamheten återupptogs i slutet av juni efter ett planerat stopp för grundliga 

renoveringar. Se avsnittet om Solcocon för mer information. 

Tardan 

    FH1 2013 FH1 2012 

Brytning   
 

  

Gråbergsproduktion 000 m3 909.1 185 

Bruten malm 000 ton 92.4 55.5 

Snitthalt g/t 1.5 2.3 

Höglakning   
 

 

Krossning   
 

 

Malm 000 ton 82 82.9 

Halt g/t 2.0 1.5 
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Högläggning   
 

 

Malm 000 ton 82 76 

Halt g/ton 2.0 1.4 

Avfall 000 ton 47.8 14.6 

Halt g/t 3.5 3.4 

Summa kg 170.7  

Gravitation   
 

 

Kapacitet 000 ton - 28.8 

Snitthalt g/ton - 4.1 

Utbyte % - 33% 

Summa kg - 44 

Summa 

production 

Tardan 

kg 170.7 44 

Lager   
 

 

Malm 000 ton 73.9 171.2 

Halt g/t 1.3 1.4 

Avfall 000 ton 213.6 250.1 

Halt g/t 2.99 2.1 

 

Liksom i det första kvartalet, kom all produktion vid Tardan från 

lakningsverksamheten. Sammanlagt uppgick produktionen till 170.7 kg (5 487 uns) en 

ökning med ca 288% jämfört med 6 månaders produktion för 2012. Det bedrevs ingen 

produktionen vid den gravitativa kretsen, då Tardan fortsätter att ackumulera 

tillräckliga mängder av höghaltig malm. 

 

I år har strippningsarbeten påbörjats vid Tardan vid malmkroppen nr 1 och bolaget 

förväntar att den blir en källa för malm för minst två års produktion. Detta, och en 

begränsad gruvdrift under 2012, ökade mängden av gråbergsbrytning (724 000 ton vs 

185 000 ton) och malmbrytning (92 4000 ton vs 55 500 ton). Som en följd av detta 

kommer en del av årets gråbergsbrytning att utföras för att säkra 2014 års 

malmproduktion. För att klara ökade produktionsvolymer, köpte Tardan ytterligare 5 

tyngre truckar en frontlastare och en bulldozer som är planerade att anlända i juli-
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augusti. Dessutom, så fortsätter sprängnings- gråbergs- och 

malmbrytningsentreprenörer att arbeta på platsen för att påskynda tillredning av malm. 

 

Krossningen är kvar på 2012 års nivåer eller ca 82 000 ton, medan stapling av malm 

och gruvavfall steg till ca 130 000 ton, en ökning med 43%. 

 

Entreprenörerna fortsätter prospekteringsborrningar både på sidorna av Tardan-

fyndigheten och inom det större Tardan-området. Bolaget planerar att fortsätta 

borrningarna under hela sommaren och resultaten kommer att finnas tillgängliga i 

slutet av 2013. 

 

Solcocon 

    FH1 2013 FH 12012 

Brytning      

Gråbergsproduktion 000 m3 228 475.9 

Bruten malm 000 ton 104  54.1 

Snitthalt g/t  1.7 1.4 

Höglakning   

 

 

Krossning/ 

stapling   

 

 

Malm 000 ton 45.5 

 

13.7 

Halt g/t 1.6 1.3 

Guldproduktion kg 7.4 34 

Lager   

 

 

Malm 000 ton 99 5.9 

Halt g/t 1.64  1.3 

Alluvial   

 

 

Guldproduktion kg 71.4 0 

 

Så som har kommunicerats tidigare, genomgick Solcocon en stor renovering av sina 

produktionsanläggningar: lakningsbädden byggdes om från grunden och nya högar 
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håller på att bli staplade, krossningsanläggningarna uppgraderades och 

lakningsanläggningen renoverades. Samtliga uppgraderingar har slutförts som planerat 

och produktionen har startas om i juni. 

Totalproduktionen för 6 månader sjönk med ca 78% till 7.4 kg (237.4 uns). Detta var en 

planerad minskning för att kunna slutföra renoveringar och uppgraderingar för att öka 

kapaciteten. Å andra sidan, den alluviala verksamheten återupptogs i april med 71.4 kg 

(2 296 uns) av alluvialt guld producerat. 

Koncernen bekräftar produktionsmålen för Solcocon på 300-350 kg (9 600 – 12 800 

uns) för året. 

