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Auriant mining AB (”Aur AB”) är ett mindre, svenskt 
gruvbolag som inriktar sig på guldprospektering och 
guldproduktion i ryssland. Företaget har två gruvor i 
produktion, tardan i republiken tyva och Solcocon i Za-
baikalskyregionen. Dessutom har företaget en fyndighet 
i ett tidigt stadium av prospektering, uzhunzhul i repu-
bliken Khakassia och en fyndighet under prospektering i 
ett mer framskridet skede, Kara-Beldyr i republiken tyva. 
Den senare drivs som ett joint venture med Centerra 
gold inc., som är en av de största kanadensiska guldpro-
ducenterna.

Auriants huvudsakliga tillgångar utgörs av ett stort 
antal minerallicenser som ägs av olika dotterbolag.
Vid utgången av december 2012 uppskattade man att 
licenserna omfattade omkring 1 miljon troy uns (oz) (1 
uns = 31,1 g) guldtillgångar enligt ryska C1- och C2-ka-
tegorin (eller cirka 30 ton guld) inklusive 150 000 uns 
(eller cirka 4,8 ton) guldtillgångar enligt kanadensiska ni 
43-101, som representerar Auriants andel av Kara-Bel-
dyrtillgångarna.

Per den 31 december 2012 uppgick antalet anställda 
i Auriant till 716 personer, exklusive underentreprenörer. 
under 2012 producerades 642 kg (20 640 uns) guld, en 
ökning med 57 %, jämfört med 2011 års guldproduktion.

Auriant, med säte i Stockholm, är noterat på svenska 
nASDAQ OmX First north Premier-börsen. Antalet 

aktieägare var cirka 3 200 och företaget hade 17 616 987 
utgivna aktier per den 28 december 2012. Per utgången 
av 2012 hade Auriant ett marknadsvärde om cirka 250 
mSEK (motsvarande 37 muSD).

Vårt mål
Vårt långsiktiga mål är att bli en ledande, hållbar och 
effektiv medelstor guldproducent. Vi ska uppnå detta 
genom att skapa värde för våra aktieägare, minimera 
riskerna förknippade med prospektering, gruvdrift och 
bearbetning av våra mineralresurser. Vårt huvudfokus 
ligger på en effektiv guldproduktion i ryssland, men 
även andra mineraler än guld och andra länder kan om-
fattas av bolagets verksamhet i framtiden.

Vår strategi
tillväxt och hållbarhet av företaget kommer att bero på 
följande: att på kort sikt ligger fokus på befintliga till-
gångar och ökning av produktion för att nå full kapacitet 
i befintliga gruvor i drift; att på medellång sikt ligger 
fokus på fortsatt prospektering av befintliga fyndigheter 
för att utöka reserverna, på att förlänga livslängden på 
våra gruvor samt att bygga och ta nya gruvor i drift; att 
på medellång till lång sikt ska Auriant vara en konsolide-
ringsmotor för ryska guldtillgångar.
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Personal
säkerhet
Personalen är vår viktigaste tillgång. Det är vår personal 
som bygger upp våra gruvor och sedan bryter mineraler 
i gruvorna, därför är vår främsta prioritet är att skapa 
och upprätthålla en hälsosam och säker arbetsmiljö för 
vår personal. Vi söker ständigt efter nya och innovativa 
metoder för att trygga våra anställdas säkerhet och vi 
är stolta över att berätta att olycksnivån och skadefrek-
vensen är mycket låg i företaget jämfört med sektorn i 
övrigt.

respekt
Vi arbetar för att tillhandahålla en positiv arbetsmiljö 
utan diskriminering och trakasserier i alla våra verksam-
heter. Vi agerar och behandlar varandra med värdighet 
och respekt. Vi tror att anställda som behandlas med 
respekt uppnår en högre nivå av resultat i sin yrkesverk-
samhet. Alla våra anställda ges lika stora möjligheter att 
utveckla sig i karriären och vi belönar och uppmuntrar 
samarbete, kreativitet och innovation.

miljö och samhälle
socialt ansvar
Vi är aktivt engagerade i de lokala samhällen där vi är 
verksamma, bland annat genom stöd till utbildning och 
infrastruktur samt genom att i första hand erbjuda lokal-
befolkningen möjlighet till arbete i företaget. 

maj 2012 
Denis Alexandrov utnämns till VD för Auriant mining AB. 
Han har 15 års erfarenhet av guldbrytning i ryssland.

augusti 2012 
Lakningsanläggningen i tardan tas i drift och guldpro-
duktionen inleds.

noVember 2012 
Vid en extra bolagsstämma godkänns två nya styrelse-
medlemmar samt ett nytt ersättnings- och incitaments-
program för ledande befattningshavare.

ansvarsfull gruvproduktion
miljömedvetenhet är en central fråga för ett företag som 
är aktivt inom områden som innefattar miljörisker. Det 
mesta av företagets verksamhet bedrivs på landområ-
den som är känsliga för gruvproduktionens påverkan. 
Auriant är medvetna om att det bor människor där vi 
bedriver verksamhet och försöker därför minimera de 
negativa effekterna på miljön genom att fokusera på 
att använda innovativ teknik, fortlöpande optimera vårt 
utnyttjande av resurser samt att minska industriavfallet.

integritet och företagsstyrning
Auriants framgång är beroende av förtroende och 
stöd från samtliga intressenter, inklusive aktieägare, 
anställda, leverantörer, entreprenörer, stat och lokala 
myndigheter. Av den anledningen strävar vi efter att ha 
den högsta nivån av integritet och bärkraft. Hos oss 
råder nolltolerans mot korruption och vi strävar efter 
att uppnå maximal transparens i våra kontakter med 
myndigheterna, och försvarar våra intressen i domstol 
om det blir nödvändigt. Vi är uppriktigt övertygade om att 
en god bolagsstyrning ger värde för aktieägarna. Därför 
består större delen av vår styrelse av personer som inte 
befinner sig i ledande ställning och är oberoende med 
stor erfarenhet av gruvdrift och i att leda ett publikt 
bolag. i framtiden har vi för avsikt att ytterligare stärka 
vår bolagsstyrning för att kunna leverera maximalt värde 
till våra aktieägare.

December 2012 
Bolaget löser sina likviditetsproblem med nya banklån 
och omstrukturering av lån från aktieägare.

December 2012
Auriant avslutar omstruktureringen av ledningen genom 
att ha ersatt flertalet chefer på nyckelpositioner.

Våra värderingar

Viktiga händelser under 2012
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Bästa 
aktieägare,

S y r E L S E O r D F ö r A n D E  H A r  O r D E t

Förra året var ett omvälvande år för Auriant. Operationellt 
har bolaget passerat en viktig milstolpe med driftsätt-
ningen av den nya lakningsanläggningen vid Tardan och 
produktionen av betydande mängder guld från våra malm-
fyndigheter. I maj utsågs Denis Alexandrov till ny VD i bo-
laget. Hans tidigare erfarenheter omfattar positioner som 
CFO och styrelseledamot i Highland Gold Mining, där 
han hjälpte till att börsnotera bolaget på London Stock Ex-
change, CFO på Arlan, en ledande rysk private equityfond 
med inriktning på gruvindustrin, CFO och senare VD i 
A 1 Investments, en av de ledande investeringsfonderna i 
Ryssland. Denis har över 15 års erfarenhet av guldgruvin-
dustrin i Ryssland, och ännu viktigare, han har erfarenhet 
av att ta verksamheter till en lönsam produktion. Denis har 
omstrukturerat och väsentligt förstärkt bolagets ledning 
och jag är övertygad om att vi nu har ett utmärkt team 
som kan ta Auriant till nästa steg i utvecklingen.

Under 2012 har det skett större förändringar i bolagets 
styrelse. Niclas Eriksson, Tom Baring, Nick Harwood, 
Gordon Wylie och Lars Guldstrand avgick. Personligen 
och å företagets vägnar skulle jag vilja framföra min tack-
samhet för deras insats i Auriant Mining AB. De hjälpte 
oss med att omvandla ett företag med mestadels prospek-
teringstillgångar till en guldproducent. Jag önskar dem 
lycka till i sina framtida uppdrag.

Förutom mig själv som ordförande och Denis Alex-
androv som enda verkställande ledamot i styrelsen har 
vi flera nya styrelseledamöter. Lord Peter Daresbury’s 
omfattande gruv- och OSS-erfarenhet inkluderar tidiga-
re tjänster som styrelseordförande i Kazakhgold Group 
och styrelseordförande för Highland Gold Mining samt 
som styrelseledamot i Fleming Family och Partners 
Private Equity Investment Committee. André Bekker är 
en av Sydafrikas ledande ädelmetallgeologer. Hans långa 
erfarenhet inkluderar tjänsten som gruvchef i Industrial 

Development Corporation of South Africa, samt styrel-
seuppdrag i två noterade sydafrikanska bolag, för närva-
rande är han koncernchef för Sylvania Platinum. Ingmar 
Haga har också en lång karriär i gruvindustrin och är för 
närvarande chef för Agnico-Eagles europeiska verksamhet, 
en framstående global guldproducent. Tidigare var han 
VD för Polar Mining Oy, ett nordiskt guldgruvbolag, och 
dessförinnan hade han en lång karriär inom Outokum-
pu-koncernen i Finland.

Jag är även glad att kunna säga att Sergei Kashuba, 
som troligen är den mest respekterade personen i den 
ryska gruvindustrin, har blivit rådgivare till styrelseord-
föranden. Sergei är för närvarande styrelseordförande 
för den Ryska unionen av guldproducenter (RUGP), 
ledamot av Ryska centrala myndigheten för naturresurser 
(Rosnedra) samt var tidigare styrelseledamot i Utskottet 
för ädelmetaller och handel i Ryssland. Vi är stolta över 
att Sergei ansluter sig till bolaget med sin långa erfarenhet 
inom gruvindustrin och enastående kunskaper om ryska 
guldtillgångar.

Auriant är nu ett helt annat bolag än det föregående 
med ett nytt namn, ny VD, ny ledning och en ny styrelse. 
Bolaget har utvecklat en ny strategi som jag är övertygad 
om kommer få bolaget att omvandlas på medellång sikt till 
en lönsam medelstor guldproducent.

Den senaste turbulensen i guldgruvsindustrin påverka-
de självklart aktiekursen och för mig, som en stor aktieäga-
re, är detta en tråkig trend att observera. Även om mark-
nadens känsla avseende mindre guldgruvföretag fortsätter 
att vara negativ tror jag att genom att jämt leverera enligt 
plan och att jämna resultat i fråga om att nå våra mål och 
ha en hållbar utvecklingsstrategi som skiljer ut Auriant och 
hjälper till att överbrygga klyftan mellan vår marknadsvär-
dering och värdering av jämförbara företag. 

Preston Haskell
Styrelseordförande 
Auriant Mining AB
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Under 2012 förändrades 
AUrIAnt 

till ett nytt 
förEtAg  
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Det nya 
Auriant

V D  H Ar  O r D E t

2012 var ett betydelsefullt år för bolaget. Vi avslutade 
vårt omstruktureringsprogram, gjorde omstruktureringar 
i ledningen (och även den lokala ledningen vid våra an-
läggningar) och gjorde en lyckad övergång mot att på sikt 
bli en medelstor guldproducent liksom att utveckla en ny 
tillväxtstrategi. För framtiden är vår strategi uppdelad i tre 
steg. För det första kommer vi under 2013–14 fokusera på 
våra befintliga tillgångar och att gradvis öka produktionen 
för att uppnå full kapacitet. För det andra, på medellång-
sikt, kommer vi att fortsätta prospektering på våra befint-
liga tillgångar för att öka våra reserver, förlänga gruvornas 
livslängd samt utveckla en bas för ytterligare produktions-
ökningar och livslängden på gruvorna. Vi ska även utveckla 
en bas för fortsatta produktionsökningar. Slutligen, på 
medellång till lång sikt bör bolaget vara väl positionerat för 
att bli en konsolideringsmotor med perspektiv på fusions- 
och förvärvsmöjligheter.

Under 2012 genomförde vi en övergång från gruv-
bolag med fokus på alluvial produktion till ett bolag med 
fokus på malmbrytningsverksamhet. Vår sista alluviala 
fyndighet, Gold Borzya, som är en del av den större 
Solococon-licensen, lades ut på en erfaren operatör, där 
Auriant enligt överenskommelse får 18 % royalty på all 
guldförsäljning.

Sedan jag utsågs till VD för bolaget den 24 maj 2012 
har en av mina viktigaste uppgifter varit en omstruktu-
rering av ledningsgruppen. Denna omstrukturering är 
nu avslutad och vårt nya team består av Mihail Fedulov 
som CFO, Max Yacoub som investeringschef med ansvar 
för investeringsmöjligheter och IR, Sergei Shumilov som 
HR-chef, Igor Oglov som COO, Vladimir Churin som 
chefsgeolog och Ekaterina Babaeva som chefsjurist för 
koncernen. Dessutom har vi utsett nya ledningar vid våra 
gruvor och slutförde omstruktureringen av alla viktiga 
positioner där.

I augusti driftsatte vi vår nya lakningsanläggning i 
Tardan tillsammans med en ny fabrik. Tardan producerade 
i linje med produktionsmålet 412 kg under 2012, främst 

från höglakning. Med anläggningen i drift ligger vår stora 
Tardan capex bakom oss och vi räknar under 2013 med 
att nå en produktion om 500 till 600 kg (16 000 till 19 000 
uns). Vår viktigaste uppgift för Tardan under 2013 är att 
stegra till full produktion på 1 000–1 200 kg (32 000–
38 500 uns) år 2014. Vårt huvudsakliga fokus i Tardan 
under 2013 kommer att ligga på att återuppta jordav-
rymning och gruvdrift efter avbrottet i gruvdriften under 
2012, vilket uppstod på grund av bristande finansiering, 
vilket i sin tur resulterade i otillräckliga malmlager för 2013 
års guldproduktion. Totalt siktar vi på att bryta 300 000 
ton malm, stapla 350 000 ton (inklusive gravitationsslagg) 
samt avrymma 1,5 miljoner ton jordlager inför 2014 års 
produktion. Dessutom avser vi att successivt uppgradera 
vår fordonspark på Tardan i syfte att öka malmgenom-
strömningen (främst genom att förvärva fordon och 
utrustning med större lastkapacitet).

Enligt våra tidigare pressmeddelanden från 2012 har 
Solococon underpresterat med en produktion av 116 kg 
(3 729 uns) på grund av att bolagets resurser omdirigerats 
till driftsättningen av Tardan höglakning och ny anlägg-
ning. Under 2013 kommer våra ansträngningar att inriktas 
på att eliminera flaskhalsar i Solcocon. Under tidigare år 
har vi haft låg reservupparbetning och därför kommer vi i 
år att fokusera på prospektering för att öka produktionen. 
Med förbättrad prospektering i år hoppas vi kunna bryta 
330 000 ton malm, eller ungefär tre gånger så mycket som 
tidigare år. För att bearbeta mer malm och öka produktio-
nen kommer vi att behöva bygga en ny höglakningsbädd 
och lagra mer malm. Dessutom kommer vi att behöva öka 
krossningskapaciteten genom att komplettera uppgrade-
ringen som inleddes med köp av ny kross under 2012. Vid 
anläggningen avser vi att öka genomströmningen av lak-
vätska under 2013 genom att installera ytterligare två sorp-
tionskolonner. För 2013 ligger våra produktionsprognoser 
för Solcocon på 300 till 350 kg (9 600 till 11 250 uns), för 
att efter en sista produktionsstegring under 2014–15 nå 
upp till 500–700 kg (16 000–22 500 uns) per år.
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Totalt hamnar behov av investeringar i anläggningstill-
gångar för 2013 på runt 19 MUSD, varav cirka 10 MUSD 
allokeras till Tardan för ett borrprogram 20 000 m 
RC-borrning, ny gruvutrustning och ytterligare en höglak-
ningsbädd. Omkring 3,5 MUSD kommer att investeras i 
ny utrustning på Solcocon, slutuppgradering av krosska-
pacitet och installation av ny utrustning vid anläggningen. 
Därutöver kommer övergripande jordavrymningsarbeten 
under 2013 att kosta cirka 5 MUSD.

Framöver hoppas vi uppnå en årsproduktion av 2 ton 
(64 000 uns) guld år 2015 i våra befintliga verksamheter. 
Vi kommer att investera ytterligare i prospektering på våra 
befintliga områden för att öka reserver och förlänga gruvor-
nas livslängd för både Tardan och Solcocon, samt fortsatt 
prospektering vid våra gamla Uzhunzhul och Kara-Beldyr 
(vårt joint venture med Centerra Gold). Totalt har vi över 
900 km² framtida licensområden att prospektera.

På medellång till lång sikt vill vi utveckla bolaget till en 
mellanstor guldproducent, detta både genom organisk till-
växt och genom att positionera bolaget som en motor för 
konsolidering av Rysslands guldtillgångar. Därför hoppas 
vi att inom de närmaste 9–18 månaderna notera våra aktier 
på NASDAQ OMX Stockholms huvudlista för att öka vår 
attraktionskraft för investerare och förbättra likviditeten för 
aktieägarna.

När det gäller vårt kassaflöde är vi tillräckligt finansierade 
under 2013 och har inget behov av ytterligare kapital. 
Under 2012 utvecklade vi starka relationer till Promsvyaz-
bank och Svyazbank och våra investeringsbehov under 
2013 kommer att uppfyllas genom balanserade vinstmedel 
och banklån. Vi har också framgångsrikt konsoliderat och 
omstrukturerat våra skulder till majoritetsägaren. Tidigare 
aktieägarlån har nu konsoliderats till ett lån utan säkerhet 
med längre löptid (till mitten av 2014) och till betydligt 
lägre ränta.

