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Auriant Mining AB (publ) 
 

Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret  

1 januari – 31 december 2013 
 

Finansiella händelser:  

 
 

 Den totala guldproduktionen för rapportperioden  ökade med 78 % till  1 142 
kg (36 716 oz) jämfört med  642 kg (20 640 oz) för 2012. 

 
 Koncernens intäkter från försäljning av guld och guldekvivalenter för 

rapportperioden 2013 ökade med 41% till 329 MSEK (50,5 MUSD) jämfört 
med samma period 2012 234 MSEK (35,9 MUSD). 

 EBITDA för perioden var negativt -35,1 MSEK (-5,4 MUSD) jämfört med  -
26,7 MSEK (-4,1 MUSD) för 2012. 

 Nettoresultatet efter skatt för rapportperioden  uppgick till -128,9 MSEK (-
19,8 MUSD) jämfört med förra året -105,9 MSEK (-16,2 MUSD). Resultatet per 
aktie före och efter utspädning för 2013 var motsvarande -7,24 SEK (-1,11 
USD) jämfört med förra året -6,01 SEK (-0,92 USD). 

 

Viktiga händelser efter periodens utgång: 

 Koncernen enades om att sänka räntan på skulden från aktieägare till 10%. 
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VD har ordet 
 
Bästa aktieägare, 

2013 var ett svårt år för branschen och trots det etablerade sig Auriant Mining som en 

guldproducent. Under året slutförde vi våra investeringar i Tardan och Solcocon och avslutade 

ett aggressivt prospekteringsprogram i Tardan med fokus på att öka reserverna, allt under det 

första kvartalet innan guldpriset tog ett oväntat fall. Totalt investerade vi cirka 10 MUSD (66 

MSEK) under 2013, vilket gör det möjligt för oss att se med tillförsikt på framtiden för Tardan 

och Auriant Mining. Vår produktion uppnådde 1,142 kg (36 716 oz) guld för året, en ökning med 

78% jämfört med föregående år, där Tardan bidrog med 658 kg av 2013 produktion vid ett 

totalkostnad på 1 239 USD per uns. Detta är ett bra resultat för det hela året för Tardans 

produktion, även om denna utgjorde mindre än 60% av inordnat kapacitet. Nu när alla de stora 

investeringarna är bakom oss och alla produktionsprocesser fungerar som de ska, kan vi 

koncentrera våra ansträngningar på att förbättra effektiviteten och ekonomin för verksamheten. 

Vår Solcocon gruva genomgick renoveringar under 2013, men var  tyvärr ur funktion större 

delen av produktionssäsongen på grund av den sena ankomsten av malmkrossutrustning och 

efterföljande förseningar i drifttagning. Som ett resultat var guldproduktionen vid Solcocon 

endast 107 kg (3 440 oz) i stället för de planerade 250 kg och detta ledde till en förlust. Det 

kompenserades delvis av en bra säsong i alluvial produktion på Gold Borzya, som producerade 

377 kg (12 121 oz) guld och som gick med vinst. 

2013 är det första året där vi rapporterar  våra kostnader per uns eftersom det är det första hela 

året av produktion i Tardan.  För att fastställa en korrekt grund för rapportering har vi 

genomfört IFRIC 20 "Stripping Kostnader i produktionsfasen av ett Surface Mine" och måste se 

tillbaka och justera våra tidigare perioder och ingående balans. Dessa förklaras närmare längre i 

denna delårsrapport. Nu när vi  har etablerat en utgångspunkt för kostnadsrapporteringen, kan 

vi framöver  jämföra produktionskostnaderna successivt. Vi anser att de nuvarande nivåerna av 

totala kostnader kan förbättras avsevärt genom uppnådd stordriftsfördelar, samt genom 

kostnadssänkande åtgärder som äger rum på både gruvor och på huvudkontoret. 

Efter beslutade 10 MUSD för investeringar under det första kvartalet 2013 stod vi inför några 

likviditetsproblem på grund av den dramatiska nedgången av guldpriset under året. Dessa 

begränsningar har kompenserats genom en omstrukturering av våra bankskulder och ytterligare 

upplåning, som möjliggjorts tack vare vår ökade guldproduktion. Vårt fokus under 2014 

kommer att vara på att ytterligare omstrukturera banklån genom att göra dem långfristiga och 

amortera dem under de närmaste 3 - 4 åren. 

En av de största påverkningarna av resultatet härrör sig till  av ränta på ett aktieägarlån som 

inklusive kapitaliserade ränta uppgick till 40 MUSD i slutet av december 2013. I samband med 

låneomstruktureringen under 2012 kom vi överens med den aktieägaren om en räntesänkning 

från 18% till 13%, under förutsättningen att den upplupna räntan delvis betalas av. Efter 

nedgången av guldpriset i april 2013 slutade vi att betala i maj ränta på detta aktieägarlån och 

redovisade den 16% årsräntan som upplupen, vilket resulterar en effekt i resultaträkningen på 

5,8 MUSD vilken representar 29% av  årets nettoförlust. Dessutom har vi nått en 

principöverenskommelse med aktieägaren för att ytterligare sänka räntan under 2014 till 10% 

per år med möjligheten att skjuta upp betalningen genom att periodisera den. Förutom detta 

enades vi också om att fortsätta att undersöka olika sätt av ytterligare omstruktureringen av den 

aktieägarskulden och de bankskulderna. 
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I fortsättningen bör 2014 bli ett år av positiva kassaflöden med inga  större kapitalkostnader, ett 

minimum  prospekteringsaktivitet och en ökningen av produktionsvolymerna, vilka kommer att 

vara i intervallet 1.300 till 1.400 kg guld per år enligt våra bedömningar. 

 
 
Denis Alexandrov      

Verkställande direktör 

 

CFO har ordet 
 
Bästa aktieägare, 
 
 
Jag är glad att kunna presentera vår delårsrapport för 2013.  Under denna period ändrade vi 
rapportens format och började förtydliga kostnader i koncernens resultaträkning. Vi redovisar 
alla våra ekonomiska siffror i svenska kronor och i amerikanska dollar. De växelkurser som 
används i denna rapport är USD/SEK 6,5140 för  resultaträkningen 2013 och 6,5084 för 
balansräkningen per den 31 december 2013, jämfört med  USD/SEK 6,5156 för 2012 både för 
resultat- och balansräkningen. 