Det lägre malm:gråbergsförhållandet på nuvarande malmkroppar resulterade i en 

minskning av malmtransportvolymerna (228 000 ton vs 475 900 ton) och en ökning av 

bruten malm (104 000 ton vs 54 100 ton). Krossad och staplad malm ökade med 232% 

till 45 500 ton, med 99 000 ton malm kvar i malmlagret som kommer att  staplas i juli - 

augusti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella rapporter 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

3 months 3 months 6 months 6 months 12 months 3 months 3 months 6 months 6 months 12 months

2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

-2013-06-30 -2012-06-30 -2013-06-30 -2012-06-30 -2012-12-31 -2013-06-30 -2013-06-30 -2013-06-30 -2012-06-30 -2012-12-31

Intäkter 

Intäkter från försäljning av guld 42,014 16,167 69,422 31,105 234,133 6,404 2,327 10,685 4,542 35,934
Övriga rörelseintäkter 1,826 6,508 5,227 13,459 18,307 278 937 805 1,965 2,810

Summa intäkter 43,840 22,675 74,649 44,564 252,440 6,683 3,263 11,490 6,507 38,744

Rörelsekostnader

Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor -5,228 16,166 36,528 27,130 24,965 -797 2,327 5,622 3,961 3,832

Övriga externa kostnader -27,806 -6,415 -45,036 -16,421 -97,138 -4,238 -923 -6,932 -2,398 -14,909

Förbrukningsmaterial -8,295 -8,364 -24,255 -15,039 -60,599 -1,264 -1,204 -3,733 -2,196 -9,300

Personalkostnader -32,642 -14,817 -65,933 -32,623 -78,960 -4,976 -2,133 -10,148 -4,763 -12,119

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar -9,453 -4,025 -20,780 -10,522 -70,292 -1,441 -579 -3,198 -1,536 -10,788

Övriga rörelsekostnader 282 -4,343 -8,920 -6,655 -10,647 43 -625 -1,373 -972 -1,634

Summa rörelsekostnader -83,142 -21,798 -128,395 -54,130 -292,671 -12,673 -3,137 -19,763 -7,904 -44,918

Rörelseresultat -39,302 877 -53,746 -9,566 -40,231 -5,991 126 -8,273 -1,397 -6,174

Finansnetto -27,297 -20,834 -43,934 -21,615 -31,801 -4,161 -2,999 -6,762 -3,156 -4,882

Resultat före skatt -66,599 -19,957 -97,680 -31,181 -72,032 -10,152 -2,872 -15,035 -4,553 -11,055

Inkomstskatt 24,214 6,721 34,077 4,722 -1,923 3,691 967 5,245 689 -295

Periodens resultat -42,385 -13,236 -63,604 -26,459 -73,955 -6,461 -1,905 -9,790 -3,863 -11,350

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -42,385 -13,236 -63,604 -26,459 -73,955 -6,461 -1,905 -9,790 -3,863 -11,350

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -2.38 -0.75 -3.57 -1.50 -4.20 -0.37 -0.11 -0.55 -0.22 -0.64
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) **) -2.38 -0.75 -3.57 -1.50 -4.20 -0.37 -0.11 -0.55 -0.22 -0.64

Antal aktier vid 
periodens slut 17,802,429 17,616,987 17,802,429 17,616,987 17,616,987 17,616,987 17,616,987 17,802,429 17,616,987 17,616,987

Genomsnittligt antal aktier

för perioden 17,802,429 17,616,987 17,802,429 17,616,987 17,616,987 17,616,987 17,616,987 17,802,429 17,616,987 17,616,987

Genomsnittligt antal aktier för perioden
med hänsyn till utspädning **) 18,674,197 17,616,987 18,674,197 17,616,987 18,674,197 18,674,197 17,616,987 18,674,197 17,616,987 18,674,197

TSEK TUSD

**)Vid extra bolagsstämman den 27 november 2012 godkändes ett incitamentsprogram för koncernens verkställande direktör och investeringschefen var

 genom emission av teckningsoptioner med rätt att teckna 1 065 000 aktier. Det genomsnittliga antalet utestående aktier för perioden efter

utspädningen är 18 674 197 som följd

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

3 months 3 months 6 months 6 months 12 months 3 months 3 months 6 months 6 months 12 months

2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

-2013-06-30 -2012-06-30 -2013-06-30 -2012-06-30 -2012-12-31 -2013-06-30 -2013-06-30 -2013-06-30 -2012-06-30 -2012-12-31