Sammanfattningsvis tror jag att Auriant har kom-
mit över krönet och nu är på väg mot en väsentligt ökad 
guldproduktion under den närmaste framtiden. Under 
2013 kommer vi att behöva fokusera på att förverkliga den 
planerade produktionsstegringen, avsluta introduktionen 
av våra program för kostnadskontroll och effektivitetsför-
bättring samt lägga grunden för framtida tillväxt i bolaget.

Denis Alexandrov
Verkställande direktör
Auriant Mining AB
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tarDan
licensområdet 
Det större Tardan omfattar 540 km2 och inkluderar två 
licenser. Den första är en prospekterings- och gruvlicens 
för det större licensområdet Tardan (se karta sidan 9)
utfärdat 22 augusti 2007 och gäller t.o.m. 1 augusti 2032.  
Den andra är en prospekterings- och gruvlicens för den 
nuvarande Tardanfyndigheten, som utgör ett 3,3 km2 stort 

område. Prospekterings- och gruvlicensen för Tardan, 
utfärdades den 27 juli 2004 och gäller fram till 1 oktober 
2028. Licensområdet Tardan är beläget cirka 80 km öster 
om Kyzyl, huvudstaden i republiken Tyva och området har 
en väl utvecklad infrastruktur.

Au r i An t S  t i L L g Ån g A r

Auriants tillgångar
ProDuktion i koncernen

Produktionsenhet licensområde             2012              2011

kg oz kg oz

malmbaserad produktion  

Tardan (gravitation) Tardan 55 1 768 96 3 086

Tardan (lakning) Tardan 357 11 478 –

Solcocon Staroverenskaya 116 3 729 238 7 652

528 16 975 334 10 738

alluvial

Borzya Staroverenskaya 114 3 665 76 2 443

summa 642 20 640 410 13 182
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geologi för licensområdet tardan
Den stora Tardanlicensen innehåller lägre kambriska 
bergarter (metasandsten, kloritskiffer, kvartsporfyrer, 
kalksten) och siluriska bergarter (konglomerat och gravelit 
med kalksten).

De intrusiva bergarterna består av meta-gabbro, grani-
ter och gabbro. De flesta guldförekomsterna i Tardanfyn-
digheten finns på licensen i Kopto-Baisyutiskiy intrusiva 
massivet, bestående av dioriter och gabbro-dioriter.

Au r i An t S  t i L L g Ån g Ar

Den tektoniska strukturen är grupperad i tre förkast-
ningssystem: de östvästliga (Kaakhemsky, Bay-Suyitsky) 
nordvästliga (Sorulug-Khem, Kyzltorgskiy och Tardan-
skiy) och nordöstra längdriktningarna. Den nordvästra 
förkastningen finns i en tektonisk zon som innehar flertalet 
av skarn-guldmineraliseringarna. Dessa fyndigheter utgörs 
alla av den skarntyp som återfinns i Tardan och ger den 
största potentialen för att i det korta perspektivet kunna 
öka reserverna inför lakningsprocessen vid Tardan.

licensområDet större tarDan

 

Gold scarns (Tardan deposit type)

Quartz-sulfide (veinlets zone)

Porphyry type (copper with gold)

Black shale (Sukhoi Log type)

Gold occurrences

Gold placer

Baysutskiy fault

1
2

3

4

5

6

78
9

10

11

12

Potential gold scarn area 

Different mineralisation prospects

förklaring

1   Khorum-Koshke 7   Yuzhno-Tardanskiy

2   Verkhne Bai-Sutsckiy 8   Kara-Sug

3   Soruglug-Khem 9   Kopto-2

4   Pravoberezhniy 10   Barsuchiy

5   Maliy Soruglug-Khem 11   Ust-Khorlelig

6   Tardanfyndigheten och gruva  12   Kurlug
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Cambrian granites 

Cambrian carbonate 
sediments Cambrian diorites 

Silurian granites 

Ore zones 

Current pit contour 

The Tardan Mine 
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tarDan reserVerna 

C1 C2 C1+C2

Malm, 
000 t

Au, 
g/t

Au, 
kg

Au, 
000 oz

Malm, 
000 t.

Au,
g/t

Au, 
kg

Au,
000 oz

Malm, 
000 t

Au, 
g/t

Au, 
kg

Au, 
000 oz

Tardan 
fyndigheten 1 449 3,07 4 574 147 524 4,45 2 332 75 2 014 3,2 6 906 222

Tardan licensen 270 6,14 1 656 53 270 6,14 1 656 53

summa 1 490 3,07 4 574 147 794 5,02 3 988 128 2 284 3,75 8 562 275

tarDan-gruVan
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Jämte mineraliseringen av skarntyp finns det inom Tard-
anlicensområdet fyndigheter med andra typer av minera-
lisering, som kommer att bli föremål för vidare prospekte-
ring. Kartan över stora Tardanlicensområdet (se sidan 9)
markerar dessa fyndigheter:
1.  Mörkblå – guld-sulfidmineralisering, formen av områ-

den med små ådror
2. Ljusblå – koppar-porfyrmineralisering (med guld)
3.  Gul – guldmineralisering med svarta skifferformationer 

(Sukhoi Log typen)

Sammanfattningsvis finns det i licensområdet Stora Tar-
dan goda möjligheter att öka skarnguldmalmsreserverna 
(Tardantypen) på kort sikt. Mer långsiktigt tyder det på 
goda möjligheter att upptäcka andra malmtypsfyndigheter 
– främst porfyr och svarta skiffertyper.

geologi tardanfyndigheten
Själva Tardanfyndigheten är ett område som begränsas 
av tektoniska sprickor, vilka är del av Baisyutskiy skjuv-
förkastningen. Blockets totala yta uppgår till ca 4,0 km² 
med ett underlag av vulkan- och karbonatsediment från 
Tumattayginskaya och Vadibalinskaya formationerna med 
intrusioner i Tannuolskiy-komplexet.

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

De viktigaste strukturella fyndighetselementen är 
förkastningar på graniternas (dioriter) kontakter mot 
malmförande karbonatkomplex.
De huvudsakliga tektoniska funktionerna kan grupperas i 
tre system:
–  Nordostligt löpande Changysskiy och Eastförkastningar
–  Nordvästligt löpande förkastningar, lätt avtagande i 

sydvästlig riktning
– Nordvästligt löpande förkastningar

Dessa tre tektoniska system utgör huvuddelen av fyndig-
hetsstrukturen. Det finns flera mindre skjuvförkastningar. 
De skapar linjära zoner i kontaktmetasomatiska komplex 
som gynnar guldmineralisering.

De flesta malmförekomsterna är belägna mellan Chan-
gysskiy och Eastförkastningarna. Alla kända malmzoner är 
begränsade till nordvästlig längdriktning vid Changysskiy-
förkastningen.

Guldmineralisering i Tardans malmfält präglas av 
skarn-formationer. 14 malmzoner har hittills identifierats. 
De är huvudsakligen lokaliserade i breccia skarn, mindre 
i kontaktzoner mellan kvarts-porfyrer och kalksten, men 
även i själva kalkstenen.

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

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

Malmen i fyndigheten hör till två mineralsammansättning-
ar: i) guldsulfidtyper, och ii) guldsulfidmalm med magnetit. 
Magnetithalterna varierar från 15 till 40 % i guldsulfid-
typerna och uppgår till över 40 % i magnetitrika guldsul-
fidmalmer. Sulfidmineralens totalhalter utgör 5 till 6 % av 
bergartens totalmassa, motsvarandes kopparkis, zinkblände 
och magnetit. Inom det undersökta området (ner till ett 
djup av 100 meter) har alla malmer blivit oxiderade.

Malmen är genomträngd och till en mindre del åderut-
spridd med guld. Guldet finns huvudsakligen uppblandat 
med mineraler som klorit, pyroxen, amfibol, ägirin och gra-
nat (upp till 60 %). Guld finns som inneslutningar i kontak-
terna med magnetit (25 %) och i kollomorf limonit (10 %). 
Malmernas guldhalter varierar mellan 0,5 och 280 g/t. 
Guldets renhet varierar mellan 870 och 910 promille.

reserver
De registrerade reserverna för licensområdet Tardan i 
enlighet med rysk standard per den 31 december 2012 
framgår av tabell på föregående sida. 

Prospektering
Prospekteringsprogrammet inleddes i december 2012 med 
borrarbeten på Tardanfyndigheten i syfte att öka resurser-
na och gruvans livslängd. Under 2013 planerar Auriants 
att borra 9 000 meter på den Stora Tardanfyndigheten. 
Inom licensområdet Tardan kommer sammanlagt 11 800 
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tarDan ProDuktion

  2012 2011

brytning    

Gråbergsproduktion 000 m3 424   276,5   

Bruten malm 000 ton 169   282

Snitthalt g/t 2,0   2,4 

gravitation    

Kapacitet 000 ton        34   57

Snitthalt g/t          4,5   4,7   

Guldproduktion kg 55 96

höglakning    

Krossning    

Malm 000 ton 241   42

Halt g/t 2,0   2,4 

Höglakning  

Malm 000 ton 234   24   

Halt g/t          1,8             1,5   

Avfall 000 ton 54   4,7   

Halt g/t          3,6   3,5   

Guldproduktion kg 412               96

totalt kg 412 96

lager  

Malm 000 ton        26    217

Halt g/t 1,3 1,5 

Avfall 000 ton 214   238 

Halt g/t 2,9   3,2
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produktionsstoppet under Q2 2012, vilket ansågs nöd-
vändigt för att kunna ägna resurser åt driftsättningen av 
lakningsverksamheten och anrikningsanläggningen.

staroVerinskaya
licensområdet
Tillstånd för prospektering och utvinning av malm och 
alluvialt guld i Staroverinskayaområdet i Zabaikalsky-
regionen är erhållen för perioden 19 september 2004 till 
5 maj 2029. Licensområdets yta är 220,4 km². Per den 
31 december 2012 uppgick de registrerade resurserna på 
licensområdet vid Staroverinskaya uppskattningsvis till 8,7 
ton guld för brytning i dagbrott vid Kozlovskoyefyndighe-
ten och ytterligare 7,1 ton vid Bogomolovskoefyndigheten.

belägenhet
Licensområdet ligger vid sammanflödet av floderna Sred-
njaja Borzia och Nizjnjaja Borzia i Zabaikalsky-området, 
35 km från regionens centrum Kalga och 640 km från 
Chita. Närmaste järnvägsstation är Dosatuj, som ligger ca 
100 km från blocket. Vägarna är i huvudsak grusvägar. Av-
ståndet till asfalterade motorvägar är 200 km. Klimatet är 
utpräglat kontinentalt och området är delvis täckt av skog.
Området är välkänt för sina guld och flermetalliska fyndig-
heter med Bystrinskoye (Norilsk Nickel), Novoshirokin-
skoye, Taseevskoye, (Highland Gold) och Savkino (White 
Tiger) gruvorna.

geologi 
Tektoniskt tillhör området Arguns mikrokontinent inom 
det Mongol-Ochotskabältet. Zabaikalskyregionen där 
Staroverinskaya ligger innefattar flera utpräglat rika guld-
malmfyndigheter, såsom Baley, Taseevskoye, Bystrinskoye, 
Klyuchevskoye, vilka samtliga innehåller resurser översti-
gande 3 Moz.

Licensområdet Staroverinskaya består av sedimentlager 
från olika tidsåldrar, från Kambrium till lägre Krita. Dessa 
sediment karbonat; terrigena sediment (sandsten, siltsten 
och konglomerat), samt vulkaniska avlagringar (ryolit, tuff, 
trachyandesit och trachybasalt).

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

Intrusivt berg upptar en stor del av licensområdet och 
representeras av en sen-permisk monzonitgranit och mel-
lan-sen juramonzonit-granodioritgranit (Sjachmatinsk). 
Där finns kvarts-dioriter, dioriter, monzodioriter som 
verkar innehålla mineralisering av guldbärande malm.
Områdets viktigaste tektoniska kännetecken är de nord-
väst-sydöstra förkastningszonerna (Bystrinskoye), 
de nordost-sydvästliga förkastningszonerna (Kuto-
maro-Kozlovskaya och Smirnovsko-Mikhaylovskaya). 
Dessa är stora (hundratals kilometer långa) strukturer. 
De första förkastningszonerna åtföljs av andra och tredje 
ordningens zoner. De spelar en viktig roll i lokaliseringen 
av guld- och flermetalliska mineraliseringar. Prospekte-
ring på licensområdet har lett till att tre mycket lovande 
guldmalmsfyndigheter har kunna identifieras nämligen 
Yavlinskoye, Bilbichan-Solkokonskoye och Kozlovskoye.

meter borrning att ske vid Sorulug-Khem, Barsuchiy, 
Yuzhno-Tardanski samt Kopto-2. Dessutom kommer cirka 
2 000 m diken att grävas vid Pravoberezhniy och Maliy 
Sorulug-Khem för att identifiera malmkropparna.

Genom 2013 års prospekteringsprogram i Tardan är 
Auriant hoppfull om att kunna öka de oxiderade malmre-
serverna vid de ovan nämnda prospekteringsarbetena.

Produktion
Tardangruvan bearbetar malm genom gravitationsutvin-
ning för höggradig malm och höglakning för låggradig 
malm. Högre malmkoncentration (mer än 4 g/t) går ge-
nom gravitationsområdet där 30-40 % ska tas ut och resten 
samlas ihop till slagg. Denna slagg blandas senare med 
rester som har malmhalt och används i lakningsprocessen. 
Detta leder till en återvinning på 67 %. Höglakningen 
under 2012 inleddes med driftsättningen av lakningsan-
läggning i augusti. Sammanlagt 412 kg (96 kg under 2011) 
guld producerades på Tardan, en ökning med mer än tre 
gånger jämfört med 2011, av vilka 357 kg producerades 
genom höglakning. 

Under 2012 har Auriant lagt allt sitt fokus och ekono-
miska resurser åt att driftsätta lakningsanläggningen på 
Tardan. Anläggningen färdigställdes i juli 2012, då bevatt-
ning påbörjades. Bruten malm under 2012 uppgick till 
sammanlagt 85 400 ton med en snitthalt på 2,2 g/t. Under 
årets första hälft har större delen av gruvverksamheten va-
rit förlagd på dagbrott Nummer 1 belägen på malmkropp 
1. Under årets andra hälft flyttades gruvverksamheten till 
dagbrott Nummer 3 och malmkropp 6. I och med att lak-
ningsanläggningen vid Tardan togs i drift den 31 december 
2012, har alla större investeringar kopplade till projektet 
genomförts. Ytterligare kostnader tillkom i samband med 
utökandet av anläggningens adsorption-desorptionskapaci-
tet på grund av den höga kopparhalten i malmen. Dess-
utom togs ett nytt hydrometallurgiskt laboratorium i drift. 
För att öka malmutvinningen genom höglakning har en ny 
metod tagits i bruk, varmed krossad malm och slaggrester 
behandlas med cement för att förbättra cyanidlakningen.

Totalt 339 200 ton malm med en medelhalt på 1,56 g/t 
samt 97 970 ton gravitations-slaggrester med en medelhalt 
på 3,15 g/t behandlades genom höglakning. Sammanlagt 
utvanns 837,5 kg guld ur denna malm. Vid slutet av 2012 
kunde 336 kg guld sändas vidare för raffinering.

Dessutom har arbetet med slutfasen av driftsättning-
en för Tardan-anläggningen påbörjats. Detta kommer 
att medföra installation av utrustning för syratvätt och 
neutralisering av sura lösningar, kolreaktivering i CIL-ads-
orptionskolonner, liksom en krets för neutralisering av lak-
ningslösningen. Denna driftsättning beräknas vara färdig 
vid slutet av H2 2013.

2012 sändes 34 200 ton höggradig malm med 4,4 g/t i 
snitthalt, till gravitationskretsen, vilket genererade 54,45 kg 
guld för raffinering.

Framtida investeringar kommer att syfta till att öka 
guldproduktionen vid anläggningen för att nå full kapaci-
tet om 1 000–1 200 kg år 2015, och kommer att omfatta 
en uppgradering av befintliga gruvfordon (främst genom 
leasingavtal), samt återupptagande av gruvdriften efter 
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Zhelezniy Kryazh

Jurassic terrigen sediments

Cambrian terrigen-carbonate 
sediments

Jurassic granite

Regional fault zone

License area contour

Gold placer deposit

Gold deposit

Ore fields:

1

2

3

Solcocon
(Heap Leach plant)

Kozlovskoye deposit

C1+C2 Au 8.7 t @ 8.09 g/t

Gold Borzya (Alluvial)

Bogomolovskoye deposit

C1+C2 Au 7.05 t @ 3.54 g/t

1 Kozlovskoye
2 Bilbichan-Solkokonskoye

3 Yavlenskoye

staroVerinskaya reserVer

C1 C2 C1+C2

Malm, 
000 t

Au, 
g/t

Au, 
kg

Au, 
000 oz

Malm, 
000 t.