Vissa beloppen i delårsrapporten överensstämmer inte med  delårsrapport för 2012 och  
reflekterar justeringar som beskrivs i avsnitt "Omräkning" av "Redovisningsprinciper och grund 
för rapportens upprättande". 

 Intäkter och resultat samt finansiell ställning för koncernen 
 
Intäkter och resultat 
 
Intäkter från guld och guld ekvivalenter ökade med 94,837 MSEK (14,568 MUSD) från 
234,133 MSEK (35,934 MUSD) till 328,970MSEK (50,502 MUSD) tack vare följande: 
 

-  En ökning av guldförsäljningen från 617 kg (19 834 oz) för 2012 till 1,144 kg (36 779 oz) 
för  2013 vilket resulterade i en positiv inverkan på intäkterna 
med 151,565 MSEK  (23,268 MUSD) motsvarande 65 %. 

- Nedgången i det genomsnittliga guldpriset per oz från 1 700 USD till 
1 373 USD gav en negativ effekt på intäkterna med -56,728 MSEK (-6,483 MUSD) 
motsvarande en nedgång med 24%. 
 
  

Försäljningskostnader ökade med -116,266 MSEK (-17,858 MUSD) från  - 
247,003 MSEK  (-37,910 MUSD) till -363,269 MSEK (-55,767 MUSD) på grund av följande: 
 

 
- Externa kostnader ökade med -26,065 MSEK (-4,002 MUSD) främst på grund av 

ökningen av borrnings- och sprängtjänster med -18,291 MSEK (-2,808 MUSD) både vid 
Tardan och Solcocon och transporttjänster vid Tardan för 2013 -15,875 MSEK (-2,437 
MUSD).  
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- Den alluviala guldproduktionens driftkostnader (Uryumkan) ökade med -
47,804 MSEK (-7,340 MUSD) på grund av den ökade produktionen av alluvialt guld. 
Uryumkan har varit involverade i alluvial guldproduktion sedan augusti 2012. 
 

- Mineralutvinningkostnader och skatter (fastighetsskatt, fordonsskatt) ökade med -
8,209 MSEK (-1,261 MUSD), främst på grund av ökningen av 
mineralutvinningskatten  som en följd av den ökade guldförsäljningen. 
 

- Under  2012 skedde guldproduktionen på Tardan genom gravitationskrets och 
lakning, medan under  2013 kom all produktion från lakning, vilket kräver användning 
av kemikalier, cement och andra material. Dessutom ökade koncernen under 2013 sin 
gruvverksamhet jämfört med förra året, vilket resulterade i en total ökad förbrukning av 
bränsle och reservdelar. Således, ökade de materiella kostnaderna med    -24,144 MSEK 
(-3,755 MUSD). 
 

- Genomsnittligt antal anställda vid produktionsenheterna ökade från 686 under 2012 till 
869 under 2013. Personalkostnaderna för rapportperioden 2013 uppgick till -87,178 
MSEK (-13,383 MUSD) en ökning på -20,853 MSEK (-3,201 MUSD) jämfört med 2012, 
varav -16,250 MSEK (-2,495 MUSD) är hänförlig till lanseringen av 
lakningsanläggningen vid Tardan och -6,046 MSEK (-0,928 MUSD) till upprampningen 
vid Solcocon. 
 

- Ökningen av nedskrivningar och avskrivningar från -6,611 MSEK (-0,710 MUSD) 
till        -51,779 MSEK (-7,949 MUSD) förklaras främst av driftsättningen av 
lakningsanläggningen vid Tardan. 
 

- Svag nedgång av pågående arbete med -1,413 MSEK  (-0,217 MUSD) till -6,936 MSEK (-
1,065 MUSD) hänför sig till guldproduktion och okade försäljningskostnader. 
 
 

 
Allmänna och administrativa kostnader representerade av förvaltningskostnader i Moskva och 
Stockholm har inte förändrats väsentligt jämfört med 2012. 
 
Övriga rörelseintäkter under  2012 21,516 MSEK (3,302 MUSD) är en effekt av minskningen av 
Auriants kapital i Awilia Enterprises Ltd (Kara - Beldyr) från 50 % till 30 %. Övriga intäkter på 
10,759 MSEK (1,652 MUSD) under 2013 bestod i huvudsak av tjänster till externa parter 
och inkuranslagerförsäljning. 
 
Övriga kostnader för 2013 uppgick till -19,995 MSEK (-3,070 MUSD) jämfört med  förra 
året      -42,027 MSEK (-6,450 MUSD). Övriga rörelsekostnader bestod av nedskrivning av 
pågående arbete på GRE-324 dotterbolag med -8,154 (-1,206 MUSD) för 2013 och -24,467 
MSEK (US $ -3,755 m) för 2012, liksom minskning av kundfordringar, field-services  till 
anställda, bankavgifter och andra tjänster (som var och en var inte signifikant av sig själva).  
 

Finansiella intäkter och kostnader var hänförliga till valutakursdifferenser och 
räntekostnader. Valutakursförluster för  2013 motsvarade -13,577 MSEK (-2,084 MUSD) främst 
till följd av förstärkningen av den amerikanska dollarn mot den ryska rubeln orsakade av 
banklån i USD till Tardan. För 2012 noterades valutakursvinster  motsvarande  15,958 MSEK 
(2,449 MUSD). Räntekostnader för rapporteringsperioden uppgick till -58,712 MSEK (-9,013 
MUSD) jämfört med -47,813 MSEK (-7,338 MUSD) för samma period förra året, som ett 
resultat av ytterligare finansiering av både Tardan och Solcocon. 
 
Inkomstskatt som ett resultat av en vinst för 2013 på 30,440 MSEK (4,673 MUSD) jämfört med 
förlust på -0,219 MSEK (US $ -0,034 m) för 2012. Inkomstskatten avser en förändring i 
uppskjuten skatt på dotterbolagsnivå och representerar skattemässiga underskottsavdrag. 
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Nettoresultat efter skatt för 2013 uppgick till -128,964 MSEK (-19,798 MUSD) jämfört med 
förra året -105,891 MSEK (-16,252 MUSD). Resultat per aktie före och efter utspädning för 2013 
var lika med  -7,24 SEK  (-1,11 USD) jämfört med förra året -6,01SEK (-0,92 USD). 
 