Periodens resultat -42,385 -13,236 -63,604 -26,459 -73,955 -6,461 -1,905 -9,790 -3,863 -11,350

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser -16,645 -18,525 -13,930 294 -8,913 -2,537 -2,666 -2,144 43 -1,368

Totalresultat för perioden -59,030 -31,761 -77,533 -26,165 -82,868 -8,998 -4,571 -11,934 -3,820 -12,718

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -59,030 -31,761 -77,533 -26,165 -82,868 -8,998 -4,571 -11,934 -3,820 -12,718

- - - -



Auriant Mining AB: Delårsrapport för sexmånadersperioden januari-juni 2013                                                   17 

 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Juni 30, Juni 30, December 31, Juni 30, Juni 30, Juni 30,

2013 2012 2012 2013 2012 2012

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 170,826 160,374 152,184 26,293 23,416 23,357

Materiella anläggningstillgångar 229,264 239,226 245,154 35,288 34,930 37,626

Finansiella anläggningstillgångar 75,946 67,537 46,378 11,690 9,861 7,118

Summa anläggningstillgångar 476,036 467,137 443,716 73,271 68,207 68,101

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 191,429 188,072 143,217 29,465 27,461 21,981

Kortfristiga fordringar 50,259 42,632 36,926 7,736 6,225 5,667

Likvida medel 771 10,224 22,266 119 1,493 3,417

Summa omsättningstillgångar 242,459 240,928 202,409 37,319 35,178 31,065

SUMMA TILLGÅNGAR 718,494 708,065 646,125 110,590 103,385 99,166

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 152,860 281,865 225,163 23,528 41,155 34,558

Minoritetsintresse - - - - - -

Totalt eget kapital 152,860 281,865 225,163 23,528 41,155 34,558

Långfristiga skulder 39,857 55,198 257,877 6,135 8,060 39,578

Kortfristiga skulder 525,778 371,002 163,085 80,928 54,170 25,030

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 718,494 708,065 646,125 110,590 103,385 99,166

STÄLLDA PANTER 107,927 198,315 162,059 16,612 28,956 24,872

ANSVARSFÖRBINDELSER - - - - - -

TSEK TUSD



Auriant Mining AB: Delårsrapport för sexmånadersperioden januari-juni 2013                                                   18 

 

 

 

 

 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

Innehav utan

Övrigt tillskjutet Valutakurs Balanserat bestämmande Summa

Alla belopp i TSEK Aktiekapital kapital reserver resultat inflytande eget kapital

Eget kapital per 31 december 2011 198,191 155,819 -18,144 -27,836 - 308,030

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -26,459 -26,459

Omräkningsdifferens 294 294

Summa totalresultat för perioden 294 -26,459 - -26,165

Eget kapital per 30 juni 2012 198,191 155,819 -17,850 -54,295 - 281,865

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -47,496 -47,496
Omräkningsdifferens -9,207 -9,207
Summa totalresultat för perioden -9,207 -47,496 - -56,703

Förändring i innehav utan bestämmande inflytande

Eget kapital per 31 december 2012 198,191 155,819 -27,057 -101,791 - 225,162

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -63,604 -63,604

Emission 2,086 2,086

Emission av teckningsoptioner och optioner 3,144 3,144

Omräkningsdifferens -13,929 -13,929

Summa totalresultat för perioden 2,086 3,144 -13,929 -63,604 - -72,302

Eget kapital per 30 juni 2013 200,277 158,963 -40,986 -165,395 - 152,860

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

Innehav utan

Övrigt tillskjutet Valutakurs Balanserat bestämmande Summa

Alla belopp i TUSD Aktiekapital kapital reserver resultat inflytande eget kapital

Eget kapital per 31 december 2011 30,418 23,915 -2,785 -4,272 - 47,276

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -3,863 -3,863

Omräkningsdifferens -2,257 -2,257

Summa totalresultat för perioden -2,257 -3,863 - -6,120

Eget kapital per 30 juni 2012 30,418 23,915 -5,042 -8,136 - 41,155

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -7,487 -7,487

Omräkningsdifferens 889 889

Summa totalresultat för perioden 889 -7,487 - -6,598

Förändring i innehav utan bestämmande inflytande

Eget kapital per 31 december 2012 30,418 23,915 -4,153 -15,623 - 34,558

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -9,790 -9,790

Emission 321 321

Emission av teckningsoptioner och optioner 484 484

Omräkningsdifferens -2,044 -2,044

Summa totalresultat för perioden 321 484 -2,044 -9,790 - -11,029

Eget kapital per 30 juni 2013 30,739 24,399 -6,197 -25,413 - 23,528

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Koncernens kassaflödesanalys
6 månader          