Au,
g/t

Au, 
kg

Au,
000 oz

Malm, 
000 t

Au, 
g/t

Au, 
kg

Au, 
000 oz

Kozlovskoye 228 8,77 2 073 67 841 7,8 6 585 212 1 069 8,09 8 658 279

Bogomolovskoye 1 991 3,5 7 046 227 1 991 3,5 7 046 227

summa 228 8,77 2 073 67 2 832 4,81 13 631 430 3 060 5,13 15 704 506

Malm,
000 m3

Au, 
g/m3

Au, 
kg

Au, 
000 oz

Malm,
000 m3

Au, 
g/m3

Au, 
kg

Au,
000 oz

Malm,
000 m3

Au, 
g/m3

Au, 
kg

Au,
000 oz

Borzya, alluvial 166 1,34 222 7 994 1,41 1 383 44 1,16 1,38 1 605 51

summa  staroverinskaya 2 295 74 15 014 483 17 309 557

licensområDet staroVerinskaya
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Samtliga guldmalmsfyndigheter och förekomster i området 
kan sorteras under fyra olika mineralogiska typer, vilka 
beror på malmens sammansättning och deras lokalisering.

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

Den andra typen är guld-arsenik. Denna typ omfattar 
Kozlovskoyefyndigheten och ett antal andra närliggande 
förekomster. Malmkropparna består av beresit, mineralise-
rade med spridda sulfider. De primära malmmineralerna 
utgörs av arsenikkis, pyrit, blyglans och guld.

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

Den fjärde mineraliserade typen är guld-kvarts-turma-
lin. Guldförekomster av denna typ är spridda och vanligen 
förekommande i licensområdet. De omfattar Podgornoy-
efyndigheten, en del av Bogomolovskoyefyndigheten och 
ett antal andra förekomster.

I ett antal stora guldfyndigheter till exempel i Bogo-
molovskoyefyndigheten har flera mineraliseringstyper 
identifierats.

Prospektering
Under 2012 påbörjade ett nytt lag geologer vid Solcocon 
att bearbeta all befintlig geologisk data och förbereda en 
geologisk databas. Arbete påbörjades även med 2013 års 
prospekteringsprogram, som omfattar hela licensområdet 
Staroverinskaya. 5 000–8 000 meter borrning kommer att 
genomföras i den södra delen av licensområdet Starove-
rinskaya kring Bogomolovskoyefyndigheten (som inklude-
rar Bogomolovskoye samt Podgornoye och Yuzhnoye).

ProDuktion 
staroverinskaya
Under 2012 uppgick den sammanlagda guldproduktionen 
vid Staroverinskaya till 230 kg inklusive 116 kg från lak-
ningsanläggningen samt 114 kr från alluvial verksamhet.

2012 års produktion var 230 kg (314 kg) en minsk-
ning med 27 % jämfört med 2011. Som tidigare meddelats 
berodde detta på likviditetsbrist, eftersom företaget var 
tvunget att rikta sina ekonomiska resurser mot färdigstäl-
landet av den nya anläggningen vid Tardan. Som en följd 
av detta uppstod oregelbundenhet i leveranser vilket ledde 
till produktionsavbrott. För det andra var det dålig reserv-
förberedelse beroende på för lite prospekteringsborrningar, 
vilket ledde till minskning av halten i den utvunna malmen. 
För det tredje fanns upprepade problem med en gammal 
kross som hela tiden gick sönder och var tvungen att repa-
reras. Allt detta resulterade i att Solcocon underpresterade i 
att stapla ny malm med mindre guldproduktion som följd.

För att utöka produktionen under 2013 flyttades två 
borrplattformar till området i början av sommaren 2012 
med syfte att underlätta prospekteringsborrning. Det köp-
tes och installerades även en ny kross.

gold borzya
Alluviala produktionsenheten Gold Borzya är också 
beläget i licensområdet Staroverinskaya. Anläggningen 
producerade under 2012 114 kg guld. Under 2012 lades 
den alluviala gruvdriften ut på entreprenad till en erfa-
ren producent inom alluvial produktion – Urumkan som 
påbörjade guldproduktionen i augusti.

geologi alluviala fyndigheter
Fyndigheterna är begränsade till dalgångar av ordning-
en II-IV. Dalgångarnas morfologi bestäms av tektoniska 
faktorer och har sin utsträckning längs förgreningarna av 
Kutomars förkastningszon. Dalformerna är rätlinjiga i 
planet, tvärgående profiler är tråg- och skålformiga. Dal-
gångarnas längd är 0,8–14 km. De lösa sedimentlagren i 
dalarna varierar i tjocklek från 2 m till 18,5 m.

Storleksfördelningen av guldpartiklarna är högst ore-
gelbunden. Fina guldkorn utgör 74 %, medelstora 12 %, 
grova guldkorn 7 %, tunna partiklar 7 %. Partiklarna är 
huvudsakligen svagt avrundade, kornen vanligen tillplatta-
de och klimpformiga. 

 
reserver
De registrerade reserverna för licensområdet Staroveren-
skaya i enlighet med rysk standard framgår av tabell på 
föregående sida.

kara-belDyr
licensområdet
Kara-Beldyr är ett 34 km² stort prospekterings- och gruv-
driftlicensområde i republiken Tyva, beläget 166 km från 
republikens huvudstad Kyzyl, huvudstaden i republiken 
Tyva och ca 110 km från vår producerande gruva i Tardan.
Prospekteringsarbetet i licensområdet Kara-Beldyr utförs 
i ett s.k. joint venture med det kanadensiska gruvbolaget 
Centerra Gold Inc (Centerra). AUR:s ägarandel per den 
31 december 2012 var 30 %.

ProDuktion staroVerinskaya

  2012 2011

brytning    

Gråbergsproduktion 000 m3 581 562,4

Bruten malm 000 ton 123   142,4 

Snitthalt g/t 2,01    1,39

höglakning  

Krossning/Stapling  

Malm 000 ton 131   204

Halt g/t 1,64   1,30

Guldproduktion Kg 116 238

lager  

Malm 000 ton 4   12 

Halt g/t 1,20   1,66 

Alluvial  

Gråbergsproduktion 000 m3 1 268 656

Vaskad sand Ton 119 127

Guldproduktion Kg 114 76

total guldproduktion kg 230 314

Au r i An t S  t i L L g Ån g A r
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geologi
Licensområdet Kara-Beldyr ligger i östra delen av Altai 
– Sayan orogena bältet samt västra delen av det Mong-
ol – Okhotska bältet. Fyndigheten är belägen vid de övre 
delarna av Jenisej floden på en höjd varierande från 1 050 
till 1 750 meter över havet.

Kara-Beldyrs guldmalmfält identifierades 1988 genom 
geologisk kartering i skala 1:50.000. Strukturgeologin spe-
lar huvudrollen för kontroll, distribution och lokalisering 
av mineraliseringarna. Guldmineraliseringen är förknip-
pad med kvartsdioriter. Intensiv postmagmatisk aktivitet 
har lett till bildandet av mineraliserade skarn i tektoniskt 
försvagade zoner och diorit-beresiter med intrusiv och 
åderinsprängd mineralisering inom dioritmassivet.

Mineraliseringen är genetiskt hydrotermal och medel-
djup. Två mineralogiska typer identifierades: guld-skarn 
och guld-beresit. De malmförande bergarterna utgörs av 
hydrotermalt omvandlade skarn i det förra fallet och me-
tasomatiter (beresiter, beresitiserade bergarter) i kvartsdi-
oriter i det senare fallet. Mineraliseringen gynnas i zoner 
med stora nordostligt löpande förkastningar och passar 
bäst i områden där dessa förkastningar skär tektoniska 
sprickbildningar i nordvästlig riktning. Linjära stockverks-
liknande metasomatiska malmzoner bildas inom dessa 
knutar. Den största malmförande zonen är upp till 2,3 km 

lång och har en bredd på 100–400 meter. Gordejevskoje 
och Ezenfyndigheterna identifierades inom denna zon.

Gordejevskojefyndigheten består av guld-beresit. Sju 
guldmalmkroppar av 80–180 m längd, 1–16 m bredd och 
med guldhalter upp till 18 g/t har identifierats i Gordejev-
skojefyndigheten. Ytmalmen är oxiderad. Oxidationszonen 
är tydligt urskiljbar till ett djup av 40 m och fragmentarisk 
till ett djup av 85 m.

De primära malmerna utgörs av pyrit, kopparkis, 
zinkblände, blyglans, arsenikkis, enargit, arsenoferrit och 
ibland av falerts och vismutmineraler. Fritt guld observe-
ras endast i kvartsgångar och ådringar i form av enskilda 
korn, ej överstigande 0,5 mm i storlek, samt i form av 
mikroskopiska utfällningar inuti och kring pyritkorn.

I Ezenfyndigheten förekommer guld-beresit och 
guld-skarnmineraliseringar tillsammans. Guldskarnsmine-
ralisering utgörs av ett område av mineraliserat gra-
nat-skarn. Malmmineraliseringen kontrolleras av en lokal 
zon med intensiv tektonisk aktivitet och kataklastisk för-
änding. Den totala mängden metalliska mineraler uppgår 
till 10–15 %. I polerade utsnitt och tungmineralfraktioner 
förekommer solitt guld i storlek från några hundradels 
millimeter upp till 0,5 mm, i olika former i små sprickor 
i mineraler såsom limonit och malakit. De mest lovande 
objekten i Ezenområdet utgörs av beresit-guldminerali-

licensområDet kara-belDyr 

Au r i An t S  t i L L g Ån g Ar
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Pre-Q2 2012 Drillhole
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Igrgol fault zone Gold bearing zone Gold placer License area

Trench Au 1.18 g/t over 22.8 m

Core Au 6.79 g/t over 6.0 m

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

Trench Au 3.4 g/t over 2.0 m

licensområDet uzhunzhul

serade kroppar. Guldhalterna i mineraliserade beresiter 
i den centrala delen av området kan uppgå till 34,3 g/t. 
Den rumsliga och genetiska kombinationen av de två 
mineraliseringstyperna, samt deras lokalisering inom en 
och samma malmkontrollerande struktur, gör det möjligt 
att värdera dem som ett enda guldprojekt. Två guld- och 
två guld-kopparmalmkroppar, upp till 100 meter långa, 7 
meter breda och med guldhalter upp till 9,5 g/t har identi-
fierats i Ezenfyndigheten.

resurser
Auriants andel av resurser för Kara-Beldyrs licenser, upp-

skattade i enlighet med NI 43-101 framgår av ovanstående 
tabell.

uzhunzhul  
licensområdet 
Licensområdets yta uppgår till 134 km² och är beläget i 
republiken Khakassia, 80 km från republikens huvudstad 
Abakan, ett ekonomiskt utvecklat område med stora före-
tag inom gruv- och metallindustrin. Tillstånd för prospek-
tering och utvinning av guldmalm i Uzhunzhulområdets 
fyndigheter har erhållits med giltighet från 20 november 
2008 fram till 20 november 2031.

Malmfältet Nemir-Chazygolskoye, som omfattar 
den östra delen av licensområdet, är beläget sydost om 
Uybatsky. Inom Yurkovsky, Vostochny och Paraspan har 
guldmalmsförekomster upptäckts. Dessutom finns det 
skiktade ådror med guld inom licensområdet.

Malmfältet är ett kontaktområde till granitmassivet 
Basino-Uzhunzhul och sträcker sig över 20 km i nordöstlig 
riktning med en bredd som varierar mellan 4 och 10 km.

kara-belDyr resurser

Uppmätta & indikerade Antagen

Licens Malm
Malm, 

000 t Au, g/t Au, kg Au, 000 oz
Malm, 

000 t Au,g/t Au, kg Au,000 oz

Licens
till och 

med

Kara-Beldyr Malm 3 790 2,4 8 989 289 3 354 2,0 6 563 211 2027

total  3 790  8 989 289 3 354  6 563 211  

Au r i An t S  t i L L g Ån g A r
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totala  
proDUktIonEn  

2012 uppgick till
642 kIlo   

Intrusivt berg utgör betydande delar av licensområdet och 
är indelade i fem typer, som alla bildar intrusiva massiver 
som sträcker sig i nordöstlig längdriktning samt små be-
stånd av syenit, granit, granodiorit, gabbro, gabbro-diorit 
och diorit-porfyr.

De nordöstra löpande förkastningarna tenderar mot 
samma riktning som de strukturer som påträffas i Uy-
batsky. Flera anomalier representeras av miloniter och 
kataklasiter, vilka associeras med vallar, förändringszoner, 
guld, bly-zink, koppar och molybdenmineraliseringar.

Nordvästligt och nordsydligt löpande förkastningar 
är mindre välutvecklade. I regel korsar de varandra och 
förskjuter förkastningszoner med andra längdriktningar.

Bland licensområdets förkastningszoner påträffas sylfi-
disk metasomatit, vilket utvecklas via kontakt med granit-
massiv och kännetecknas av intensiv pyrit-mineralisering 
och silicificering. Oxidzonen har ett djup om 130–150 
meter från ytan.

Beresitiska- och propylitiska zoner är allmänt represen-
terade bland de intrusiva komplexen. De utvecklas längs 
nordostliga och östvästliga förkastningar. Bredden på dessa 
zoner varierar från tiotals centimeter till tiotals meter och 
kan uppgå till 3–4 km i längd.

Den producerande Kuznetsovskoye-gruvan ligger flera 
kilometer sydost om gränsen till området Uzhunzhul.

Förkastningszonen i Igrgol styr den guldbärande 
malmstrukturen inom licensområdet. Den representerar 
ett antal förkastningar som löper i nordostlig och östvästlig 
riktning. Alla guldbärande malmkroppar uppstår inom 
detta område.

Inom licensområdet finns huvudsakligen två malmtyper: 
guld-kvarts och guld-kvarts-sulfider. Guld-kvarts-typer är 
lokaliserade inom intrusiva massiv. Guld-kvarts-sulfid-ty-
per finns i kontaktytorna mellan intrusiva massiv.

Guld-kvarts-typer förekommer främst inom fyndighe-
terna Vostochny Flank och Yurkovsky.

Yurkovskyfyndigheten innehåller 12 guldförande zoner 
och återfinns i brant stupande tektoniska sprickbildningar, 
löpandes i nordostlig respektive östvästlig riktning. Zoner-
nas längd varierar från 400 till 2 500 meter, och är upp 
till 350 meter djupa. Zonernas bredd varierar mellan 0,3 
till 150 meter. Zonerna består av beresit och propylit med 
guld-kvartsådror.

Den huvudsakliga mineralsorten som påträffas i 
malmen är pyrit, med förekomster av arsenikkis, koppar-
kis, blyglans och nativt guld. Den maximala guldhalten 
i malmkropparna är 150 g/t, med snitthalter varierande 
mellan 3,0 och 35,3 g/t beroende på zon.

Vostochny Flankens förekomst inkorporerar eller per-
sonifieras med bredder som varierar mellan 4,2 och 47,0 
meter, längder om upp till 520 meter. Guldhalt varierar 
upp till 4,8 g/t. Fyndigheten Paraspan har uppvisat en 
potential om 30 g/t.

Historiskt har alluvial utvinning inom licensområdet 
Uzhunzhul pågått sedan 1835, med cirka 1,9 ton guld 
utvunnet hittills.

De bästa förutsättningarna för framgångsrik prospek-
tering inom Uzhunzhul finner man bland de fyra område-
na Yurkovsky, Vostochny Flank, Vostochny och Paraspan. 
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Den officiella ryska guldproduktionen, enligt Ryska uni-
onen av guldproducenter, ökade under 2012 med nästan 
6,8 % och uppgick till 225,8 ton (7,2 miljoner uns). Under 
2012 var Ryssland världens fjärde största guldproducent.

80 % av den ryska guldproduktionen under 2012 
fördelades på 24 regioner (av totalt 83 i Ryssland). Sedan 
2003 har den ledande regionen varit Krasnoyarsk, följt av 
Amur-regionen.

På tredje plats kommer Yakutia-regionen följt av Ma-
gadan-regionen. Den har blivit den fjärde största regionen 
vad gäller guldproduktion. Till skillnad från oljereserver 
av vilka två tredjedelar finns i västra Sibirien har de östra 
områdena i Ryssland (östra Sibirien, fjärran Östern och 
nordöstra delarna av landet) de största guldfyndigheterna.

inDustristrukturer – 
minskaD fragmentering
Den ryska guldsektorn är kraftigt fragmenterad. De största 
25 företagen stod under 2012 för omkring 80 % av landets 
totala produktion. Den klart ledande producenten är 
Polyus Zoloto, tidigare Norilsk Nickels gulddivision. Deras 
aktier har sedan 2006 varit noterade på Londonbörsen.