 
Finansiell ställning 

 
Immateriella tillgångar ökade med 15,549 MSEK (2,415 MUSD) till 167,733 MSEK (25,772 
MUSD) per den 31 december 2013. Detta beror främst på att aktivering av 
prospekteringskostnader vid Tardan med 22,460 MSEK (3,451 MUSD) och 9,507 MSEK (1,460 
MUSD) vid GRE-324, minskade efter avskrivningar som för perioden uppgick 
till  13,728 MSEK  (2,109 MUSD) och negativ omräkningsdifferens på grund av förstärkningen 
av den svenska kronan mot ryska rubeln med -2,690 MSEK (-0,413 MUSD). 
 
Ökningen av materiella anläggningstillgångar till 246,655 MSEK (37,898 MUSD) per 31 
december 2013 förklaras delvis av förvärvet av gruvmaskinsparken och 
gruvvägsmoderniseringen vid Tardan, sammanlagt  på  33,623 MSEK (5,229 MUSD). 
Ytterligare investeringar har skett i renovering av utrustning och nya stackar vid Solcocon på 
15,600 MSEK (2,426 MUSD). Periodens förändring består även av nettoavskrivningar om           
-38,051 MSEK (-5,841 MUSD) och negativ omräkningsdifferens på grund av förstärkningen av 
den svenska kronan mot den ryska rubeln på -3,590 MSEK (-0,551 MUSD). 
 
Ökningen av finansiella anläggningstillgångar till 68,835 MSEK (10,576 MUSD) per 31 
december 2013 förklaras med ökningen av uppskjutna skattefordringar, på grund av aktivering 
av underskottsavdrag. 
 
Minskningen av varulagret till 61,415 MSEK (9,436 MUSD) per 31 december 2013, är främst 
beroende på ökningen av pågående arbeten vid  Tardan. Per 31 december 2013 redovisades 
strippninstillgång på 13,262 MSEK (US $ 2,038 m)  vid Tardan som omsättningstillgång och 
kommer att skrivas av under 2014 produktionsverksamhet. Ökning av kortfristiga fordringar 
beror på ökning av ingående momstillgodohavanden. 
 
Likvida medel per 31 december 2012 uppgick till 22,266 MSEK (3,417 MUSD) och innehöll 
kortfristiga banklån på 19,104 MSEK (2,932 MUSD), som användes för finansiering av 
rörelsekapital. Likvida medel i slutet av 2013 var 10,776 MSEK (1,656  MUSD). 
 
Minskningen av långfristiga skulder till 82,826 MSEK (18,321 MUSD) per 31 December 2013, 
jämfört med 257,877 MSEK (39,578 MUSD) per 31 december 2012, orsakas främst 
av omvandling av obligationer  om 214,422 MSEK (32,909 MUSD),  utgivna till Golden 
Impala,  ett närstående bolag till den största aktieägaren, till kortfristiga skulder. Långfristiga 
skulder består av ett nytt långfristigt lån från Promsvyazbank på 31,432 MSEK (4,829  MUSD) 
och ett långfristigt hyresavtal för gruvmaskinparken på 18,651 MSEK (2,866 MUSD) i Tardan. 
 
Kortfristiga skulder består främst av leverantörsskulder och andra skulder, obligationer, leasing 
och lån. Total ökning av kortfristiga skulder med 349,745 MSEK (US $ 53,766 MUSD) 
från  169,784 MSEK (26,058 MUSD) per 31 december 2012 till 519,529 MSEK (79,824 
MUSD)  per 31 december 2013 orsakas främst av omvandling av obligationer utgivna till Golden 
Impala  på   214,422 MSEK (32,909 MUSD) till kortfristiga skulder, en ytterligare ökning under 
rapportperioden  med 33,457 MSEK (5,177 MUSD) orsakas av sammansatt kapitalisering av 
räntekostnader, kortsiktiga låneskuld till Preston Haskell, närstående part, 12,793 MSEK (1,966 
MUSD),ökning av leverantörsskulder med 18,117 MSEK (2,781 MUSD), ökning av kortsiktiga 
banklån med 60,694 MSEK (9,317 MUSD) samt en ökning av övriga skulder med 
10,262 MSEK (1,577 MUSD). 
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Investeringar, likviditet och finansiering 

Under rapportperioden finansierades den löpande verksamheten via inbetalningar från kunder, 

ingående momstillgodohavanden och andra ersättningar. År 2013 investerade koncernen            

-66,186 MSEK (-10,161 MUSD) i materiella tillgångar och prospekteringsarbeten. Räntebelopp 

och leasingavgifter under 2013 uppgick till -42,640 MSEK (-6,546 MUSD). Minskningen av lån 

under rapportperioden var lika med  107,535 MSEK (16,508 MUSD). 

 

Per den 31 december 2013 motsvarande den totala banklåneskulden på 221,883 MSEK (34,092 

MUSD).  

 

Koncernens kassa uppgick till 10,776 MSEK (1,656 MUSD) per 31 december 2013  

(22,266 MSEK  (3,417 MUSD) per 31 december 2012). 

 

 
 

Dmitrij Novikov 
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. 

 

 
Transaktioner med närstående 

 
Under rapportperioden har Auriant Mining betalat obligationsräntor till Golden Impala, som är 

ett närstående bolag till den största aktieägaren  i Auriant Mining, Preston Haskell omfattande 

totalt 4,918 MSEK (0,755 MUSD). Obligations skuld till Golden Impala per den 31 december 

2013 uppgick till 247,879 MSEK (38,086 MUSD). 

Under rapportperioden fick Auriant Mining kortfristiga lån från Mr Preston Haskell, en 

närstående, på 18,239 MSEK (2,802 MUSD) som betalades ut dels med med 5,960 MSEK 

(0,915 MUSD). Resterande skuld till Mr Haskell per 31 december 2013 var 12,793 MSEK (1,966 

MUSD). 

Upplupen räntekostnad avseende transaktioner med närstående bolag uppgick till -37.027 

MSEK (US$ -5,684 MSUD) för 2013. 