2013-01-01-

2013-06-30

6 månader         

2012-01-01-

2012-06-30

6 månader         

2013-01-01-

2013-06-30

6 månader           

2012-01-01-

2012-06-30

TSEK TSEK TUSD TUSD

Löpande verksamhet

Kundbetalningar 67,464    30,689   10,384     4,481      

Moms och övriga ersättningar 15,601    21,793   2,401       3,182      

Leverantörsbetalningar (62,840)  (47,699) (9,672)      (6,965)     

Löner (55,785)  (43,054) (8,586)      (6,286)     

Betald inkomstskatt (120)        (240)       (19)            (35)           

Övriga betalda skatter (7,027)    (9,524)   (1,082)      (1,391)     

Kassaflöde från den löpande verksamheten (42,707)  (48,034) (6,573)      (7,013)     

Investeringsverksamhet

Försäljning av egendom, anläggningar och utrustning -               -              -                -               

Intäkter av aktieoptioner 2,082      -              320           -               

Investering i anläggningar och utrustning (22,984)  (16,135) (3,538)      (2,356)     

Prospektering och forskning (12,436)  (1,459)   (1,914)      (213)        

Investering i JV (790)        (2,608)   (122)         (381)        

Nettokassaflöde i investeringsverksamheter (34,127)  (20,203) (5,253)      (2,950)     

Finansieringsverksamhet

Intäkter från lån 137,790 90,171   21,209     13,166    

Återbetalning av lån (60,483)  (11,202) (9,310)      (1,636)     

Betald ränta (11,979)  (6,063)   (1,844)      (885)        

Leasingavgifter (8,702)    (4,185)   (1,339)      (611)        

Övriga finansiella kostnader (830)        (858)       (128)         (125)        

Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet 55,796    67,863   8,588       9,909      

Nettoökning av likvida medel (21,038)  (373)       (3,238)      (54)           

Kursdifferens i likvida medel (457)        (398)       (70)            (58)           

Likvida medel per 1 januari 22,266    10,995   3,427       1,605      

Likvida medel per 30 juni 771       10,224  119        1,493     
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KONCERNENS NYCKELTAL
6 månader 6 månader 12 månader

2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

-2013-06-30 -2012-06-30 -2012-12-31

Summa tillgångar (TSEK) 718,494 708,065 646,125

Eget kapital (TSEK) 152,860 281,865 225,163

Soliditet (%) 21.3% 39.8% 34.8%

Räntebärande skulder (TSEK) 445,221 276,072 350,530

Antal anställda vid periodslutet 968 710 781

EBITDA (TSEK) -32,966 956 430

Per aktie

Resultat per aktie (SEK) -3.57 -1.50 -4.20

Eget kapital per aktie (SEK) 8.59 16.00 12.78

Räntabilitet på eget kapital (%) -33.7% -6.5% -27.7%

Nyckeltalsdefinitioner

Summa tillgångar (TSEK) Summa tillgångar enligt balansräkningen vid periodslutet

Eget kapital (TSEK) Totalt eget kapital inklusive minoritetsintresse enligt 

balansräkningen vid periodslutet

Soliditet (%) Eget kapital dividerat med totalt kapital uttryckt i procent

Räntebärande skulder (TSEK) Totala räntebärande skulder vid periodslutet

EBITDA (TSEK) Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar

(Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)

Resultat per aktie (SEK) Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt 

antal utestående aktier under perioden före utspädning

Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital exklusive minoritetsintresse vid periodslutet delat 

med totalt antal utestående aktier vid samma tidpunkt

Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt 

eget kapital under perioden

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

3 months 3 months 6 months 6 months 12 months 3 months 3 months 6 months 6 months 12 months

2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

-2013-06-30 -2012-06-30 -2013-06-30 -2012-06-30 -2012-12-31 -2013-06-30 -2013-06-30 -2013-06-30 -2012-06-30 -2012-12-31

Intäkter 

Övriga intäkter 1 29 7 8,026 8,062 0 4 1 1,172 1,237

Totala intäkter 1 29 7 8,026 8,062 0 4 1 1,172 1,237

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader -1,837 -1,786 -2,450 -3,077 -10,104 -280 -257 -377 -449 -1,551