D E n  r yS K A  g u L D B r An S C H E n  2 0 1 2

De leDanDe gulDProDuceranDe  
regionerna i rysslanD 2012

region, produktion (ton) 2012 2011

  1. Krasnoyarskiy-regionen 43,9 39,5

  2. Amurskaya oblast 29,1 29,1

  3. Sakha (Yakutia) 20,1 19,3

  4. Magadanskaya oblast 19,6 15,3

  5. Irkutskaya oblast 18,9 16,9

  6. Chukotka 17,9 20

  7. Khabarovskiy krai 14,9 13,5

  8. Sverdlovskaya oblast 7,6 8,5

  9. Zabaikalskiy-regionen 6,7 6,3

10. Buryatiya 6 6,5

Källa: Russian Union of Gold Miners

rysslanDs 25 största  
gulDProDucenter 2012

företag, produktion (ton) 2012 2011

 1. Polyus Gold 52,2 42,8

 2. Petropavlovsk 22,1 19,6

 3. Polymetal 18,3 10,9

 4. Kinross (Kupol) 17,9 16,1

 5. Nordgold NV 10,2 10,6

 6. Highland Gold Mining 6,7 5,7

 7. Yuzhuralzoloto GK 6,3 5,1

 8. GV Gold 5,3 4,4

 9. Sovrudnik 4 3,5

10. Susumanzoloto 3,6 3,3

11. Seligdar  2,9 3

12. Priisk Solovevskiy 2,5 2,8

13. Poisk 2,3 2,2

14. Vitim 2,2 2,3

15. Zapadnaya 2,2 2,3

16. Zoloto Kamchatki 1,5 2

17. Rudnik Karalveem 1,4 1,4

18. Dalnevostochnye resursy 1,3 1,3

19. Omsukchanskaya 1,2 1,2

20. Oyna 1,2 1,2

21. Druza 1,2 1,3

22. Yantar 1,2 0,6

23. Maiskaya 1,2 1

24. Amur Zoloto 1,1 1,7

25. Koncern Arbat 1,1 1,1

total produktion av de 25 produ-
centerna 161,2 147,7

Källa: Russian Union of Gold Miners

Den ryska guldbranschen 2012
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gulDraffinering
Det finns omkring tio certifierade raffinaderier i Ryssland 
som anrikar guld och andra metaller till slutmarknadskva-
litet. Dessa företag konkurrerar och har tillsammans en 
kapacitet som väsentligen överskrider nuvarande produk-
tionsvolymer. Således är raffineringskostnaden låg. Den 
uppgår till ungefär 1 % av marknadspriset på guld. Den 
mest moderna anläggningen finns i Prioksk (söder om 
Moskva) och i Krasnoyarsk (östra Sibirien).

juriDiska faktorer
Den viktigaste lagen som reglerar den ryska gruvsektorn är 
den Ryska Federationens lag ”Federal lag om mineralresur-
ser” som antogs 1992 och därefter ändrats. Ryska mineraler 
förblir alltid statligt ägda. En licensägare medges bara rätten 
att exploatera mineraler. Precis som i oljesektorn kan dessa 
licenser medge prospektering, produktion eller båda delar. 
En prospekteringslicens gäller för närvarande i fem år, 
medan produktionslicenser och kombinerade licenser bevil-
jas för en tid av guldfyndighetsexpoatering, som baseras på 

en förstudie. Ett gruvutvecklingsprogram måste godkännas 
av den statliga ryska gruvinspektionen (Gozgortechnad-
zor). En annan viktig lagstiftning på området är ”Den 
federala lagen angående ädelmetaller och ädelstenar”, som 
antogs 1998 och därefter har ändrats. Denna lag stadgar 
i princip att rätten till varje ädelmetall och ädelsten tillhör 
ägaren av licensen (såvida inte annat framgår av licensav-
talet).

minDre gulDProDucenter i rysslanD
Den mindre sektorn för guldproduktion består av hund-
ratals företag som utför prospektering och viss begränsad 
produktion. Av dessa små företag är endast 5 noterade av 
vilka tre producerar guld, inklusive Auriant. Den totala 
guldproduktionen under 2012 i dessa tre företag uppgick 
till 2 068 kg (66 500 uns).

D E n  r yS K A  g u L D B r An S C H E n  2 0 1 2

gulDProDuktion i rysslanD, 2012

mindre publika  
producenter, 1% 

icke-publika  
producenter 35,2%

topp 6 (alla publika)  
63,7%

utlänDska gulDProDucenter  
i rysslanD (kg Per år)

företag 2009 2010 2011 2012

Kinross Gold Corp 28 786 22 975 20 312 17 985

Petropavlovsk Plc. 15 147 15 761 19 596 22 093

Highland Gold Mining 5 076 6 221 5 726 6 714

Leviev Group 1 969 1 893 1 401 1 445

Angara Mining Plc. 949 850 0 0

Auriant Mining AB 436 571 410 642

White Tiger Gold Ltd. 0 0 527 568

Trans-Siberian Gold 0 0 204 858

High River Gold Mines 0 0 0 0

Bema Gold Corp. 0 0 0 0

total                   52 363 48 271 48 176 50 305

Källa: Russian Union of Gold Miners;  Auriant Mining
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Preston haskell 
Verkställande direktör till 24 maj 2012 och styrelseordförande 
sedan 24 maj 2012. Preston Haskell är medborgare i Saint Kitts och 
Nevis, född 1966, och har varit verksam som affärsman i Ryssland 
sedan 1990-talets början.  

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

Aktier i Auriant Mining AB per 31 december 2012: 9 314 968 och 
optioner i Auriant Mining: 0

lorD Peter Daresbury
Styrelseledamot sedan 27 november 2012. Peter Daresbury är 
medborgare i Storbritannien, född 1953. Han har haft många 
ledande befattningar inom gruvindustrin, inklusive styrelseuppdrag 
i Sumatra Copper & Gold Ltd (2007–2012), Evraz Group S.A., Ryss-
lands största stålproducent (2005–2006) samt styrelseordförande 
för Kazakhgold Group Ltd (2005–2007) och styrelseordförande för 
Highland Gold Mining Ltd, ett ledande ryskt guldbolag (2002–2004). 
Peter är för närvarande styrelseordförande för Mallett PLC, Ain-
tree Racecourse Ltd och Nasstar PLC. Nuvarande styrelseuppdrag 
inkluderar Bespoke Hotels Ltd, Rusant Ltd, ett ryskt antimonbolag, 
och Pesto Restaurants. Sedan 2005 har Peter Daresbury varit leda-
mot i Fleming Family and Partners riskkapitalkommitté och sedan 
1998 är han ordförande för Aintree Racecourse Ltd.

Peter har en examen i historia från Cambridge University.

Aktier i Auriant Mining AB per 31 december 2012: 0 och optioner i 
Auriant Mining AB: 0.

ingmar haga 
Styrelseledamot sedan 24 maj 2012. Ingmar Haga är medborgare 
i Finland, född 1951. Ingmar är för närvarande vice VD för Agnico 
Eagle Mines Limiteds europeiska verksamhet, en position som 
han har haft sedan 2006. Han har haft flera ledande befattning-
ar vid Outokumpu-koncernen i Finland och Kanada. Innan han 
anlitades av Agnico Eagle var han vd för Polar Mining Oy, ett finskt 
dotterbolag till Dragon Mining NL i Australien. Han har också varit 
styrelseledamot i den finska gruvföreningen 2007–2008 och styrel-
seordförande 2009. Sedan 2010 har han varit ledamot i Euromines 
styrkommitté.

Ingmar har en examen från Åbo Akademi, Finland.    

Aktier i Auriant Mining AB per 31 december 2012: 0 och optioner i 
Auriant Mining AB: 0.

 
anDré bekker
Styrelseledamot sedan 27 november 2012. André är medborgare i 
Sydafrika, född 1959. Han är en av Sydafrikas ledande geologer och 
befattningshavare inom gruvindustrin. För närvarande är han VD 
för Sylvania Platinum, en position han har haft sedan 2011. Tidigare 
var han teknisk chef för Amaria Holdings (2006–2010) ett ledande 
investeringsföretag inom naturtillgångar med projekt inom platina, 
mangan, nickel och kol, driftschef för Royal Bafokeng Resources 
(2005–2006), ett ledande gruvinvesteringsbolag; gruvchef för Indu-
strial Development Corporation of South Africa (1991–2005) samt 
biträdande geolog för en större angloamerikansk och sydafrikansk 
guldgruva, och geolog vid Rand Mines (1983–1986). 

André har en examen från University of the Free State och en ma-
nagementexamen från Unisa. Han är medlem i Geological Society 
of South Africa.

 Aktier i Auriant Mining AB per 31 december 2012: 0 och optioner i 
Auriant Mining AB: 0.

Denis alexanDroV
(se beskrivning under koncernledning nedan)

S t y r E L S E  O C H  L E DAn D E  B E FAt t n i n g S H AVAr E

Styrelsen
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koncernledning

Denis alexanDroV
Denis Alexandrov, rysk medborgare, anställdes vid Auriant Mining 
AB som VD i maj 2012 och har tidigare haft ledande befattningar 
vid två Rysslandsfokuserade investeringsbolag, A1, en av Ryss-
lands största investeringsfonder där han var ekonomichef och 
tillförordnad VD, och Arlan, en av Rysslands största guldfokusera-
de investeringsfonder.  Från 2001 till 2003 var han ekonomichef för 
Highland Gold Mining Plc., efter två år vid Alfakoncernen i London. 
Tidigare var han i fem år anställd på PricewaterhouseCoopers.  
Hans styrelsepositioner har inkluderat Highland Gold, Timan Oil 
and Gas, Stellar Diamonds, Systematika Group, Remet och Silver 
Bear PLC.  

Denis har en MBA från Moscow School of Management (Skolkovo). 

Aktier i Auriant Mining AB per 31 december 2012: 250 000  och teck-
ningsoptioner/personaloptioner i Auriant Mining AB: 927 210.

mihail feDuloV
Mihail anställdes vid Auriant Mining AB i april 2012 som vice eko-
nomichef och från juni är han ekonomichef för koncernen. Tidigare 
var han chef för strategisk utveckling för Russian Mortgage bank 
(2009–2012). Innan dess var han revisor vid Ernst & Young Ryssland 
i 4 år och i 2 år arbetade han inom företagsfinansiering vid ledande 
revisionsbyråer.

Mihail, medborgare i Lettland, tog examen med toppbetyg i interna-
tionell handel vid Amsterdam School of Business. 

Aktier i Auriant Mining AB per 31 december 2012: 0 och optioner i 
Auriant Mining AB: 0.

max yacoub
Max Yacoub, med dubbelt brittiskt och ryskt medborgarskap, 
anställdes vid Auriant Mining AB som investeringschef i november 
2012. Tidigare arbetade han i 8 år vid International Finance Corpora-
tion (IFC) där han var investeringschef med fokus på investeringar 
i guldgruvsektorn i Ryssland och OSS samt kontorschef för IFC i 
Vitryssland. Han har även erfarenhet av riskkapital i Ryssland. 

Max tog examen från University of Birmingham i Storbritannien 
med en examen i tillverkningsindustri och ekonomi. Han har även 
en MBA från Harvard Business School.

Aktier i Auriant Mining AB per 31 december 2012: 0 och personal-
optioner i Auriant Mining AB: 130 000.

igor ogloV
Igor är rysk medborgare. Han har 20 års erfarenhet som gruvinspek-
tör och gruvingenjör. Han började på Auriant Mining 2011 som vice 
VD för gruvverksamheten (och administrativ chef för Tardan Gold). 
2012 blev han utsedd till operationell direktör i Auriant Mining. 
Innan anställningen i Auriant Mining mellan 2009–2011 verkade han 
som verkställande direktör i gruvkonsultbolaget Gortekhproyekt. 
Under 2008–2009 var han chef för Project Development for Atom-
redmetzoloto vilket är en statlig rysk uranproducent. Innan dess var 
han statlig gruvinspektör vid Gosgortekhnadzor, den ryska statens 
gruvinspektion. 

Igor tog examen vid Kazakh Polytechnic University i gruvteknik och 
besiktning.

Aktier i Auriant Mining AB per 31 december 2012: 0 och optioner i 
Auriant Mining AB: 0.

S t y r E L S E  O C H  L E DA n D E  B E FAt t n i n g S H AVAr E
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koncernledning

ekaterina babaeVa 
Ekaterina Babaeva är rysk medborgare.  Hon började på Auriant Mi-
ning i april 2012 som tillförordnad koncernjurist och sedan utnämnd 
till koncernjurist i augusti samma år. Innan dess var Ekaterina 
juridisk rådgivare vid Colliers International från 2004 till 2009 (ett 
företag knutet till Preston Haskell). Tidigare var hon anställd som 
jurist på en juristbyrå. Ekaterina är specialiserad inom internatio-
nell företagsjuridik och sammanslagning och förvärv av företag. 
Hon har erfarenhet av juridik rörande fast egendom och gruvjuridik. 
För närvarande verkar hon som chefsjurist på Haskell Group vid 
sidan om sin roll vid Auriant Mining AB

Ekaterina tog sin juristexamen med toppbetyg vid juridiska fakulte-
ten på Moscow State Lomonosov University.

Aktier i Auriant Mining AB per 31 december 2012: 235 492 och optio-
ner i Auriant Mining AB: 0.

VlaDimir churin
Vladimir är rysk medborgare. Han har mer än 20 års erfarenhet 
som guldgeolog inom guldprospekteringsindustrin. Han började på 
Auriant Mining som chefsgeolog i oktober 2012. Han var tidigare 
chefsgeolog vid Altynalmas i Kazakstan (2011–2012), prospekte-
ringschef vid Oxus Resources i Uzbekistan (2010–2011), vice chef 
vid Russian Federal Geological Agency i Buryatiyarepubliken 
(2009–2010). Dessutom verkade han som prospekteringschef vid 
Severstal Resurs (numera Norgold, en större rysk guldproducent), 
Ilmenit (en mindre guldproducent i Sibirien) och Kinross Gold. 

Vladimir tog sin examen vid Lenigrad Mining Institute i geologi 
med inriktning på utforskningsgeologi.

Aktier i Auriant Mining AB per 31 december 2012: 0 och optioner i 
Auriant Mining AB: 0.

sergei shumiloV
Sergei är en erfaren personalchef. Han började på Auriant 2012 
som koncernens personalchef. Dessförinnan var han personalchef 
för Lafarge Russia (ett av Rysslands största företag för bygg-
nadsmaterial). Från 2009–2010 som utbildningschef för Lafarges 
Voskresenskcementfabrik (2007–2009). Innan dess var han anställd 
inom försäljning och marknadsföring vid Philip Morris Russia 
(1998–2006). Dessutom är han verkställande coach vid The Center 
for Creative Leadership.

Sergei tog sin examen vid Saratov State University  med inriktning 
på radioteknik.

Aktier i Auriant Mining AB per 31 december 2012: 0 och optioner i 
Auriant Mining AB: 0

För mer information om alla Auriant Mining AB teckningsoptioner/
personaloptioner hänvisas till avsnittet Aktiekapital och ägarför-
hållanden i denna rapport.

reVisorer
Auriant Mining’s revisorer är Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
som representeras av auktoriserad revisor Martin Johansson, född 
1967. Martin Johansson har varit företagets revisor sedan 2010.

S t y r E L S E  O C H  L E DAn D E  B E FAt t n i n g S H AVAr E
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Styrelsen och verkställande direktören för Auriant Mining 
AB (publ) (nedan kallad ”AUR AB”) avger härmed 
årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari–31 december 
2012. 

koncernstruktur och Verksamhet
AUR AB är registrerat i Sverige och bedriver gruvverk-
samhet i östra Sibirien, Ryssland.  Koncernen består av det 
svenska moderbolaget, AUR AB, som har nio dotterbolag 
i Ryssland och deltar i ett joint venture som bildats enligt 
cypriotisk lag. De ryska dotterbolagen är alla av typen 
limited liability company (”LLC”). Verksamheten omfattar 
produktion och prospektering av guld, främst i Tyva- och 
Zabaikalskyregionerna i östra Sibirien, Ryssland. 

Sedan 29 mars 2005 och fram till juli 2010 var AUR AB 
börsnoterat på Nordic Growth Market i Stockholm och 
sedan den 19 juli 2010 är AUR AB listat på den svenska 
börsen NASDAQ OMX First North Premier. Antalet ak-
tieägare uppgick den 31 december 2011 till omkring 3 500.

Koncernens verksamhet bedrivs via dotterbolagen 
och ett joint venture. Koncernens huvudsakliga tillgångar 
består av ett stort antal minerallicenser som innehas av de 
olika dotterbolagen. De licensområden där bolagets verk-
samhet bedrivs är Tardan, Staroverinskaya, Uzhunzhul och 
Kara-Beldyr. Kara-Beldyr ägs via ett joint venture med 
det kanadensiska guldbolaget Centerra Gold Inc. AUR:s 
ägardel av joint venture per den 31 december 2012 är 30 %. 
Övriga licensområden är helägda av AUR. 

F ö r VA Lt n i n g S B E r ät t E L S E

förvaltningsberättelse

auriant mining koncernen – organisationsschema Per Den 31 December 2012 

1  Solcocon LLC är på väg att slås samman med Rudtechnology LLC. Rudtechnology LLC kommer att 
fortsätta sin verksamhet efter sammanslagningen.

2 Boreservice LLC är på väg att avvecklas.
3 Central Asia Gold Promstroy LLC är på väg att avvecklas.
4 Planeras att avvecklas under 2013

auriant mining ab (Publ)
(STOCKHOLM)

tarDan 
golD llc

(TYVA)

uzhunzhul 
llc

(CHAKASSIEN)

solcocon
llc1

(CHITA)

golD borzya 
llc4

(CHITA)

auriant 
management
llc (MOSKVA)

awilia enter-
Prises limiteD 

(CYPERN)

kara-belDyr
llc

 (TYVA)

gre-324 
llc

(CHITA)

ruDtechnology 
llc1

(CHITA)

boreserVice 
llc2

(CHITA)

central asia 
golD PrVom-

stroy  llc3  
(MOSKVA)

100%

99%

1%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 30%

100%
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D i r E C t O r S  r E P O r t

auriant mining koncernen Per Den 31 December 2012 

bolag hemvist Verksamhet ägande

Auriant Mining AB Stockholm, Sverige Moderbolag, stöttar dotterbolagen med finansiering, 
investor relations och strategiska beslut etc. 

Dotterbolag

LLC Tardan Gold Kyzyl, Tyva-regionen, 
Ryssland

Licensinnehavare samt operatör av prospektering och 
produktion på licensområdet Tardan.