 

Medarbetare 
Koncernen hade i medeltal 869 anställda under rapportperioden. Per 31 december 2013 var 

antalet anställda i koncernen 766 (716 per 31 december 2012). 
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Utgivna aktier 
 

Antalet utestående aktier vid rapporteringsperiodens utgång är 17 802 429. Aktiekapitalets 

gränser är lägst 150  MSEK (23,088 MUSD) och högst 600  MSEK (92,352 MUSD) och aktiens 

kvotvärde är 11,25 SEK (1,73 USD). 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  2013 uppgick till -8,672 MSEK (-1,331 MUSD) jämfört med  förra 

året        -3,437 MSEK (-0,528 MUSD). Förändringen beror främst på att 2012 års 

vinst kom från försäljningen av 20% av aktierna i Awilia Enterprises Ltd till Centerra Gold, 

vilken i enlighet med JV avtalet för KaraBeldyr licensområdet Centerra i januari 2012 gav rätt 

till ytterligare 20% i JV. Totala rörelsekostnader för  2013 uppgick till -8,685 MSEK (-1,333 

MUSD), jämfört med förra året -11,499 MSEK (-1,765 MUSD). 

Finansnettot för  2013 uppgick till -21,579 MSEK (-3,313 MUSD), jämfört med förra året         -

242,742 MSEK (-37,256 MUSD) och inkluderar räntekostnader hänförliga till  obligationer 

utgivna till Golden Impala -36,532 MSEK (-5,608 MUSD) och kortsiktiga lån som togs emot 

från Preston Haskell -0,495 MSEK (-0,076 

MUSD) och  kompenseras genom ränteintäkter på  17,756 MSEK (2,726 MUSD). 

Nettoresultatet för  2013 uppgick till -30,251 MSEK (-4,644 MUSD) jämfört med  förra året     -

246,179 MSEK (-37,783 MUSD). 

 

Finansiell ställning 

Ökning av finansiella anläggningstillgångar orsakas främst av omklassificering av 

koncerninterna lån till Tardan på 63,978 MSEK (9,830 MUSD) i långfristiga skulder. 

Total kassa  i moderbolaget uppgick till 5,752 MSEK (0,884 MUSD) per den 31 december 2013 

(31 December 2012 1,193 MSEK (0,183 MUSD)). 

Minskning av långfristiga skulder förklaras av omklassificering av obligationsskulden till den 

närstående parten, Golden Impala Ltd till kortfristiga skulder på 214,422 MSEK (32,945 MUSD) 

och ytterligare ökning under rapportperioden med 33,457 MSEK (5,136 MUSD) på grund av 

kapitalisering av räntekostnader, kompenserade genom omklassificering av interna lån till 

Tardan på 63,978 MSEK (9,830 MUSD) från finansiella anläggningstillgångar. Ökning av 

kortfristiga skulder är också orsakas av ett nytt lån från aktieägare på 12,793 MSEK             

(1,966 MUSD). 
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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. 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 
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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.  

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen och stöder sig på Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. 

Omräkning 

Under 2013 bytte koncernen redovisningsprinciper genom tillämpning av International 
Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC 20 "Stripping Kostnader i 
produktionsfasen av ett Surface Mine". Tolkningen ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 
den 1 januari 2013 eller senare. Denna tolkning gäller att slösa bort (stripping) kostnader som 
uppstår i strippgruvverksamhet, under produktionsfasen av gruvan. Tolkningen behandlar 
redovisningen till förmån från strippverksamhet. 

Koncernen eliminerade också bokföringsbrister uppstådda i 2012. Omräkningseffekt för 
koncernens  2012 årets resultat är följande:  

 

 

 

 
 

TSEK TUSD 

Noter# Netto förlust under 2012 före omräkning (73,955) (11,350) 

 Effekt av omräkningsjusteringar:   

1 
Aktiverad  strippproduktion i balansräkning  per 31 December  2012, 
redovisas  i 2012 resultaträkning i enlighet med IFRIC 20 Tolkning 

(8,746) (1,342) 

2 
Återföring av teckningsoptioner uppstod i 2012 flyttades från 2013 
redovisning till  2012 resultaträkningen. 

(1,707) (262) 

3 
Utbetalning av bonusar  relaterade till 2012 redovisas under 2013, men 
erkännas i  2012 resultaträkning. 

(4,992) (766) 

4 
Korrigering av  överskottsnedskrivning av pågående arbeten i GRE  2012 
balansräkning. 

1,930 296 

5 
Återföring av övernedskrivna  anläggningstillgångar vid Solcocon  i 2013 
redovisning och deras erkännande i 2012. 

(3,705) (569) 

6 

Anrikningssand (avfall) ackumulerat till följd av guldförädlingsprocessen vid 
Tardan skrevs av under 2012 resultaträkning med 14,715 MSEK (2,3 MUSD) 
och förbättrade balanserat resultat med  37,225 MSEK(5,7 MUSD). 
Korrigeringen är länkad  till den ändrade produktionsmetoden sedan 
lakningsanläggningens start. Varulagret minskade till följd. 

(14,715) (2,258) 

 Nettoförlust   2012 efter omräkning (105,891) (16,252) 
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Omräkningseffekt för koncernens rapport över finansiell ställning per den 31 december 2012, i 
tusental är följande: 

 

 

Omräkningseffekt för koncernens rapport över finansiell ställning per den 31 december 2012 i 
TUSD är följande: 

 

 

 

 

 

Före omräkning 

December 31,

Efter omräkning 

December 31,

2012 1 2 3 4 5 6 2012*

TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 152,184 152,184

Materiella anläggningstillgångar 245,154 (3,705)  241,449

Finansiella anläggningstillgångar 46,378 46,378

Summa anläggningstillgångar 443,716 440,011

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 143,217 (10,851)       2,412          (51,940)                 82,839

Stripp tillgång -                           -                           

Kortfristiga fordringar 36,926 36,926

Likvida medel 22,266 22,266

Summa omsättningstillgångar 202,409 142,031

SUMMA TILLGÅNGAR 646,125 582,042

Eget kapital 225,163 (10,851)       (1,707) (4,992)  2,412          (3,705)  (51,940)                 154,380