Personalkostnader -1,040 -133 -1,989 -660 -1,395 -159 -19 -306 -96 -214

Rörelsekostnader -2,878 -1,919 -4,440 -3,736 -11,499 -439 -276 -683 -546 -1,765

Rörelseresultat -2,877 -1,889 -4,433 4,290 -3,437 -439 -272 -682 626 -528

Finansnetto -10,363 -13,610 -14,973 -13,347 -242,742 -1,580 -1,959 -2,305 -1,949 -37,256

Resultat före skatt -13,240 -15,499 -19,406 -9,057 -246,179 -2,018 -2,231 -2,987 -1,323 -37,783

Inkomstskatt - - - - - - - - - -

Periodens resultat -13,240 -15,499 -19,406 -9,057 -246,179 -2,018 -2,231 -2,987 -1,323 -37,783

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
3 months 3 months 6 months 6 months 12 months 3 months 3 months 6 months 6 months 12 months

2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01 2013-04-01 2012-04-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

-2013-06-30 -2012-06-30 -2013-06-30 -2012-06-30 -2012-12-31 -2013-06-30 -2013-06-30 -2013-06-30 -2012-06-30 -2012-12-31

Periodens resultat -13,240 -15,499 -19,406 -9,057 -246,179 -2,018 -2,231 -2,987 -1,323 -37,783

Valutakursdifferenser -847 3,976 -867 -3,592 -17,580 -129 572 -133 -524 -2,698

Totalresultat för perioden -14,087 -11,523 -20,274 -12,649 -263,760 -2,147 -1,659 -3,120 -1,847 -40,481
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Juni 30, Juni 30, December 31, Juni 30, Juni 30, Juni 30,

(Alla belopp i TSEK) 2013 2012 2012 2013 2012 2012

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar 480,118 725,250 477,894 73,900 105,894 73,346

Summa anläggningstillgångar 480,118 725,250 477,894 73,900 105,894 73,346

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 1,162 530 479 179 77 74

Likvida medel 52 1,001 1,193 8 146 183

Summa omsättningstillgångar 1,214 1,531 1,672 187 224 257

SUMMA TILLGÅNGAR 481,332 726,781 479,566 74,086 106,118 73,603

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 243,067 512,364 261,254 37,413 74,811 40,097

Långfristiga skulder 894 894 215,315 138 131 33,046

Kortfristiga skulder 237,372 213,524 2,997 36,536 31,177 460

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 481,332 726,781 479,566 74,086 106,118 73,603

STÄLLDA PANTER 463,401 412,136 469,081 71,326 60,176 71,994

ANSVARSFÖRBINDELSER - - - - - -

TSEK TUSD
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

Valutakurs Balanserat Periodens Summa

(Alla belopp i TSEK) Aktiekapital Reserfond Överkursfond reserv resultat resultat eget kapital

Eget kapital per 31 december 2011 198,191 68,032 580,799 -31,917 -48,012 -242,080 525,013

Resultatdisposition -242,080 242,080 -

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -9,057 -9,057

Omräkningsdifferens -3,592 -3,592

Summa totalresultat för perioden -3,592 -9,057 -12,649

Eget kapital per 30 juni 2012 198,191 68,032 580,799 -35,509 -290,092 -9,057 512,364

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -237,122 -237,122

Omräkningsdifferens -13,988 -13,988

Summa totalresultat för perioden -13,988 -237,122 -251,110

Eget kapital per 31 december 2012 198,191 68,032 580,799 -49,497 -290,092 -246,179 261,254

Resultatdisposition -246,179 246,179 -

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -19,406 -19,406

Emission 2,086 2,086

Omräkningsdifferens -867 -867

Summa totalresultat för perioden 2,086 -867 -19,406 -18,187

Eget kapital per 30 juni 2013 200,277 68,032 580,799 -50,364 -536,271 -19,406 243,067

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

Valutakurs Balanserat Periodens Summa

(Alla belopp i TUSD) Aktiekapital Reserfond Överkursfond reserv resultat resultat eget kapital

Eget kapital per 31 december 2011 30,418 10,441 89,140 -4,899 -7,369 -37,154 80,578