100% ägt av  
AUR AB

LLC GRE 324 Chita, Zabaikalsky-regio-
nen, Ryssland

Licensinnehavare för licensområdet Staroverinskaya. 100% ägt av  
AUR AB

LLC Solcocon Chita, Zabaikalsky-regio-
nen, Ryssland

Ägare av lakningsanläggningen Solcocon och relate-
rad utrustning.

100% ägt av  
AUR AB

LLC Rudtechnologiya Krasnokamensk, Zabaikal-
sky-regionen, Ryssland

Operatör av produktionen vid lakningsanläggningen 
Solcocon samt prospektering på licensområdet Staro-
verinskaya.

100% ägt av  
AUR AB

LLC Gold Borzya Krasnokamensk, Zabaikal-
sky-regionen, Ryssland

Vilande bolag, användes som operatör av den alluviala 
produktionsenheten Gold Borzya på licensområdet 
Staroverinskaya (ska avvecklas under 2013).

100% ägt av  
AUR AB

LLC Uzhunzhul Abakan, Republiken Cha-
kassien, Ryssland

Licensinnehavare samt operatör av prospektering på 
licensområdet Uzhunzhul.

100 %, ägt av LLC 
Tardan Gold

LLC Management Company 
CAG

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

LLC CAG Promstroy Moskva, Ryssland Vilande bolag, användes som generalentreprenör för 
byggnationen av lakningsanläggningen vid Tardan.

100 %, ägt av LLC 
Auriant Manage-
ment AUR

 LLC Boreservice Chita, Zabaikalsky- 
regionen, Ryssland

Vilande bolag, utförde tidigare borrtjänster. 100% ägt av  
AUR AB

joint Venture

Awilia Enterprises Ltd. Nicosia, Cypern Joint venture-bolag med Centerra Gold Inc., ägare till 
det operativa joint venture-bolaget LLC Kara-Beldyr.

30 % ägt av AUR 
AB

LLC Kara-Beldyr Kyzyl, Tyva-regionen, 
Ryssland

Licensinnehavare samt operatör av prospektering på 
licensområdet Kara-Beldyr.

100 % ägt av 
Awilia Enterpri-
ses Ltd.
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F ö r VA Lt n i n g S B E r ät t E L S E

resurser enligt ni 43-101-klassificering

Uppmätta & Indikerade Antagen

Licens Alluvial/
Malm

Malm, Au, Au, Au, Malm, Au, Au, Au, Licens

000 t. g/t kg 000 oz 000 t. g/t kg 000 oz till och med

Kara-Beldyr Malm 3 790 2,4 8 989 289 3 354 2,0 6 563 211 2027

summa 3 790  8 989 289 3 354  6 563 211  

* Siffrorna i tabellen ovan motsvarar Auriants ägarandel om 30 % i Kara-Beldyr joint venture.  

resurser enligt gkz-klassificering

C1 C2

Licens Fyndighet
Alluvial/
Malm

Malm  
000 m3

Malm  
000 t

Au
g/t  

(g/m3)
Au
kg

Au
000 oz

Malm
000 m3

Malm 
000 t

Au g/t 
(g/m3)

Au 
kg

Au
000 oz

Licens 
till och med

tardan 2032

 
Tardanfyn-
digheten Malm 1 490 3,07 4 574 147 794 5,02 3 988 128  

 

staroverinskaya 2029

 Kozlovskoye Malm 228 9,09 2 073 67 841 7,83 6 585 212  

 
Bogomolov-
skoye Malm 1991 3,54 7 046 227  

 Borzya Alluvial 166 1,34 222 7 994 1,39 1 383 44  

  

uzhunzul Malm 2031

  

summa 166 1 718 6 869 221 994 3 626 19 002 611
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F ö r VA Lt n i n g S B E r ät t E L S E

jämförelse aV resurser enligt jorc och fsu klassificering.

uppmätt indikerad antagen oklassificerad

A+B

c1

c2

P1

P2+P3

Källa: antagen efter SRK Consulting

Notera: Kategorierna A, B, C1 och C2 kan även vara JORC resurser

fsu internationell rapporteringskod, jorc etc.

A, B Bevisad reserv/uppmätt resurs

C1 Bevisad eller sannolik reserv/indikerad resurs

C2 Sannolik reserv/indikerad resurs/antagen resurs

P1 Antagen resurs

P2 Rekognisering Mineral resurs (UNCF kod 334)

P3 Ingen motsvarighet

Källa: Resources Computing International Ltd

referenser

Mineral deposit evaluation, Alwyn Annels, Chapman & Hall, 1996 

Russian Resource & Reserve Estimates & Feasibility Studies - An SRK View, Mike Armitage, Presentation to the Association of Mining 

Analysts, London, 23 March 2004 

The Russian Reserves & Resources reporting system, Stephen Hanley, Resources Computing International Ltd, April 2004 

The JORC Code and Guidelines, www.jorc.org 

Apophysis Now, Victor Flores, HSBC Research, 30 October 2003  

miljöPolicy
Miljöansvar är en central fråga för ett bolag som bedriver 
verksamhet som är miljöpåverkande. För Auriant Mining 
AB kan risker uppstå till exempel när malm utvinns med 
hjälp av tung utrustning och när sprängningar görs. Vidare 
används, i anrikningsprocessen av guld, olika kemiska 
preparat som medför risker för miljön. Generellt sett är 
den ryska miljölagstiftningen som gäller för mineralsektorn 
ganska strikt och miljömyndigheterna utför ofta inspektio-

ner av Auriants verksamhet. Överträdelser av miljökraven 
beivras genom varningar, förelägganden eller i värsta fall 
genom att stänga ner verksamheten. Vidare innehåller 
gruvlicenserna detaljerade miljölagar, inklusive marksane-
rings- och återställningsåtgärder efter avslutad gruvdrift, 
vilket måste planeras många år i förväg. Auriant Mining 
AB följer den ryska miljölagstiftningen. 
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Auriantaktien

Au r i An tAK t i E n

Antalet utgivna aktier per den 31 december 2012 var 
17 616 987. Aktiekapitalet uppgick till 198 191 104 SEK 
med kvotvärdet 11,25 SEK per aktie. Aktiekapitalets grän-
ser var minst 150 000 TSEK och högst 600 000 TSEK.

Den 31 december 2012 fanns det 1 057 210 utståen-
de teckningsoptioner/personaloptioner i bolaget som ger 
rätt till tecknande av samma antal aktier.  Av den totala 
mängden teckningsoptioner/personaloptioner emitterades 
927 210 till företagets VD Denis Alexandrov och 130 000 
personaloptioner till investeringschefen Max Yacoub.

Av 927 210 teckningsoptioner/personaloptioner som emit-
terades för vidareöverlåtelse till Denis Alexandrov:
•  185 442 teckningsoptioner av 2012/2013 serie I och 

innehades av tecknaren per den 31 december 2012. Varje 
option ger rätten att teckna en aktie för SEK 11,25 i 
bolaget.

•  92 721 teckningsoptioner 2012/2017 serie I kan erhållas 
innan den 1 juni 2016 under förutsättning att bolagets 
totala marknadskapitalisering har nått 463 605 000 SEK 
eller någon gång under perioden från 1 juni 2016 till 
1 juni 2017. Varje teckningsoption ger rätten att teckna 
en aktie i bolaget för SEK 11,25 under förutsättning att 
marknadskapitaliseringen enligt ovan har nåtts. Annars 
för SEK 250 mellan 1 juni 2016 till 1 juni 2017;

•  92 721 teckningsoptioner 2012/2017 serie II kan tecknas 
före 1 juni 2016 under förutsättning att marknadskapi-

taliseringen har nått SEK 649 047 000; eller under pe-
rioden den 1 juni 2016 till den 1 juni 2017. Varje option 
ger innehavaren rätten att förvärva en aktie i bolaget för 
11,25 under förutsättning att marknadskapitaliseringen 
enlig ovan uppnåtts, om inte för SEK 250 från 1 juni 
2016 till 1 juni 2017;

och
•  556 326 personaloptioner 2012/2017 serie III kan erhål-

las efter intjäning av motsvarande antal personaloptioner, 
som säkras av dem. Personaloptionerna kommer att intjä-
nas med en tredjedel den 1 juni 2013, en tredjedel 1 juni 
2014 och den slutliga tredjedelen den 1 juni 2015. Varje 
option ger innehavaren rätten att teckna en (1) aktie för 
SEK 11,25.

Personaloptioner som utfärdats för vidareöverlåtelse till 
Max Yacoub:
•  130 000 personaloptioner 2012/2017 serie IIII kan erhål-

las efter intjäning av motsvarande antal personaloptioner, 
som säkras av dem. Personaloptionerna kommer att intjä-
nas med en tredjedel den 12 november 2013, en tredjedel 
den 12 november 2014 och den slutliga tredjedelen den 
12 november 2015. Varje teckningsoption ger innehava-
ren rätt att teckna sig för en aktie till ett lösenpris på SEK 
15 per aktie.

En detaljerad beskrivning av gällande regler för varje 
typ av teckningsoption finns i bilaga 4 och bilaga 5 till mö-
tesprotokollet från extra bolagsstämman den 27 november 
2012: (se bolagets webbplats www.auriant.se).
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föränDringar i aktiekaPital

Det var inga förändringar i aktiekapitalet för Auriant Mining AB under 2012.

händelse Datum

förändring 
av antal 

aktier
utestående 
antal aktier

kvot- 
värde

tecknings-
kurs/aktie

förändring 
av aktieka-

pitalet  

utgående 
aktieka-

pital

Bolagets bildande 2004-02-24 1 000 1 000 100 100 100 000 100 000

Nyemission * 2004-07-13 2 000 000 2 500 000 0,2 0,4 400 000 500 000

Nyemission 2004-09-20 88 774 2 588 774 0,2 0,4 17 755 517 755

Apportemission 2004-09-20 85 500 000 88 088 774 0,2 0,4 17 100 000 17 617 755

Nyemission 2004-11-15 50 000 000 138 088 774 0,2 0,4 10 000 000 27 617 755

Nyemission 2005-03-16 25 000 000 163 088 774 0,2 0,48 5 000 000 32 617 755

Nyemission 2005-06-20 36 000 000 199 088 774 0,2 0,57 7 200 000 39 817 755

Nyemission via  
teckningsoptioner 2005-07-12 36 756 199 125 530 0,2 0,6 7 351 39 825 106

Nyemission via  
teckningsoptioner 2005-10-03 5 483 272 204 608 802 0,2 0,6 1 096 654 40 921 760

Nyemission 2005-10-13 24 000 000 228 608 802 0,2 1,21 4 800 000 45 721 760

Nyemission via teckningsop-
tioner 2006-01-17 2 143 677 230 752 479 0,2 0,6 428 735 46 150 496

Nyemission via teckningsop-
tioner 2006-06-22 6 000 000 291 196 923 0,2 0,4 1 200 000 58 239 385

Kvittningsemission 2006-07-06 54 444 444 285 196 923 0,2 1,44 10 888 889 57 039 385

Nyemission 2006-10-03 75 000 000 366 196 923 0,2 2,02 15 000 000 73 239 385

Nyemission 2007-02-01 36 000 000 402 196 923 0,2 1,86 7 200 000 80 439 384

Kvittningsemission 2007-05-07 10 013 147 412 210 070 0,2 2,03 2 002 629 82 442 014

Nyemission 2008-07-24 117 774 304 529 984 374 0,2 0,55 23 554 861 105 996 875

Nyemission via  
teckningsoptioner 2008-10-03 135 388 530 119 762 0,2 0,55 27 078 106 023 952

Nyemission via  
teckningsoptioner 2008-11-04 7 314 530 127 076 0,2 0,55 1 463 106 025 415

Nyemission via  
teckningsoptioner 2008-12-11 660 530 127 736 0,2 0,55 132 106 025 547

Nyemission 2008-12-15 497 264 530 625 000 0,2 0,2 99 453 106 125 000

Minskning av kvotvärdet 2009-03-17 – 530 625 000 0,05 – -79 593 750 26 531 250

Apportemission       2009-03-17 3 000 000 000 3 530 625 000 0,05 0,06 150 000 000 176 531 250

Aktiesammanslagning 2009-07-15 -3 512 971 875 17 653 125 10 – 0 176 531 250

Minskning av aktiekapitalet 2010-09-01 – 17 653 125 1,125 – -156 671 484 19 859 766

Nyemission 2010-09-01 139 492 384 157 145 509 1,125 1,6 156 928 932 176 788 698

Nyemission 2010-09-14 1 732 616 158 878 125 1,125 1,6 1 949 193 178 737 891

Nyemission 2010-10-08 1 291 742 160 169 867 1,125 1,7031 1 453 210 180 191 101

Nyemission 2010-10-08 3 160 169 870 1,125 1,125 3 180 191 104

Aktiesammanslagning 2010-10-20 144 152 883 16 016 987 11,25 – – 180 191 104

Nyemission 2011-07-28 1 600 000 17 616 987 11,25 17,50 18 000 000 198 191 104

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

Au r i An tAK t i E n
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Au r i An tAK t i E n

aktiekurs
Auriants aktie handlas på Nasdaq OMX First North Premier (AUR). Aktiekursen och antalet omsatta aktier per dag 
framgår av nedanstående graf.

största ägarna

De 15 största aktieägarna i Auriant Mining AB per den 31 december 2012: 

aktieägare antal aktier % ägarandel

BERTIL HOLDINGS, LIMITED                        9 314 968 52,87

SWISS LIFE (LIECHTENSTEIN) AG                   1 095 000 6,22

CGML IPB CUST COLL AC                           929 665 5,28

SWISS LIFE LIECHTENSTEIN AG                     500 000 2,84

SVEA LANDS. S.A                                 406 345 2,31

SIX SIS AG, W8IMY                               393 313 2,23

CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY                 362 670 2,06

PLOTEK, BERNT                                   327 500 1,86

ROBUST AB                                       300 000 1,70

ROYAL SKANDIA LIFE                              297 818 1,69

GGB 4100,VICTORY LIFE 291 651 1,66

UBS WM UK CLIENT HOLDINGS                       250 000 1,42

BABAEVA, EKATERINA                              235 492 1,34

BANQUE ÖHMAN S.A.                               200 000 1,14

KL CAPITAL AKTIEBOLAG                           189 797 1,08

totalt avseende de 15 största aktieägarna 15 098 054 85,72

Övriga 3 238 aktieägare 2 518 933 14,28

totalt antal aktier utestående 17 616 987 100,00

 Källa: Euroclear AB
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Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur 
som finns för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra 
och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagsstyrning 
syftar ytterst till att tillgodose aktieägarnas krav på avkast-
ning och att ge samtliga intressenter fullgod och korrekt 
information om bolaget och dess utveckling. Till grund för 
styrningen av Auriant Mining AB (publ) ligger Aktiebo-
lagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen 
samt andra tillämpliga lagar och regler. Auriant Mining 
AB (publ) (nedan kallat ”Auriant” eller ”bolaget”) är ett 
svenskt aktiebolag med huvudkontor i Stockholm, Sverige 
och verksamhet huvudsakligen i Sibirien, Ryssland. Auri-
ant bildades 2004 och noterades på NGM Equity, Nordic 
Growth Market, den 29 mars 2005 under namnet Central 
Asia Gold AB (publ).  Sedan 19 juli 2010 finns CAG:s 
aktier noterade på den svenska börsen NASDAQ OMX 
First North Premier. Aktien handlas under förkortningen 
”AUR”. Auriant tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning 
(”koden”) sedan 1 juli 2008, med undantag för avvikelser 
beskrivna i bolagsstyrningsrapporten. Koden bygger på 
principen ”följ eller förklara” vilket innebär att företag som 
tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men skall 
då ange en förklaring till avvikelsen. Ansvaret för styrning, 
ledning och kontroll av Auriant fördelas mellan aktie-
ägarna på bolagsstämman (eller en extra bolagsstämma), 
styrelsen och den verkställande direktören. 

bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i Auriants angelägenheter 
utövas på bolagsstämman, som är aktiebolagets högsta 
beslutande organ. Styrelsen utses av bolagsstämman och 
den verkställande direktören utses av styrelsen. Bolags-
stämman är överordnad styrelsen och den verkställande 
direktören. Bolagsstämmans uppgift består i att utse sty-
relseledamöter, godkänna riktlinjer för nomineringen av en 
valberedning, fastställandet av resultaträkning och rapport 
över finansiell ställning, beslut om vinstdisposition och 
beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen, revisorerna och 
principerna för anställning och ersättningar för ledande 
befattningshavare och, där det behövs, ändring av stadgar i 
bolagsordningen och val av revisorer.

aktieägare
I slutet av 2012 fanns det totalt 17 616 987 aktier i bolaget 
och lika många röster. Det fanns 3 238 aktieägare i bolaget 
per den 31 december 2012 och den största aktieägaren var 
Bertil Holdings Ltd som innehar 52,87 % av aktierna och 
som är den ende aktieägare som representerar mer än en 
tiondel av samtliga aktier i företaget. Aktiekapitalet i bola-
get uppgick vid denna tidpunkt till SEK 198 191 103.

årsstämma 2012
Auriants årsstämma 2012 hölls torsdagen den 24 maj i 
Stockholm. Protokoll från mötet finns tillgängligt på www.
auriant.com.

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

beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
•  Styrelsemedlemmarna Lars Guldstrand, Preston Haskell, 

Nick Harwood valdes om till styrelsen 2012 och Denis 
Alexandrov och Ingmar Haga nyvaldes. 

•  Preston Haskell valdes till styrelsens ordförande.

•  Styrelsens arvoden beslutades uppgå till 200 TSEK 
vardera för Lars Guldstrand, Nick Harwood och Ingmar 
Haga och 250 TSEK till styrelseordföranden Preston 
Haskell. Till styrelseledamoten och vd:n Denis Alexan-
drov skall inget arvode utgå.