Minoritetsintresse - -                           

Totalt eget kapital 225,163 154,380

Långfristiga skulder 257,877 257,877

Kortfristiga skulder 163,085 1,707   4,992   169,784

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 646,125 582,042

Noter #

Före 

omräkning

Efter 

omräkning

December 31, 

2012

December 31, 

2012

1 2 3 4 5 6

US$'000 US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$'000

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 23,357             23,357             

Materiella anläggningstillgångar 37,626             (569)       37,057             

Finansiella anläggningstillgångar 7,118                7,118                

Summa anläggningstillgångar 68,101             67,532             

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 21,981              (1,665)      370                 (7,972)       12,714              

Kortfristiga fordringar 5,667                5,667                

Likvida medel 3,417                3,417                

Summa omsättningstillgångar 31,065             21,799              

SUMMA TILLGÅNGAR 99,166           89,330          

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 34,558          (1,665)      (262)    (766)     370                 (569)       (7,972)       23,694          

Minoritetsintresse

Totalt eget kapital 34,558          23,694          

Långfristiga skulder 39,578          39,578          

Kortfristiga skulder 25,030          262      766      26,058          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 99,166           89,330          

Noter #



Auriant Mining AB: Interim report for the period January – December 2013                                                                               11 

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 
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.  

 

Verksamhetsuppdatering 

Viktiga händelser 

 Total 2013 guldproduktion ökade med 78% jämfört med föregående år och uppgick 

till 1 142 kg (36 716 uns), inom målintervallet  av 1000 - 1200 kg. 

 Produktion vid Tardan ökade med 60% och uppgick till 658 kg (21 155 uns) i 

enlighet med målsättningen. 

 Total Solcocon produktion ökade med 111% och uppgick till 485 kg (15 593 uns). 

Tillväxten var huvudsakligen tack vare till ökade produktionen vid Borzya alluviala 

med 225%  som uppgick till 377 kg (12 121 uns). 

 

  
Denis Alexandrov, VD i Auriant Mining AB kommenterade resultaten: "Vi är mycket nöjda med bolagets 

utveckling under 2013. Vi uppnådde alla våra mål och nästan fördubblade guldproduktion under året till 

1,14 ton guld. Verksamheten vid vårt flaggskepp Tardan-fyndighet fortsatte enligt plan och vi är på god 

väg att nå vår kapacitet på 1 till 1,2 ton i slutet av 2015. Trots ett behöv av att öka strippning och pre-
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strippning, ökade guldproduktionen vid Tardan med 78%. Den strippningen krävdes  för att nå rikare 

malmfyndigheter, som vi förväntar att bryta i 2015."  

"Vår Solcocon enhet mer än fördubblade produktionen under 2013 jämfört med 2012. Malmbaserade 

gruvhalterna i Solcocon orsakade en besvikelse under 2013, tillsammans med gammal, sönderfallen 

utrustning. Detta dock mer än kompenserades av alluvial produktion, som mer än tredubblades, vilket 

gjorde det möjligt att vår Solcocon verksamheten mer än fördubblade guldproduktion." 

Total Produktion i Koncernen 

Produktionsenhet Licensområde 12m 2013 12m 2012 

  kg oz kg oz 

Malmbaserad 
  

 
 

 

Tardan (gravitational) Tardan 0 0 55 1,768 

Tardan (lakning) Tardan 658 21,155 357 11,478 

Solcocon Staroverenskaya 107 3,440 116 3,729 

Summa 
 

766 24,627 528 16,975 

Alluvial 
  

  
 

 

Borzya 
 

377 12,121 114 3,665 

Total guldproduktion 
 

1,142 36,716 642 20,640 

 

Tardan 

  

12m 

2013 

12m 

2012 

Brytning       

Gråbergsproduktio

n 
000 m3 1,940 424 

Bruten malm 000 ton 269 168.5 

Snitthalt g/t 1.60 2.0 

Gravitation 
   

Kapasitet 000 ton 0 34.3 

Snitthalt g/ton 0 4.5 

Utbyte % 0 35% 

Guldproduktion kg 0 55 

Höglakning 
   

Krossning 
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Malm 000 ton 282 240.7 

Halt g/t 1.56 2.01 

Högläggning 
 

 
 

Malm 000 ton 282 234 

Halt g/ton 1.56 1.8 

Avfall 000 ton 141.5 54.4 

Halt g/t 3.15 3.6 

Guldproduktion kg 658 412 

Lager 
   

Malm 000 ton 13.4 27 

Halt g/t 1.73 1.23 

Avfall 000 ton 72.2 213.6 

Halt g/t 2.8 3.03 

 

Solcocon 

    12m 2013 12m 2012 

Bryttning       

Gråbergsproduktion 000 m3 344 581 

Bruten malm 000 ton 212 123 

 Snitthalt g/t 1.42 2.01 

Höglakning 
 

 
 

Krossning / Stapling 
 

 
 

Malm 000 ton 168 131 

Halt g/t 1.37 1.64 

Guldproduktion kg 108 116 

Lager 
 

 
 

Malm 000 ton 57 17.4 

Halt g/t 1.08 1.54 

Alluvial 
 

 
 

Gråbergsproduktion 000 m3 1,397 1,268 
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Vaskad sand 000 m3 338 119 

Guldproduktion kg 377 114 

Total guldproduktion kg 485 230 

 

 

Finansiella rapporter 

 

*Vissa beloppen i delårsrapporten överensstämmer inte med delårsrapport för 2012 och  
reflekterar justeringar som beskrivs i avsnitt "Omräkning" av "Redovisningsprinciper och grund 
för rapportens upprättande". 
 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

3 months 3 months 12 months 12 months 3 months 3 months 12 months 12 months

Oct-Dec 2013 Oct-Dec 2012
Jan-Dec 

2013

Jan-Dec 

2012*
Oct-Dec 2013 Oct-Dec 2012 Jan-Dec 2013

Jan-Dec 

2012*

TSEK TSEK TSEK TSEK US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000

Intäkter 98,657             116,063       328,970       234,133       15,160          17,429           50,502           35,934          

Kostnad för sålda varor (147,281)         (138,505)      (363,269)     (247,003)     (22,632)        (20,799)         (55,767)          (37,910)         

Bruttoresultat (48,624)        (22,442)     (34,299)    (12,871)     (7,472)       (3,370)        (5,265)         (1,975)        