Resultatdisposition -37,154 37,154 -

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -1,323 -1,323

Omräkningsdifferens -4,444 -4,444

Summa totalresultat för perioden -4,444 -1,323 -5,766

Eget kapital per 30 juni 2012 30,418 10,441 89,140 -9,342 -44,523 -1,323 74,811

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -36,676 -36,676

Omräkningsdifferens 1,962 1,962

Summa totalresultat för perioden 1,962 -36,676 -34,714

Eget kapital per 31 december 2012 30,418 10,441 89,140 -7,380 -44,523 -37,999 40,097

Resultatdisposition -37,999 37,999 -

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -2,987 -2,987

Emission 321 321

Omräkningsdifferens -18 -18

Summa totalresultat för perioden 321 -18 -2,987 -2,684

Eget kapital per 30 juni 2013 30,739 10,441 89,140 -7,399 -82,521 -2,987 37,413
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Kommande rapporttillfällen 

 

Delårsrapport för niomånadersperioden jan-sept 2013  28 november 2013 

Bokslutskommunike       

27 februari 2014 

 

Företagsinformation 

 

Auriant Mining AB är ett svenskt gruvbolag inriktat på guldproduktion och prospektering i 

Ryssland, i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och 

koncernens sammantagna tillgångar bedömdes vid utgången av mars 2012 omfatta ca 1 000 

000 oz (1 troy ounce =31,1 g) av guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, vilket 

motsvarar omkring 32 ton. Moderbolagets fullständiga namn är Auriant Mining AB (publ). Det 

är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm med organisationsnummer 556659-4833.  

Moderbolagets adress är Tulegatan 2 A, 113 58 Stockholm. Sedan den 19 juli 2010 handlas AURs 

aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. 

Läs mer på www.auriant.se. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till AUR, för mer 

information 08-503 015 50 eller www.mangold.se. 

 

Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande översikt 

av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver alla 

Moderbolagets kassaflödesananlys
6 månader          

2013-01-01-

2013-06-30

6 månader          

2012-01-01-

2012-06-30

6 månader           

2013-01-01-

2013-06-30

6 månader           

2012-01-01-

2012-06-30

TSEK TSEK TUSD TUSD

Löpande verksamhet

Kundbetalningar 2              30           0               4              

Moms och övriga ersättningar 272          653         42            95            

Leverantörsbetalningar (2,710)    (3,930)   (417)        (574)        

Löner (1,856)    (1,353)   (286)        (198)        

Betald inkomstskatt -               -              -               -          

Övriga betalda skatter (32)          -              (5)             -          

Nettokassaflöde använt i den löpande verksamheten (4,324)    (4,599)   (665)        (671)        

Investeringarsverksamhet

Intäkter av aktieoptioner 2,086      -              321          -          

Utlåningar (526)        (27,415) (81)           (4,003)    

Investering i joint venture (790)        (2,608)   (122)        (381)        

Nettokassaflöde använt i investeringsverksamheten 771          (30,024) 119          (4,384)    

Finansieringsverksamhet

Intäkter från lån 7,438      27,828   1,145      4,063      

Återbetalning av lån (4,997)    -              (769)        -          

Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet 2,441      27,828   376          4,063      

Nettoökning av likvida medel (1,112)    (6,794)   (171)        (992)        

Kursdifferens i likvida medel (29)          (324)       (3)             (47)          

Likvida medel per 1 januari 1,193      8,119     183          1,185      

Likvida medele per 1 juni 52         1,001    8           146       

http://www.auriant.se/
http://www.mangold.se/
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väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 

koncernen star inför.  

 

Stockholm, 29 augusti, 2013 

Auriant Mining AB (publ.) 

 

 

Preston Haskell Andre Bekker  Peter Daresbury 

Styrelseordförande Ledamot  Ledamot 

 

Ingmar Haga  Bertil Villard    

Ledamot Ledamot    

 

 

 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Max Yacoub, Investeringschef, Auriant Mining AB,  

Tel: +7 495 660 2220  

E-post: max.yacoub@auriant.com 

Website: www.auriant.se 

Twitter @auriantmining 

 

Post och besöksadress: Tulegatan 2 A, SE-113 58 Stockholm 

 

Aktsamhetsuppmaning:  

Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant 

Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som 

ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs 

framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till 

uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, 

”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar 

företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle 

tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker 

och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den 

ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i 

den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) 

AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet 

som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i 

olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet 

vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som 

existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den 

faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets 

mailto:max.yacoub@auriant.com
http://www.auriant.se/
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informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart 

uppdatera sådana framtidsbedömningar. 

 