•  Ersättning till bolagets revisor Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers utgår enligt räkning efter träffad överenskom-
melse. 

•  Stämman antog huvudaktieägarnas förslag till fastställelse 
om principer för att utse valberedning. 

•  Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersätt-
ning till ledande befattningshavare.

•  Stämman godkände att göra tillägg i bolagsordningen i 
enlighet med styrelsens förslag.

•  Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa 
årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan 
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemissioner av 
aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konver-
tibler. Beslut med stöd av bemyndigandet fick medföra 
ökning av aktiekapitalet med högst 28 125 000 SEK, 

B O L Ag S S t y r n i n g S r AP P O r t  2 0 1 2

Bolagsstyrningsrapport 2012
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motsvarande högst 2 500 000 aktier i bolaget vid fullt 
utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler 
emitterade med stöd av bemyndigandet och före en even-
tuell omräkning enligt villkoren för dessa. Emission fick 
ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag 
eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för 
bolagets verksamhet, som ersättningsmedel för bolaget 
strategiska samarbeten eller för att anskaffa kapital an-
tingen för att genomföra sådana förvärv, samarbeten eller 
andra investeringar eller för att stärka bolagets finansiella 
ställning vid behov samt för genomförande av finansiella 
omstruktureringar såsom återbetalning av lån. 

•  Årsstämman beslutade att ogiltigförklara teckningsoptio-
ner utgivna till anställda i bolaget enligt styrelsens förslag.

Vid årsstämman 2012 var 11 647 169 aktier represente-
rade av 8 aktieägare antingen personligen eller via ombud. 
De representerade aktierna utgjorde ca 66 % av det totala 
antalet aktier i bolaget. 

extra bolagsstämma 2012
En extra bolagsstämma hölls tisdagen den 27 november, 
2012 i Stockholm. Protokollet från detta möte finns på 
www.auriant.com.

I huvudsak fattades följande beslut: 
•  Lord Peter Daresbury och Andre Bekker valdes in som 

nya styrelsemedlemmar. 
•  Bolagsstämman beslutade att ändra betalningsvillkoren 

för styrelsearvodena.
•  Bolagsstämman beslutade att ändra riktlinjer för er-

sättning till ledande befattningshavare i enlighet med 
styrelsens förslag.

•   Bolagsstämman beslutade att anta ett incitamentspro-
gram för bolagets VD Denis Alexandrov och investe-
ringschef Max Yacoub.

Vid den extra bolagsstämman var 9 314 969 aktier 
representerade av 2 aktieägare antingen personligen eller 
via ombud. De representerade aktierna utgjorde cirka 53 % 
av det totala antalet aktier i bolaget.

årsstämma 2013
Årsstämma 2013 avhålls onsdagen den 15 maj 2013 i Nä-
ringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Stämman börjar 
15.00 varvid insläppet påbörjas 14.30. Årsredovisningen 
för 2012 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida 
från och med 22 april 2013. 

ValbereDning
Valberedningens roll är att lägga fram förslag till årsstäm-
man för: (i) val av stämmoordförande, (ii) antalet sty-
relseledamöter, (iii) val av styrelseordförande och övriga 
styrelseledamöter, (iv) styrelsens arvoden med uppdelning 
mellan ordförande och övriga ledamöter, (v) eventuell er-
sättning för utskottsarbete samt (vi) val av och betalning av 
revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall). 
Dessutom skall valberedningen lämna förslag till beslut om 
principer för inrättande av en ny valberedning.

Principerna för utnämning av valberedningen antogs 
vid årsstämman den 24 maj 2012 enligt följande.  Valbe-
redningen skall bestå av styrelseordföranden samt fyra 
ledamöter som representerar de fyra röstmässiga största 
ägarna. De röstmässigt största aktieägarna ska kontaktas 
med utgångspunkt i bolagets aktieägarinformation (efter 
ägargrupp) från svenska Värdepapperscentralen per den 
31 oktober 2012. De aktieägare som inte är registrerade 
hos den svenska Värdepapperscentralen och som önskar 
utöva sin rösträtt bör ansöka hos styrelsens ordförande 
om detta och måste kunna bevisa sitt ägande av aktier. 
Vid tidigast lämpliga datum efter utgången av oktober 
ska styrelsens ordförande kontakta de fyra aktieägare 
med störst antal rösträtter enligt ovan, och begära att de 
utser en ledamot vardera till valberedningen. Om någon 
av aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till 
valberedningen skall den aktieägare som därefter har flest 
röster ges tillfälle att utse en ledamot. Namnen på ägarre-
presentanterna och namnen på de aktieägare de företräder 
skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 
och publiceras på företagets websida snarast efter det att 
de utsetts. Valberedningens mandatperiod fortsätter tills en 
ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, 
om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som 
representerar den största aktieägaren. Om ledamot lämnat 
valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om val-
beredningen anser att det finns behov av att ersätta denna 
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ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.  Inget 
arvode skall utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningen får belasta bolaget med skäliga kostna-
der för resor och rapportering till bolaget. 

Valberedningen har bildats i enlighet med ovan beskriv-
na principer, enligt följande:

Preston Haskell, styrelseordförande, James Smith som 
representant för Bertil Holdings Ltd, Peter Hamberg 
som representant för Niclas Eriksson med familj, Martin 
Diggle som representant för Vulpes Russian Opportunities 
Fund, och Bernt Plotek som representerar sig själv. Valbe-
redningen har haft två möten under 2012 och 2013 och 
har även haft telefonkontakt. 

Valberedningen arbetar i bolagets och samtliga aktie-
ägares bästa intresse och har fokus på att säkerställa att 
bolagets styrelse består av ledamöter som besitter den 
kunskap och erfarenhet som motsvarar företagets behov.

styrelse
Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för bolagets or-
ganisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter 
samt skall fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
finansiella situation.  I styrelsens uppgifter ingår bland 
annat frågor som affärsplaner med lönsamhetsmål, budget, 
delårsrapporter och årsrapporter, förvärv och försäljning 
av bolag, betydande anskaffning eller försäljning av fastig-
heter, etablering av viktiga policyer, strukturen av interna 
kontrollsystem och betydande organisationsförändringar. 
Varje år upprättar Auriants styrelse en arbetsordning och 
skriftliga instruktioner vad gäller finansiell rapportering 
och arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställan-
de direktören.  Dessa förfaranderegler gäller bland annat 
styrelsens åtaganden, minsta antalet styrelsemöten per år, 
hur kallelse till dessa möten sker och vilka dokument som 
behöver distribueras före styrelsemötet och hur protokoll 
från mötena skall upprättas. De skriftliga instruktionerna 
för finansiell rapportering reglerar det existerande rap-
portsystemet, eftersom styrelsen löpande behöver kunna 
bedöma bolagets och koncernens finansiella situation. Ett 
ansvarsschema, som godkänts av styrelsen, reglerar arbets-
fördelning, befogenhet och ansvar mellan styrelsen och 
verkställande direktören.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst 
tre ledamöter och högst tio ledamöter, utan suppleanter, 
utsedda av årsstämman.

styrelseorDföranDen
Auriants styrelseordförande har under 2012 lett styrelsens 
arbete och sett till att styrelsen har fullgjort sina åtaganden. 
Styrelseordföranden har fortlöpande följt koncernens verk-
samhet och utveckling genom kontakt med verkställande 
direktören. 

styrelsens leDamöter
I slutet av 2012 bestod Auriants styrelse av fem ledamö-
ter, där Preston Haskell, Denis Alexandrov och Ingmar 
Haga valdes av årsstämman och Andre Bekker och Peter 
Daresbury valdes av den extra bolagsstämman. Verkstäl-
lande direktören Denis Alexandrov är ledamot i styrelsen. 
Styrelseledamöterna presenteras mer utförligt på sidan 22  
i årsredovisningen och detaljer kring medlemmarnas 
oberoende från bolaget och bolagets ledning presenteras 
nedan.  

Styrelseledamöterna presenteras på sidan 21 i årsredo-
visningen.

styrelsens arbetsförDelning
Ingen uttalad eller skriftlig arbetsfördelning har funnits för 
styrelsens ledamöter under räkenskapsåret 2012. 

styrelsens arbete unDer 2012
Styrelsen höll 24 möten under 2012, varav 16 hölls per 
capsulam, 1 per telefon och 7 fysiska möten. Viktiga 
ärenden som har behandlats av styrelsen under 2012 är, 
förutom godkännande av årsredovisning och delårsrappor-
ter, fastställande av affärsplan och därtill hörande budget, 
följande frågor:

•  Bolagets finansiella läge och likviditetssituation
•  Strategiskt beslutsfattande
•  Samarbete med Centerra Gold Inc.
•  Omorganisation av ledningsgruppen
•  Förberedelse för årsstämman
•  Möte med revisorn utan koncernledningens närvaro.

utskott i styrelsen
Auriants styrelse beslutade att inrätta en ersättningskom-
mitté under 2012, ursprungligen bestående av styrelse-
ledamöterna Peter Daresbury och Andre Bekker. Vidare 
beslutade styrelsen i januari 2013 att ersättningskommittén 
ska utgöras av alla icke-verkställande styrelseledamöter 
och ska ledas av styrelsens ordförande. Ersättningsutskot-
tet lämnar förslag till beslut i styrelsen om lön och övriga 
anställningsvillkor för verkställande direktören. Utskottet 
godkänner också förslag om löner och andra anställnings-
villkor för koncernledningen, enligt vd:s förslag.

Styrelsen valde att inte inrätta ett revisionsutskott under 
2012 då styrelsen ansåg det lämpligare att låta hela styrel-
sen fullgöra revisionsutskottets uppgifter tillsammans med 
det ordinarie styrelsearbetet. Finans- och revisionskommit-
tén bildades i januari 2013 bestående av styrelseledamö-
terna Peter Daresbury och Ingmar Haga, med Daresbury 
som ordförande i kommittén. Ledamöterna i utskottet har 
relevant kompetens och erfarenhet i redovisningsfrågor. I 
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januari 2013 utsåg styrelsen ett tekniskt utskott bestående 
av Ingmar Haga och Andre Bekker som ska bistå styrelsen 
i gruvteknik och andra tekniska frågor. Kommittéerna är 
underordnade styrelsen och rapporterar löpande till denna.

styrelsearVoDe
Styrelsens arvode beslutas av årsstämman. Följande arvo-
den godkändes av årsstämman 2012:

Arvodet för Ingmar Haga, Andre Bekker och Peter 
Daresbury skall utgå med 200 TSEK vardera och för 
styrelseordföranden Preston Haskell med 250 TSEK. Inget 
arvode skall utgå till styrelseledamoten och vd:n Denis 
Alexandrov.

VerkställanDe Direktör  
och öVrig leDning
Denis Alexandrov är verkställande direktör i Auriant 
 Mining AB sedan maj 2012.

koncernleDning
Koncernledningen består av VD, finanschef, informa-
tionschef, förvaltningschef, personalchef, chefsgeolog och 
koncernens juridiska rådgivare. Koncernledningen har 
regelbundna möten för att diskutera strategiska frågor 
som rör förvaltningen av Auriant gruppen. Ledningen för 
bolaget presenteras på sidan 22 i årsredovisningen. Verk-
ställande direktören, har till uppgift att sköta den löpande 
förvaltningen av bolaget. I ansvarsschemat, godkänt av 
styrelsen, fastställs arbetsfördelningen mellan styrelse och 
verkställande direktör. Verkställande direktörens arbete 
utvärderas en gång per år.
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styrelseleDamöternas oberoenDe och aktieinnehaV i auriant

ledamot aktier i auriant
optioner i  

auriant

oberoende i 
förhållande till 

bolaget*

oberoende i 
förhållande till 

större aktieä-
gare*

Preston Haskell 9 314 968 0 Nej Nej

Denis Alexandrov 250 000 927 210 Nej Ja

Ingmar Haga 0 0 Ja Ja

Andre Bekker 0 0 Ja Nej

Peter Daresbury 0 0 Ja Ja

Lars Guldstrand 189 797 0 Ja Nej

Nick Harwood 0 0 Ja Ja

* Oberoende enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning.

styrelsens närVaro ViD sammanträDen 2012

namn funktion närvaro

Preston Haskell Styrelseordförande 23/24

Denis Alexandrov Ledamot, VD 17/17

Ingmar Haga Ledamot 15/17

Peter Daresbury Ledamot 3/3

Andre Bekker Ledamot 3/3

Lars Guldstrand Ledamot 15/17

Nick Harwood Ledamot 14/17

Tom Baring* Ledamot 6/7

Gordon Wylie* Ledamot 5/7

Niclas Eriksson* Ledamot 5/7

* Styrelsemedlemmar invalda vid årsstämman 2011.
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ersättning till leDning
För information om ersättningspolicy samt ersättningar 
till verkställande direktör, ledande befattningshavare och 
övriga anställda hänvisas till not 3, på sidan 69 i denna 
årsredovisning. 

långsiktiga incitament
Styrelsen utvärderar regelbundet behovet av långsiktiga 
incitamentsprogram. För närvarande finns det långsiktiga 
incitamentsprogram för verkställande direktör och inves-
teringschef antaget av den extra bolagsstämman den 27 
november 2012. 

reVisor
Årsstämman utser revisor i bolaget. Revisorn har till upp-
gift att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 
På årsstämman den 24 maj 2012 valdes revisionsbyrån 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets reviso-
rer till och med årsstämman 2013. Huvudansvarig revisor 
på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är auktoriserad 
revisor Martin Johansson. Martins revisionsuppdrag, 
förutom Auriant, inkluderar Kraft Foods Sverige AB, 
Sotkamo Silver AB, PetroGrand AB, etc.

Revisionen är utförd i enlighet med International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 

Revision av årsbokslut sker till största delen i janu-
ari till april. Dock inleds processen genom att bokslut 
för 9 månader börjar granskas fr.o.m oktober månad av 
bokslutsåret. Revisorn har under räkenskapsåret utfört en 
granskning av företagets niomånadersrapport.  

intern kontroll
Intern kontroll definieras ofta som en process som påver-
kas av styrelsen, bolagsledningen och annan personal, och 
som utformas för att ge en rimlig försäkran om att bolagets 
mål uppnås i termer av ändamålsenlig och effektiv verk-
samhet. Rimlig säkerhet ska också tillhandahållas vad gäller 
tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen och efter-
levnaden av relevanta lagar och förordningar. Den interna 
kontrollen utgörs av flera delar: kontrollmiljö, riskbedöm-
ning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation 
samt uppföljning.

kontrollmiljö
Basen för intern kontroll är kontrollmiljön, vilken inne-
fattar den kultur som styrelse och bolagsledning kommu-
nicerar och verkar utifrån och som skapar disciplin och 
struktur för övriga beståndsdelar inom intern kontroll. 
Kontrollmiljön utgörs framförallt av organisationsstruktur, 

ansvar och befogenheter, ledningsfilosofi, etiska värde-
ringar, medarbetarnas kompetens, policies, riktlinjer och 
rutiner. Ramverken som omger Auriants styrelse utgörs, 
förutom av relevant lagstiftning, av ägarnas intentioner 
och koden. Den formella beslutsordningen i koncernen 
utgår från den ansvarsfördelning mellan styrelse och 
VD som styrelsen årligen fastställer i ett ansvarsschema. 
Styrelsen har utformat en arbetsordning för sitt arbete. VD 
har möjlighet att delegera ett begränsat beslutsfattande till 
övriga ledande befattningshavare. Två styrelsemedlemmar 
i förening har firmateckningsrätt. Vidare har verkställande 
direktören, i sina normala affärsaktiviteter, också rätt att 
teckna bolaget.

riskbeDömning
All affärsverksamhet är förenad med risktagande. En 
strukturerad riskbedömning möjliggör identifiering av 
de väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen samt var dessa ris-
ker finns inom organisationen. Auriants styrelse bedömer 
kontinuerligt bolagets riskhantering. I detta arbete ingår att 
bedöma vilka förebyggande åtgärder som skall vidtas för 
att minska bolagets risker, vilket bland annat innebär att 
tillse att bolaget är tillbörligt försäkrat och att bolaget har 
erforderliga policies och riktlinjer på plats.  

kontrollaktiViteter
Kontrollåtgärder behövs för att förebygga, upptäcka och 
korrigera fel och avvikelser. Aurient Minings ekonomifunk-
tion sammanställer varje kvartal finansiella rapporter där 
resultat och kassaflöde för den gångna perioden redovisas 
på dotterbolagsnivå samt på koncernnivå. Avvikelser mot 
budget och prognos analyseras och kommenteras. Doku-
menterade processer finns för framtagande av underlag till 
de finansiella rapporterna. Fel och avvikelser som upptäcks 
analyseras och följs upp.

uPPföljning
Finansiell uppföljning av samtliga resultatenheter sker 
kvartalsvis på koncernnivå. Därtill erhåller koncernled-
ningen operativa rapporter på vecko- och månadsbasis. 
Uppföljning sker sedan mot budget. Auriant är ett gruv-
företag i tidigt skede, varför det för närvarande inte avges 
några resultat- eller omsättningsprognoser externt. Istället 
avges i bokslutskommunikén i februari varje år målsätt-
ningar i fråga om helårsvolymen av förväntad guldpro-
duktion. Denna målsättning revideras sedan så ofta det 
bedöms nödvändigt. Då guldproduktionen för närvarande 
är starkt säsongsbunden sker denna revidering vanligtvis 
tidigast under sommarmånaderna då produktionen inleds 
på allvar. 
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Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som 
företagsledningen lämnar. VD redovisar månadsvis 
uppföljning av affärsplanens verksamhetsmässiga mål för 
styrelsen. Med tanke på bolagets storlek har bolaget valt att 
inte ha en särskild internrevisionsfunktion. Om styrelsen 
finner det nödvändigt kommer den interna kontrollen att 
utökas ytterligare. Frågan om särskild internrevision prövas 
av styrelsen årligen och kommer att prövas på nytt under 
2013. 

aVVikelser från sVensk  
koD för bolagsstyrning:
Auriant har inte följt koden när det gäller följande punkter:
•  Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till 
bolagsstämma (samt på bolagets webbplats) där styrelse 
eller revisorsval ska äga rum.