Allmänna och administrativa kostnader (8,567)             (23,521)        (43,595)       (40,489)       (1,317)           (3,532)           (6,693)            (6,214)           

Övriga intäkter 2,152               6,951            10,759         21,515          331               1,044             1,652              3,302            

Övriga kostnader (2,809)             (20,254)        (19,995)        (42,027)        (432)             (3,042)           (3,070)            (6,450)          

Rörelseresultat / (förlust) (57,849)        (59,266)     (87,131)     (73,872)    (8,890)       (8,900)        (13,376)       (11,338)      

Finansiella intäkter 3                      3,697            15                 16,012         0                   555                2                     2,457            

Finansiella kostnader (23,576)           (15,493)        (72,289)        (47,813)        (3,623)          (2,326)           (11,097)          (7,338)           

Vinst / (förlust) före skatt (81,421)        (71,061)     (159,404)  (105,673)  (12,512)     (10,671)      (24,471)       (16,218)      

Inkomstskatt (13,512)           (1,783)           30,440        (219)             (2,076)          (268)              4,673              (34)                

Nettoresultat / (förlust) för perioden (94,933)        (72,844)     (128,964)  (105,891)  (14,588)     (10,939)      (19,798)       (16,252)     

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare (94,933)           (72,844)        (128,964)     (105,891)      (14,588)        (10,939)         (19,798)          (16,252)         

Resultat per aktie före utspädning (SEK, US$) (5.33)               (4.13)             (7.24)            (6.01)            (0.82)            (0.62)             (1.11)               (0.92)             

Resultat per aktie efter utspädning (SEK, US$ **) (5.33)               (4.13)             (7.24)            (6.01)            (0.82)            (0.62)             (1.11)               (0.92)             

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

periodens slut

Genomsnittligt antal aktier 17,802,429     17,616,987   17,802,429 17,616,987  17,802,429  17,616,987    17,802,429    17,616,987   

för perioden

Genomsnittligt antal aktier för perioden

med hänsyn till utspädning **) 18,674,197      17,616,987   18,674,197  18,674,197  18,674,197   17,616,987    18,674,197    18,674,197   

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

3 months 3 months 12 months 12 months 3 months 3 months 12 months 12 months

Oct-Dec 2013 Oct-Dec 2012
Jan-Dec 

2013

Jan-Dec 

2012*
Oct-Dec 2013 Oct-Dec 2012 Jan-Dec 2013

Jan-Dec 

2012*

TSEK TSEK TSEK TSEK US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000

Periodens resultat (94,933)           (72,844)        (128,964)     (105,891)      (14,588)        (10,939)         (19,798)          (16,252)         

Övrigt totalresultat

Poster som kan omklassificeras därefter till resultatet
-                       -                    -                   -                    -                    -                     -                      -                    

Omräkningsdifferenser (7,582)             (5,773)           (22,721)        (12,242)        (186)              (1,016)           (3,488)            (1,879)           

Totalresultat för perioden (102,516)      (78,617)     (151,686)  (118,133)   (14,774)     (11,954)      (23,286)      (18,131)      

**)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 1 057 210 aktier. Det genomsnittliga antalet utestående aktier för perioden efter utspädningen är 18 674 197 som följd
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*Vissa beloppen i delårsrapporten överensstämmer inte med  delårsrapport för 2012 och  
reflekterar justeringar som beskrivs i avsnitt "Omräkning" av "Redovisningsprinciper och grund 
för rapportens upprättande". 
 

 
 

KONCERNENS BALANSRÄKNING

December 31, December 31, Januari 01, December 31, December 31, Januari 01,

2013 2012* 2012* 2013 2012* 2012*

TSEK TSEK TSEK US$ 000 US$ 000 US$ 000

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 167,733 152,184 159,496 25,772 23,357 23,181

Materiella anläggningstillgångar 246,655 241,449 229,365 37,898 37,057 33,336

Finansiella anläggningstillgångar 68,835 46,378 80,105 10,576 7,118 11,642

Summa anläggningstillgångar 483,224 440,011 468,966 74,246 67,532 68,159

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 61,415 82,839 116,395 9,436 12,714 16,917

Stripp tillgång 13,262 - - 2,038 - -

Kortfristiga fordringar 41,137 36,926 42,514 6,321 5,667 6,179

Likvida medel 10,776 22,266 10,995 1,656 3,417 1,598

Summa omsättningstillgångar 126,590 142,031 169,904 19,450 21,799 24,694

SUMMA TILLGÅNGAR 609,814 582,042 638,870 93,696 89,330 92,852

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7,459 154,380 270,806 1,146 23,694 39,359

Minoritetsintresse - - - - - -

Totalt eget kapital 7,459 154,380 270,806 1,146 23,694 39,359

Långfristiga skulder 82,826 257,877 85,413 12,726 39,578 12,414

Kortfristiga skulder 519,529 169,784 282,651 79,824 26,058 41,080

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 609,814 582,042 638,870 93,696 89,330 92,852

STÄLLDA PANTER 353,619 162,059 188,816 54,333 24,872 27,442

ANSVARSFÖRBINDELSER - - - - - -

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL*

Övrigt tillskjutet Valutakurs Balanserat Summa

Alla belopp i TSEK Aktiekapital kapital reserver resultat eget kapital

Eget kapital per 31 december 2011 198,191 155,819 -18,143 -65,061 270,806

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -105,891 -105,891

Warranter och optioner fråga 1,707 1,707

Omräkningsdifferens -12,242 -12,242

Summa totalresultat för perioden 198,191 1,707 -12,242 -105,891 -116,426

Eget kapital per 31 December 2012 198,191 157,526 -30,385 -170,952 154,380

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -128,964 -128,964

Emission 2,086 2,086

Emission av teckningsoptioner och optioner 2,678 2,678

Omräkningsdifferens -22,721 -22,721

Summa totalresultat för perioden 2,086 2,678 -22,721 -128,964 -146,922

Eget kapital per 31 December 2013 200,277 160,204 -53,106 -299,916 7,459

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
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*Vissa beloppen i delårsrapporten överensstämmer inte med  delårsrapport för 2012 och  
reflekterar justeringar som beskrivs i avsnitt "Omräkning" av "Redovisningsprinciper och grund 
för rapportens upprättande". 
 