Valberedningen hade inte informerat styrelsen om sina förslag 
i så god tid att det kunde tas med i kallelsen till årsstämman 
den 24 maj 2012. 

•  Bolagets valberedning skall lämna förslag till ordförande 
vid årsstämma. Förslaget ska presenteras i kallelsen till 
stämman. 

Valberedningen hade inte informerat styrelsen om sitt förslag 
avseende ordförande vid årsstämman i så god tid att det kunde 
tas upp i kallelsen till stämman. Förslaget tillkännagavs den 
24 maj 2012. 

•  Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska 
utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap 
mellan den deltagande individen och bolagets aktieägare. 
Program som innebär förvärv av aktier ska utformas så 
att ett eget aktieinnehav i bolaget främjas. Intjänandeperi-
oden eller tiden från avtalets startpunkt till tidpunkten för 
förvärv av aktier får inte vara mindre än tre år.

Vid den extra bolagsstämman den 27 november 2012 godkän
des incitamentsprogrammet till bolagets VD och investerings
chef där tidpunkten för förvärv av aktier är mindre än tre år. 

Det ansågs vara i bästa intresse för bolaget och alla aktie
ägare för att skapa ett större intresse för delaktighet för VD och 
investeringschef genom att erbjuda ett incitamentsprogram med 
kortare period för förvärv av aktier än vad Svensk kod för 
bolagsstyrning rekommenderar.

•  Styrelsens ordförande skall väljas av bolagsstämman.

Vid årsstämman 2012 beslutades att styrelsen ska välja dess 
ordförande inom sig. Det tros vara i bolagets intresse att sty
relsen väljer ordförande eftersom detta ökar flexibiliteten i sty
relsens arbete. Dessutom, minskar det kostnaderna för kallelse 
till en extra bolagsstämma, om ordföranden skulle avgå under 
mandatperioden. Enligt Aktiebolagslagen finns det inga hinder 
för styrelsen att utse ordförande, om inte detta föreskrivs i bo
lagsordningen att ordföranden skall väljas av bolagsstämman.

moDerbolaget
Moderbolaget är ett holdingbolag utan betydande operativ 
verksamhet. Moderbolaget stöttar dotterbolagen med fi-
nansiering, investerarrelationer och strategiska beslut m.m. 
och har inga andra inkomster än övriga rörelseintäkter och 
ränta på lån till dotterbolagen och på bankkonton.

Rörelseresultatet för 2012 uppgick till -3,4 MSEK (- 
0,5 MUSD) (2011: -13,7 MSEK (-2,1 MUSD)). Fluktu-
ationen mot föregående år beror främst på en betydande 
engångsintäkt under 2012 om 8,1 MSEK, där 6,7 MSEK 
är försäljning av 20% ägarandel i joint venture Awilia till 
Centerra Gold.

Finansnettot för 2012 uppgår till -242,7 MSEK (-37,3 
MUSD) (2011: -228,4 MSEK (-35,1 MUSD)) och 
inkluderar nedskrivning av koncerninterna lånefordring-
ar -238,9 MSEK (-36,7 MUSD) (2011: -224,2 MSEK 
(-34,4 MUSD)) rörande produktionsenheterna Tardan 
under 2012 och Solcocon för 2011.

Nettoresultatet för rapporteringsperioden uppgick 
till -246,2 MSEK (-37,8 MUSD) (2011: -242,1 MSEK 
(-37,1 MUSD)).

Den totala kassabehållning i moderbolaget uppgick till 
1,2 MSEK (0.2 MUSD) (2011: 8,2 MSEK (1,2 MUSD) 
vid utgången av december 2012.

I december 2012 omstrukturerades låneskulden till ak-
tieägaren till obligationer. Vid den 31 december 2012 upp-
gick obligationsskulden till 214,4 MSEK (32,9 MUSD) 
(2011: 165,7 MSEK (25,4 MUSD)).

förslag till VinstDisPosition
Koncernens egna kapital vid årets slut 2012 uppgick till 
225,2 MSEK, där aktiekapitalet är 198,2 MSEK.

i moDerbolaget uPPgår Det fria egna 
kaPitalet till:

 SEK

Överkursfond 580 798 838

Omräkningsdifferens reserv -49 497 037

Balanserade vinstmedel -290 091 923

Nettoresultatet för året -246 179 421

Summa fritt eget kapital -4 969 543

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att moder-
bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att 
ingen utdelning sker för räkenskapsåret.
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2012  2011 2010  2009 Definitioner  

lönsamhet

malmanrikning, 000 ton 442,3 260,2 174 20 Processat malmtonnage

Vaskning guldsand, 000 m3 118,9 88,7 713 935 Processad guldsand 

guldproduktion, oz 20 641 13 182 23 470 21 636 guldproduktion 

guldförsäljning, oz 19 837 12 417 23 786 21 411 Faktisk försåld guldproduktion

realiserat genomsnittligt  
guldpris, uSD/oz

1 700 1 610 1 257 951 Erhållet snittpris i uSD/troy oz under perioden

räntabilitet på eget kapital, % –27,7 -39,0 2,6 86,4 Periodens resultat efter skatt i procent av genom-
snittligt totalt eget kapital, inklusive minoritetsan-
delar 

kapitalstruktur

Eget kapital, tSEK 225 163 308 031 405 511 200 745 totalt eget kapital vid periodens slut inklusive 
innehav utan bestämmande inflytande 

räntebärande skulder, tSEK 350 530 243 219 118 133 140 594 totala räntebärande skulder vid periodens slut

Soliditet, % 34,8 45,6 63,6 44,5 totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestäm-
mande inflytande, i procent av balansomslutningen 

kassaflöde och likviditet

Kassaflöde före investeringar, 
tSEK

47 053 -42 694 -95 362 4 586 rörelseresultat plus avskrivningar minus förändring 
av rörelsekapital 

Förändring i likvida medel, tSEK 11 742 -11 662 -838 22 662 rörelseresultat plus avskrivningar minus förändring 
av rörelsekapital och investeringar efter finansie-
ring 

Likvida medel, tSEK 22 266 10 995 22 230 22 732 Bank och likvida medel vid periodens slut 

investeringar

investeringar i materiella  
anläggningstillgångar, tSEK

48 401 141 727 86 737 80 investeringar i materiella anläggningstillgångar, 
minus avyttringar

aktiedata

medeltal anställda under 
perioden 720 728 916 932

aktiedata

Antal utestående aktier före 
utspädning vid periodens slut

17 616 987 17 616 987 16 016 987 1 765 312 Antal utgivna aktier vid periodslut utan hänsyn 
till utestående teckningsoptioner och eventuella 
personaloptioner

genomsnittligt antal utestående 
aktier under perioden före 
utspädning

17 616 987 16 652 603 5 026 107 1 720 246 genomsnittligt antal utgivna aktier under perioden 
utan hänsyn till utestående teckningsoptioner med 
ett lösenbelopp som understiger aktuell aktiekurs

Antal utestående teckningsop-
tioner

1 057 210 510 650 000 510 650 000 2 500 000 Antalet icke-utnyttjade teckningsoptioner vid 
periodslut

Kvotvärde, SEK 11,25 11,25 11,25 10 Varje akties andel av det totala aktiekapitalet 

resultat per aktie, SEK –4,20 –7,17 1,58 85,37 resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal 
utestående aktier under perioden 

Eget kapital per aktie, SEK 12,78 17,48 25,23 110,13 totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestäm-
mande inflytande, i relation till antalet utestående 
aktier vid periodslutet

Börskurs per aktie vid  
periodslutet, SEK

15,5 22 23 12,9 Senaste betalda aktiekurs den sista börsdagen i 
perioden 

nyckeltal, SEk
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2012  2011 2010  2009 Definitioner  

lönsamhet

malmanrikning, 000 ton 442,3 260,2 174 20 Processat malmtonnage 

Vaskning guldsand, 000 m3 118,9 88,7 713 935 Processad guldsand 

guldproduktion, oz 20 641 13 182 23 470 21 636 guldproduktion 

guldförsäljning, oz 19 837 12 417 23 786 21 411 Faktisk försåld guldproduktion

realiserat genomsnittligt guld-
pros, uSD/oz 1 700 1 610 1 257 951 Erhållet snittpris i uSD/troy oz under perioden

räntabilitet på eget kapital, % –27,7 -39,0 2,6 86,4 Periodens resultat efter skatt i procent av genom-
snittligt totalt eget kapital, inklusive minoritetsan-
delar

kapitalstruktur

Eget kapital, uSD 000 34 558 47 276 62 237 30 810 totalt eget kapital vid periodens slut inklusive 
innehav utan bestämmande inflytande

räntebärande skulder, uSD 000 53 799 37 329 18 131 21 578 totala räntebärande skulder vid periodens slut

Soliditet, % 34,8 45,6 63,6 44,5 totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestäm-
mande inflytande, i procent av balansomslutningen

kassaflöde och likviditet

Kassaflöde före investeringar, 
uSD 000

7 222 -6 553 -14 636 704 rörelseresultat plus avskrivningar minus förändring 
av rörelsekapital

Förändring i likvida medel,  
uSD 000

1 802 -1 790 -129 3 478 rörelseresultat plus avskrivningar minus förändring 
av rörelsekapital och investeringar, och efter 
finansiering

Likvida medel, uSD 000 3 417 1 687 3 412 3 489 Bank och likvida medel vid periodens slut

investeringar

investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar, uSD 000

7,428 21,752 13,312 12 investeringar i materiella anläggningstillgångar, 
minus avyttringar

anställda

medeltal anställda under 
perioden 720 728 916 932

aktiedata

Antal utestående aktier före 
utspädning vid periodens slut

17 616 987 17 616 987 16 016 987 1 765 312 Antal utgivna aktier vid periodslut utan hänsyn 
till utestående teckningsoptioner och eventuella 
personaloptioner

genomsnittligt antal utestående 
aktier under perioden före 
utspädning

17 616 987 16 652 603 5 026 107 1 720 246 genomsnittligt antal utgivna aktier under perioden 
utan hänsyn till utestående teckningsoptioner med 
ett lösenbelopp som understiger aktuell aktiekurs

Antal utestående teckningsop-
tioner

1 057 210 510 650 000 510 650 000 2 500 000 Antalet icke-utnyttjade teckningsoptioner vid 
periodslut

Kvotvärde, 1,73 1,73 1,73 1,53 Varje akties andel av det totala aktiekapitalet

resultat per aktie, uSD –0,64 –1,10 0,24 13,10 resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal 
utestående aktier under perioden

Eget kapital per aktie, uSD 1,96 2,68 3,87 16,90 totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestäm-
mande inflytande, i relation till antalet utestående 
aktier vid periodslutet

Börskurs per aktie vid  
periodslutet, uSD

2,38 3,38 3,53 1,98 Senaste betalda aktiekurs den sista börsdagen i 
perioden

nyckeltal, USD
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Cfo har ordet

Detta är det första året som vi började redovisa alla våra 
finansiella siffror i USD i tillägg till vår tidigare rapportering 
i SEK. Eftersom investerare i den globala gruvbranschen är 
verkligt internationella och guld handlas i USD anser vi att 
vi bör rapportera våra siffror även i USD. Vi hoppas att detta 
kommer att göra våra finansiella rapporter lättare att förstå och 
möjliggöra mer effektiva jämförelser med våra internationella 
konkurrenter. Den växelkurs som används i denna rapport är 
USD/SEK 6,5156 för både 2012 och 2011.

Intäkter från försäljning av guld ökade med 77 % 
från 131,9 MSEK (20,3 MUSD) till 234,1 MSEK 
(35,9 MUSD) tack vare en ökning i volymen av sålt guld 
på 54 % och en ökning i genomsnittligt guldpris på 6 %. 
Ökningen i sålda volymer var ett resultat av att den totala 
produktionen ökade med 57 % (642 kg (20 641 oz) under 
2012 från 410 kg (13 182 oz) under 2011). Den nya lak-
ningsanläggningen vid Tardan som invigdes i augusti 2012 
bidrog till merparten av denna ökning.

I maj 2012 tecknades ett avtal om att lägga ut all 
produktion av alluvialt guld på Borzya med en erfaren 
alluvial operatör – Urumkan. Även om de började sent 
på säsongen producerades 114 kg (3 665 oz) under 
2012, en ökning på 38 kg (1 222 oz) jämfört med före-
gående år, vilket resulterade i en alluvial-försäljning på 
43,3 MSEK (6,6 MUSD). Enligt vårt avtal får Urumkans 
89 % av intäkterna från guldförsäljningen och 32,6 MSEK 
(5,0 MUSD) återspeglas i Auriant Minings räkenskaper 
som externa kostnader. Totalt får Auriant en marginal 
exklusive moms på 24,5 % av försäljningen, minskat med 
mineralutvinningsskatt på 6 %.

2012 var ett utmanande år för Solcocon. Produktionen 
minskade från 238 kg (7 652 oz) till 116 kg (3 729 oz). 
De främsta orsakerna var brist på tillgänglig finansiering 
i början av året på grund av att bolagets finansiella medel 
gick till färdigställandet av lakningsanläggningen i Tardan, 
samt dåliga förberedelser av reserverna, vilket resulterade 
i otillräcklig malm för lakningsanläggningen och högre 
utspädningsgrad.

Då vi gick in i produktionsstadiet på Tardan och mer-
parten av nyanläggningarna var slutförda ökade avskriv-
ningarna med 15 MSEK (2 MUSD) och omfattar både 
lakningsanläggningen i Tardan och extra utrustningskost-
nader samt avskrivningar på aktiverade prospekterings- 
och gruvutvecklingskostnader. Både avskrivningar och 
nedskrivningar belastar resultaträkningen per produktions-
enhetsbasis. 

Valutakursfluktuationer resulterade i att den svenska 
kronan förstärktes mot den amerikanska dollarn och den 
ryska rubeln. Eftersom Auriants hela låneportfölj är note-

rad i USD eller RUB bokförde koncernen en valutakurs-
vinst på 16 MSEK (2,4 MUSD) jämfört med 10 MSEK 
(1,5 MUSD) i förluster under föregående år, vilket både 
avspeglas i finansiella intäkter respektive finansiella kost-
nader.

Tillväxten i bolaget stöttades och finansiera-
des både genom ett aktieägarlån och genom bank-
lån. Detta resulterade i att lån och krediter ökade från 
249,4 MSEK (38,3 MUSD) under 2011 till 348,5 MSEK 
(53,5 MUSD) under 2012 och räntekostnaden ökade till 
46,1 MSEK (7,1 MUSD) från MSEK 11,5 (1,8 MUSD). 
Anledningen till den stora ökningen av räntekostnaderna 
beror på det faktum att större delen av 2011 års finansie-
ring tillkom i slutet av det året och därmed uppstod större 
delen av räntekostnaderna under 2012.

Under 2012 refinansierade koncernen framgångsrikt 
alla sina banklån på 65,3 MSEK (10,0 MUSD) och säkra-
de ytterligare lån på 65 MSEK (10 MUSD), vilket mins-
kade räntan från 13–15 % till 10–13 % per år. Den kortsik-
tiga aktieägarskulden, med en ränta på 18 %, omvandlades 
till en obligation med en sänkt ränta på 11,5–13 % per år. 
Förfallodatum har också förlängts till juni 2014. Som ett 
resultat av detta sänktes Bolagets effektiva ränta med 4 % 
till 12,5 % per år.

Enligt rysk skattelagstiftning ackumuleras upplupna 
förluster i rapporten över finansiell ställning och kan kvit-
tas mot framtida skattepliktiga resultat. Under 2011 upp-
gick koncernens inkomstskatt till 7,9 MSEK (1,2 MUSD) 
bestående av en uppskjuten skatt på 9,2 MSEK 
(1,4 MUSD) vilket resulterade i en vinst i koncernresul-
taträkningen och en aktuell skattekostnad om -1,3 MSEK 
(-0,2 MUSD).

Under 2012 uppgick koncernens inkomstskatt till 
-1,9 MSEK (-0,3 MUSD), vilket inkluderade en nuva-
rande skattekostnad på -0,6 MSEK (0,09 MUSD) och en 
uppskjuten skatt på -1,3 MSEK (-0,2 MUSD). Trots att 
koncernen fortfarande går med förlust är årets inkomst-
skatt en kostnad på grund av nedskrivning i uppskjuten 
skattefordran med beloppet 8,6 MSEK (1,3 MUSD).

Med tanke på det tidiga stadiet av bolagets utveckling 
anser ledningen inte att det är klokt att bära det totala 
beloppet av den uppskjutna skattefordran hos Solcocon 
och Management Company. Vi kommer att fortsätta att 
övervaka de uppskjutna skattefordringar som uppkom-
mer i olika projekt och bedöma tidpunkt och återvinning i 
framtiden.