 
 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL *

Övrigt tillskjutet Valutakurs Balanserat Summa

Alla belopp i US$ 000 Aktiekapital kapital reserver resultat eget kapital

Eget kapital per 31 december 2011 30,418 23,915 -4,989 -9,985 39,359

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -16,218 -16,218

Warranter och optioner fråga 249 249

Omräkningsdifferens 305 305

Summa totalresultat för perioden 30,418 249 305 -16,218 -15,665

Eget kapital per 31 december 2012 30,418 24,164 -4,684 -26,204 23,694

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -19,798 -19,798

Emission 321 321

Emission av teckningsoptioner och optioner 411 411

Omräkningsdifferens -3,482 -3,482

Summa totalresultat för perioden 321 411 -3,482 -19,798 -22,548

Eget kapital per 31 December 2013 30,738 24,575 -8,166 -46,002 1,146

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Koncernens kassaflödesanalys
3 months           

Oct-Dec 2013

3 months           

Oct-Dec 2012

12 months           

Jan - Dec 2013

12 months           

Jan - Dec 2012

3 months           

Oct-Dec 2013

3 months           

Oct-Dec 2012

12 months           

Jan - Dec 2013

12 months           

Jan - Dec 2012

TSEK TSEK TSEK TSEK US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000

Löpande verksamhet

Kundbetalningar 92,018             110,884           327,758               229,269              14,140                16,651                 50,316              33,838               

Moms och övriga ersättningar 12,467              10,320             54,700                39,112                1,916                   1,550                   8,397                 5,773                 

Leverantörsbetalningar (77,088)            (90,021)            (258,416)             (166,064)            (11,846)               (13,518)                (39,671)             (24,510)             

löner och sociala avgifter (28,608)            (40,572)            (114,329)             (101,896)            (4,396)                 (6,093)                 (17,551)             (15,039)             

Betald inkomstskatt -                        -                        -                           (559)                    -                      -                      -                         (83)                     

Övriga betalda skatter (5,272)              (7,961)               (17,607)                (20,004)              (810)                    (1,196)                  (2,703)               (2,952)               

Kassaflöde från den löpande verksamheten (6,484)           (17,351)             (7,894)                  (20,142)              (996)                    (2,606)                 (1,212)               (2,973)                

Investeringsverksamhet

Försäljning av egendom, anläggningar och utrustning -                        24                     -                           24                        -                      4                           -                         4                         

Intäkter av aktieoptioner -                        -                        2,082                   -                          -                      -                      320                   -                         

Investering i anläggningar och utrustning (130)                 (5,896)              (37,852)               (28,162)               (20)                      (885)                     (5,811)               (4,157)                

Prospektering och forskning (5,128)              (1,905)              (28,382)               (3,722)                 (788)                    (286)                     (4,357)               (549)                   

Investering i JV (1,244)              (2,740)              (2,034)                 (5,873)                 (191)                     (411)                     (312)                  (867)                   

Nettokassaflöde i investeringsverksamheter (6,503)           (10,517)            (66,186)               (37,734)               (999)                    (1,579)                  (10,161)             (5,569)               

Finansieringsverksamhet

Intäkter från lån 118,185            113,051            331,240              222,684              18,161                 16,977                 50,850              32,867               

Återbetalning av lån (85,591)            (78,609)            (223,705)             (129,403)            (13,153)               (11,805)               (34,342)             (19,099)             

Betald ränta (9,243)              (3,615)              (21,709)               (13,372)               (1,420)                 (543)                     (3,333)               (1,974)                

Leasingavgifter (4,118)               (3,872)              (20,931)               (8,712)                 (633)                    (581)                     (3,213)               (1,286)                

Övriga finansiella kostnader (397)                  -                        (1,371)                  (1,976)                 (61)                       -                      (210)                  (292)                   

Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet 18,837           26,955             63,523                 69,221                2,895                  4,048                   9,752                 10,217               

Nettoökning av likvida medel 5,850               (914)                  (10,557)               11,346                899                      (137)                     (1,621)               1,675                 

Kursdifferens i likvida medel (291)                  1,223                (933)                     (75)                      (45)                      184                      (140)                  120                    

Likvida medel per 1 july/januari 5,217                21,956              22,266                 10,995                802                     3,297                   3,417                 1,623                 

Likvida medel per 30 September 10,776           22,266           10,776              22,266             1,656                3,417                 1,656              3,417               
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KONCERNENS NYCKELTAL

12 månader 12 månader 12 månader 12 månader

Jan-Dec 2013 Jan-Dec 2012 Jan-Dec 2013 Jan-Dec 2012

TSEK TSEK US$ 000 US$ 000

Summa tillgångar (TSEK) 609,814 582,042 93,696 89,330

Eget kapital (TSEK) 7,459 154,380 1,146 23,694

Soliditet (%) 1.2% 26.5% 1.2% 26.5%

Räntebärande skulder (TSEK) 489,295 350,530 75,179 53,799

Antal anställda vid periodslutet 766 716 766 716

EBITDA (TSEK) (35,116)         (26,704)        (5,396)           (4,098)          

Per aktie

Resultat per aktie (SEK) -7.24 -6.01 -1.11 -0.92

Eget kapital per aktie (SEK) 0.42 8.76 0.06 1.34

Räntabilitet på eget kapital (%) -159.4% -49.8% -159.4% -49.8%

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 månader 3 månader 12 månader 12 månader 3 månader 3 månader 12 månader 12 månader

Oct-Dec 

2013

Oct-Dec 

2012

 Jan-Dec 

2013

 Jan-Dec 

2012

Oct-Dec 

2013

Oct-Dec 

2012

 Jan-Dec 

2013

 Jan-Dec 

2012

TSEK TSEK TSEK TSEK US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000

Intäkter 

Övriga intäkter 5                22                13              8,062          1             3                2             1,237         

Totala intäkter 5              22              13            8,062        1            3               2            1,237      

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader (2,051)      (6,099)         (5,181)       (10,104)       (315)       (916)          (795)       (1,551)       
Personalkostnader (739)          (575)            (3,503)      (1,395)         (114)        (86)            (538)       (214)          

Rörelsekostnader (2,790)   (6,674)      (8,685)   (11,499)    (429)    (1,002)    (1,333) (1,765)    

Rörelseresultat (2,785)   (6,652)      (8,672)    (3,437)      (428)     (999)        (1,331) (528)        

Finansnetto (10,368)    (239,460)    (21,579)     (242,742)     (1,593)    (35,959)     (3,313)    (37,256)     

Resultat före skatt (13,153) (246,112) (30,251) (246,179) (2,021) (36,958) (4,644) (37,783) 

Inkomstskatt - - - - - - - -

Periodens resultat (13,153) (246,112) (30,251) (246,179) (2,021) (36,958) (4,644) (37,783) 

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

3 månader 3 månader 12 månader 12 månader 3 månader 3 månader 12 månader 12 månader

Oct-Dec 

2013

Oct-Dec 

2012

 Jan-Dec 

2013

 Jan-Dec 

2012

Oct-Dec 

2013

Oct-Dec 

2012

 Jan-Dec 

2013

 Jan-Dec 

2012

TSEK TSEK TSEK TSEK US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000

Periodens resultat (13,153)     (246,112)     (30,251)    (246,179)     (2,021)    (36,958)     (4,644)    (37,783)     

Valutakursdifferenser 2,385        (78)               (11,576)     (17,580)       367         (12)             (1,742)    (2,698)       

Totalresultat för perioden (10,768) (246,191) (41,828) (263,760) (1,655) (36,970) (6,386) (40,481)  
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
December 31, December 31, December 31, December 31,

2013 2012 2013 2012

TSEK TSEK US$ 000 US$ 000
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar 543,084 477,894 83,443 73,346

Summa anläggningstillgångar 543,084 477,894 83,443 73,346

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 447 480 69 74

Likvida medel 5,752 1,193 884 183

Summa omsättningstillgångar 6,199 1,673 952 257

SUMMA TILLGÅNGAR 549,283 479,566 84,396 73,603

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 221,513 261,254 34,035 40,097

Långfristiga skulder 64,872 215,315 9,967 33,046

Kortfristiga skulder 262,898 2,997 40,394 460

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 549,283 479,566 84,396 73,603

STÄLLDA PANTER 305,000 469,081 46,862 71,994

ANSVARSFÖRBINDELSER - - - -

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 -246,179 -246,179

Omräkningsdifferens -17,580 -17,580

Summa totalresultat för perioden -17,580 -246,179 -263,759

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 -30,251 -30,251

Emission 2,086 2,086

Omräkningsdifferens -11,576 -11,576

Summa totalresultat för perioden 2,086 -11,576 -30,251 -39,741

Eget kapital per 31 december 2013 200,277 68,032 580,799 -61,073 -536,271 -30,251 221,513
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Kommande rapporttillfällen 
 
Q1 2014 delårsrapporten kommer att publiceras den 30 maj, 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 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 
koncernen star inför.  
 
 

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

Valutakurs Balanserat Periodens Summa

(Alla belopp i USD ' 000) 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 -37,783 -37,783

Omräkningsdifferens -2,698 -2,698

Summa totalresultat för perioden -2,698 -37,783 -40,481

Eget kapital per 31 december 2012 30,418 10,441 89,140 -7,597 -44,523 -37,783 40,097

Resultatdisposition -37,783 37,783 -

Totalresultat

Nettoresultat för perioden -4,644 -4,644

Emission 324 324

Omräkningsdifferens -1,742 -1,742

Summa totalresultat för perioden 324 -1,742 -4,644 -6,062

Eget kapital per 31 december 2013 30,742 10,441 89,140 -9,339 -82,306 -4,644 34,035

Moderbolagets kassaflödesananlys
3 months          

Oct-Dec 2013

3 months          

Oct-Dec 2012

12 months          

Jan-Dec 2013

12 months          

Jan-Dec 2012

3 months          

Oct-Dec 2013

3 months          

Oct-Dec 2012

12 months          

Jan-Dec 2013

12 months          

Jan-Dec 2012

TSEK TSEK TSEK TSEK US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000

Löpande verksamhet

Kundbetalningar 4                    110               20                  140                1                    17                  3                     21                   

Moms och övriga ersättningar 153               173                681                 1,167             23                  33                  105                 179                 

Leverantörsbetalningar (2,610)          (679)              (6,719)            (5,206)           (401)              (135)              (1,031)            (799)               

löner och sociala avgifter (811)              (403)             (3,362)            (1,920)           (125)              (72)                 (516)               (295)               

Betald inkomstskatt -                    -                    -                     -                     -                     -                     -                      -                

Övriga betalda skatter (1)                  -                    (33)                 -                     (0)                  -                     (5)                    -                

Nettokassaflöde använt i den löpande verksamheten (3,266)          (800)             (9,413)            (5,820)           (502)              (157)               (1,445)            (893)               

Investeringarsverksamhet

Intäkter av aktieoptioner -                    -                    2,086             -                     0                    -                     320                -                

Utlåningar (1,369)           -                    (10,436)         (31,815)         (211)               (216)              (1,602)            (4,883)           

Investering i joint venture (1,184)           (2,740)          (1,974)            (5,845)           (182)              (442)              (303)               (897)               

Nettokassaflöde använt i investeringsverksamheten (2,553)          (2,740)          (10,324)         (37,660)         (392)              (658)              (1,585)            (5,780)           

Finansieringsverksamhet

Intäkter från lån 11,441          7,594            35,453           40,259          1,757             1,388             5,443             6,179             

Återbetalning av lån -                    (3,002)          (11,036)          (3,516)           (0)                  (464)              (1,694)            (540)              

Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet 11,441          4,593            24,417           36,742          1,757             923                3,748              5,639             

Nettoökning av likvida medel 5,622            1,053            4,680             (6,738)           863                109                719                 (1,034)           

Kursdifferens i likvida medel (141)              125               (121)               (188)              (22)                72                  (18)                  (29)                 

Likvida medel per 1 October/januari 272               15                  1,193              8,119             42                  2                    182                 1,246             

Likvida medele per 31 December 5,752         1,193          5,752           1,193          883              183              883               183              

http://www.auriant.se/
http://www.mangold.se/
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Stockholm, February 28, 2014 
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 
informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart 
uppdatera sådana framtidsbedömningar. 

 

 

 

http://www.auriant.se/