Under 2012 har koncernen fortsatt utvecklingen av 
Kara-Beldyr-projektet gemensamt med Centerra Gold 
och investerade 6,6 MSEK (1,0 MUSD) i prospekte-
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ring. Under 2012 utnyttjade Centerra sin option att öka 
sin ägarandel i joint venture till 70 %, via en investering 
på 4 MUSD, vilket resulterade i en vinst på 6,7 MSEK 
(1 MUSD) till Auriant som återspeglas i övriga intäkter i 
koncernens resultaträkning.

EBITDA för 2012, beräknat som ett rörelseresultat 
på -40,2 MSEK (-6,2 MUSD) minskat med kostnader 
för avskrivningar och nedskrivningar på 40,6 MSEK 
(6,2 MUSD), befinner sig på en ”break-even” nivå och 
uppgår till 0,4 MSEK (0,07 MUSD) jämfört med minus 
34,4 MSEK (5,3 MUSD) under 2011.

Ökningen i totala skulder exklusive förändringar i upp-
skjuten skatt uppgick till 77,9 MSEK (11,9 MUSD), som 
användes för utökande av anläggningstillgångarna om 
55,7 MSEK (8,5 MUSD) (före avskrivningar) samt för att 
finansiera räntenettot på 31,8 MSEK (4,9 MUSD).

Mihail Fedulov
CFO
Auriant Mining AB
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r äK E n S K AP E r

2012 2011 2012* 2011*

not tsek tsek tusD tusD

intäkter

intäkter vid försäljning av guld 1 234 133 131 965 35 934 20 254

övriga intäkter 1a 18 307 18 175 2 810 2 789

  252 440 150 140 38 744 23 043

rörelsekostnader      

Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor  24 965 42 663 3 832 6 548

Aktiverat arbete för egen räkning 8 – 4 112 – 631

Externa kostnader 2 –157 737 –133 558 –24 209 –20 498

Personalkostnader 3 –78 960 –84 409 –12 119 –12 955

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 –40 661 –26 081 –6 241 –4 003

nedskrivningar 4 –29 631 –37 766 –4 548 –5 796

övriga kostnader 1a –10 647 –16 266 –1 634 –2 496

  –292 671 –251 305 –44 918 –38 570

      

rörelseresultat  –40 231 –101 164 –6 175 –15 526

      

Finansiella intäkter 5 16 012 466 2 457 72

Finansiella kostnader 6 –47 813 –27 567 –7 338 –4 231

resultat före skatt  –72 032 –128 265 –11 055 –19 686

      

inkomstskatt 7 –1 923 7 869 –295 1 208

årets resultat  –73 955 –120 396 –11 350 –18 478

      

resultat hänförligt till:      

Aktieägare i moderbolaget  –73 955 –119 325 –11 350 –18 314

innehav utan bestämmande inflytande  – –1 071 – –164

      

resultat per aktie före utspädning, SEK 17 –4,20 –7,17 –0,64 –1,10

resultat per aktie efter utspädning, SEK  –4,20 –7,17 –0,64 –1,10

      

Antal aktier vid räkenskapsårets slut  17 616 987 17 616 987   

genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret  17 616 987 16 652 603   

genomsnittligt antal aktier för perioden med hänsyn till utspädning  18 674 197 16 652 603   

*  belopp i uS$ tillhandahålls endast i informationssyfte och är icke-iFrS-siffror för koncernen och icke-rFr-2 siffror för moderbolaget. 
Den växelkurs som används här och nedan i denna rapport är uS$ / SEK 6,5156 för både 2012 och 2011.

koncernens resultaträkning
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r äK E n S K AP E r

2012 2011 2012 2011

not tsek tsek tusD tusD

Årets resultat  –73 955 –120 396 –11 350 –18 478

övrigt totalresultat      

Omräkningsdifferenser  –8 913 –6 739 –1 368 –1 034

årets totalresultat  –82 868 –127 135 –12 718 –19 512

Årets totalresultat hänförligt till:      

Aktieägare i moderbolaget  –82 868 –126 064 –12 718 –19 348

innehav utan bestämmande inflytande  – –1 071 – –164

koncernens rapport över totalresultatet
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 2012-12-31   2011-12-31  2012-12-31   2011-12-31  

 not tsek tsek tusD tusD

anläggningstillgångar      

immateriella anläggningstillgångar      

gruvrättigheter och kapitaliserade prospekteringskostnader 8 152 184 159 496 23 357 24 479

      

materiella anläggningstillgångar      

Byggnader och mark 9 92 583 19 879 14 210 3 051

maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 10 134 622 97 647 20 661 14 987

Pågående konstruktionsarbeten 11 17 948 111 839 2 755 17 165

  245 154 229 365 37 626 35 202

      

investeringar i joint venture 13 23 969 28 919 3 679 4 438

övriga långfristiga lånefordringar   – 307 – 47

uppskjuten skattefordran 7 22 409 50 879 3 439 7 809

summa anläggningstillgångar  443 716 468 966 68 101 71 976

      

omsättningstillgångar      

Varulager 14 143 217 153 620 21 981 23 577

Kundfordringar  509 986 78 151

Lånefordringar      

övriga fordringar 15 22 795 29 146 3 499 4 473

Förutbetalda kostnader 15 13 623 12 382 2 091 1 900

Likvida medel 16 22 266 10 995 3 417 1 687

summa omsättningstillgångar  202 409 207 129 31 065 31 790

summa tillgångar  646 125 676 095 99 166 103 766

koncernens balansräkning

r äK E n S K AP E r
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 2012-12-31   2011-12-31  2012-12-31   2011-12-31  

 not tsek tsek tusD tusD

eget kaPital och skulDer      

eget kaPital 17     

Aktiekapital  198 191 198 191 30 418 30 418

övrigt tillskjutet kapital  155 819 155 819 23 915 23 915

Valutakursreserv  –27 057 –18 143 –4 153 –2 785

Balanserat resultat  –101 791 –27 836 –15 623 –4 272

summa eget kaPital hänförligt till  
moDerbolagets aktieägare

 
225 163 308 031 34 557 47 276

      

innehav utan bestämmande inflytande  – – – –

summa eget kaPital  225 163 308 031 34 557 47 276

      

långfristiga skulDer      

uppskjuten skatteskuld 7 25 298 50 318 3 883 7 723

Avsättningar 18 11 825 10 261 1 815 1 575

Långfristiga lån 19 218 728 18 365 33 570 2 819

övriga långfristiga skulder  2 027 6 469 311 993

summa långfristiga skulder  257 877 85 413 39 578 13 109

      

kortfristiga skulDer      

Leverantörsskulder 21 9 248 19 519 1 419 2 996

Kortfristiga lån 19 129 758 231 090 19 915 35 467

övriga kortfristiga skulder  24 079 32 042 3 696 4 918

summa kortfristiga skulder  163 085 282 651 25 030 43 381

summa eget kaPital och skulDer  646 125 676 095 99 166 103 766

      

StäLLDA PAntEr 24 162 059 188 816 24 872 28 979

AnSVArSFörBinDELSEr  – – – –

koncernens balansräkning

r äK E n S K AP E r
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koncernens rapport över förändringar i eget kapital
hänförligt till moderbolagets aktieägare

 
(Belopp i tSEK)

 
aktie- 

kapital

övrigt 
tillskjutet 

kapital

Valuta - 
 kurs- 

 reserv

balans - 
erat  

resultat

innehav utan 
bestämmande 

inflytande

totalt  
eget 

kapital  

eget kapital per 1 januari 2011 180 191 143 705 –11 405 91 614 1 405 405 510

       

totalresultat       

nettoresultat för året – –  –119 325 –1 071 –120 396

Omräkningsdifferens – – –6 739 – – –6 739

summa totalresultat – – –6 739 –119 325 –1 071 –127 135

       

Förändring i innehav utan bestämmande inflytande
 

  –125 –334 –459

       

intäkt från nyemission 18 000 10 000 – – – 28 000

nyemissionskostnad – –108 – – – –108

Justering av nyemissionskostnad – 2 222 – – – 2 222

summa transaktioner med ägare 18 000 12 114 – – – 30 114

eget kapital per den 31 december 2011 198 191 155 819 –18 144 –27 836 – 308 030

       

totalresultat       

nettoresultat för året – – – –73 955 – –73 955

Omräkningsdifferens – – –8 913 – – –8 913

summa totalresultat – – –8 913 –73 955 – –82 868

eget kapital per den 31 december 2012 198 191 155 819 –27 057 –101 791 – 225 162

r äK E n S K AP E r
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koncernens rapport över förändringar i eget kapital
hänförligt till moderbolagets aktieägare

 
(Belopp i tuSD)

 
aktie- 

kapital

övrigt 
tillskjutet 

kapital

Valuta - 
 kurs- 

 reserv

balans - 
erat  

resultat

innehav utan 
bestämmande 

inflytande

totalt  
eget 

kapital  

eget kapital per den 1 januari 2011 27 655 22 056 –1 750 14 061 216 62 237

       

totalresultat       

nettoresultat för året – –  –18 314 –164 –18 478

Omräkningsdifferens – – –1 034 – – –1 034

summa totalresultat – – –1 034 –18 314 –164 –19 512

       

Förändringar i innehav utan bestämmande inflytande
 

  –19 –51 –70

       

intäkt från nyemission 2 763 1 535 – – – 4 297

nyemissionskostnad – –17 – – – –17

Justering av nyemissionskostnad – 341 – – – 341

summa transaktioner med ägare 2 763 1 859 – – – 4 622

eget kapital per den 31 december 2011 30 418 23 915 –2 785 –4 272 – 47 276

       

totalresultat       

nettoresultat för året – – – –11 350 – –11 350

Omräkningsdifferens – – –1 368 – – –1 368

summa totalresultat – – –1 368 –11 350  –12 718

eget kapital per den 31 december 2012 30 418 23 915 –4 153 –15 623 – 34 557

r äK E n S K AP E r
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2012  2011 2012  2011  

 not tsek tsek tusD tusD

löpande verksamheten      

rörelseresultat  –40 231 –101 164 –6 175 –15 526

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 22 50 494 60 465 7 750 9 280

Erhållen ränta  – 292 – 45

Betald ränta  –10 867 –13 615 –1 668 –2 090

Betald inkomstskatt  – – – –

kassaflödefrån den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

 –603 –54 022 –93 –8 291

      

förändringar i rörelsekaital      

minskning(+)/ökning(-) av varulager  10 403 –23 642 1 597 –3 628

minskning(+)/ökning(-) av fordringar  5 588 42 914 858 6 586

minskning(+)/ökning(-) av skulder  31 664 –7 945 4 860 –1 219

summa förändring av rörelsekapital  47 656 11 328 7 314 1 739

kassaflöde från/använt i den löpande verksamheten  47 053 –42 694 7 222 –6 553

      

kassaflöde från investeringsverksamheten      

Försäljning av dotterföretag  – 21 466 – 3 295

investering i immateriella anläggningstillgångar  – –4 112 – –631

investering i materiella anläggningstillgångar  –48 401 –141 727 –7 428 –21 752

investering i dotterföretag  –8 413 – –1 291 –

Återbetalning av lån  – 365 – 56

kassaflöde använt i investeringsverksamheten  –56 814 –124 008 –8 720 –19 032

      

kassaflöde från finansieringsverksamhet      

upptagna lån  160 902 265 748 24 695 40 786

Amortering av lån  –139 398 –138 600 –21 395 –21 272

intäkter från nyemissioner  – 27 892 – 4 281

kassaflöde från finansieringsverksamheten  21 504 155 040 3 300 23 795

årets kassaflöde  11 742 –11 662 1 802 –1 790

      

Likvida medel vid periodens början 16 10 995 22 230 1 687 3 412

Kursdifferens i likvida medel  –471 428 –72 66

likvida medel vid periodens slut 16 22 266 10 995 3 417 1 688

koncernens kassaflödesanalys
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2012 2011 2012 2011

not tsek tsek tusD tusD

intäkter      

övriga rörelseintäkter 1a 8 062 198 1 237 30

      

rörelsens kostnader      

Externa kostnader 2 –10 104 –11 586 –1 551 –1 778

Personalkostnader 3 –1 395 –2 289 –214 –351

rörelseresultat  –3 437 –13 677 –528 –2 099

      

Finansiella intäkter 5 28 555 17 745 4 383 2 723

Finansiella kostnader 6 –271 297 –246 148 –41 638 –37 778

resultat efter finansiella poster  –246 179 –242 080 –37 783 –37 154

      

Skatt på årets resultat 7 – – – –

årets resultat  –246 179 –242 080 –37 783 –37 154

      

resultat per aktie före utspädning, SEK  –13,97 –14,54 –2,14 –2,23

resultat per aktie efter utspädning, SEK  –13,97 –14,54 –2,14 –2,23

      

Antal aktier vid räkenskapsårets slut  17 616 987 17 616 987 17 616 987 17 616 987

genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret  17 616 987 16 652 603 17 616 987 16 652 603

genomsnittligt antal aktier för perioden efter utspädning  18 674 197 16 652 603 17 616 987 16 652 603

2012 2011 2012 2011

not tsek tsek tusD tusD

årets resultat  –246 179 –242 080 –37 783 –37 154

övrigt totalresultat      

Valutakursdifferens  –17 580 –825 –2 698 –127

summa totalresultat för året  –263 760 –242 905 –40 481 –37 154

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets rapport över totalresultat
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 2012-12-31  2011-12-31  2012-12-31  2011-12-31

 not tsek tsek tusD tusD

anläggningstillgångar      

finansiella anläggningstillgångar      

Andelar i dotterföretag 12 372 348 443 993 57 147 68 143

Andelar i joint ventures 13 20 663 22 215 3 171 3 410

Lån till dotterföretag 14 84 883 237 111 13 028 36 391

övriga finansiella anläggningstillgångar   123  19

summa anläggningstillgångar  477 894 703 442 73 346 107 963

      

omsättningstillgångar      

övriga kortfristiga fordringar 16 318 313 49 48

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 161 89 25 14

Likvida medel 17 1 193 8 119 183 1 246

summa omsättningstillgångar  1 673 8 521 257 1 308

summa tillgångar  479 566 711 963 73 603 109 271

      

eget kaital och skulDer      

eget kaPital 18     

bundet eget kapital      

Aktiekapital  198 191 198 191 30 418 30 418

reservfond  68 032 68 032 10 441 10 441

summa bundet kapital  266 223 266 223 40 859 40 859

      

fritt eget kapital      

överkursfond  580 799 580 799 89 140 89 140

Fond för valutakursdifferenser  –49 497 –31 917 –7 597 –4 899

Balanserat resultat  –290 092 –48 012 –44 523 –7 369

Årets resultat  –246 179 –242 080 –37 783 –37 154

summa fritt eget kapital  –4 970 258 790 –763 39 719

summa eget kaPital  261 254 525 013 40 097 80 578

      

långfristiga skulDer      

Långfristiga lån 20 215 315 14 914 33 046 2 289

summa långfristiga skulder  215 315 14 914 33 046 2 289

      

kortfristiga skulDer      

Leverantörsskulder 21 2 820 6 137 433 942

Kortfristiga lån 20 – 165 702 – 25 432

övriga kortfristiga skulder  177 197 27 30

summa kortfristiga skulder  2 997 172 036 460 26 404

summa eget kaPital och skulDer  479 566 711 963 73 603 109 271

      

StäLLDA PAntEr 24 469 081 405 885 71 993 62 294

AnSVArSFörBinDELSEr  – 79 550 – 12 209

Moderbolagets balansräkning
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(Belopp i tSEK)

 
aktie-

kapital

 
reserv-

fond 

över-
kurs 
fond

fond för 
valutakurs- 

differens 

balan- 
serade 

vinstmedel

 
årets 

resultat

summa 
eget 

kapital 

eget kapital per den 31 december 2010 180 191  68 032  568 685  –31 092  –62 511  14 499  737 804  

        

Balansering av föregående års resultat     14 499  –14 499   

        

transaktioner med aktieägare        

nyemission 18 000   10 000     28 000  

nyemissionskostnader   –108     –108  

Justering av kostnader för nyemission   2 222     2 222  

summa transaktioner med aktieägare 
för perioden

18 000   12 114     30 114  

        

totalresultat        

Årets resultat      –242 080  –242 080  

Valutakursdifferens    –825    –825  

summa totalresultat för perioden    –825   –242 080  –242 905  

eget kapital per den 31 december 2011 198 191  68 032  580 799  –31 917  –48 012  –242 080  525 013  

        

Balansering av föregående års resultat     –242 080  242 080   

        

totalresultat        

Årets resultat      –246 179  –246 179  

Valutakursdifferens    –17 580    –17 580  

summa totalresultat för perioden    –17 580   –246 179  –263 760  

eget kapital per den 31 december 2012 198 191  68 032  580 799  –49 497  –290 092  –246 179  261 253  

Moderbolagets rapport över förändringar  
i eget kapital
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(Belopp i tuSD)

 
aktie-

kapital

 
reserv-

fond 

över-
kurs 
fond

fond för 
valutakurs- 

differens 

balan- 
serade 

vinstmedel

 
årets 

resultat

summa 
eget 

kapital 

eget kapital per den 31 december 2010 27 655  10 441  87 281  –4 772  –9 594  2 225  113 237  

        

Balansering av föregående års resultat     2 225  –2 225   

        

transaktioner med aktieägare        

nyemission 2 763   1 535     4 297  

nyemissionskostnader   –17     –17  

Justering av kostnader för nyemission   341     341  

summa transaktioner med aktieägare 
för perioden

2 763   1 859     4 622  

        

totalresultat        

Årets resultat      –37 154  –37 154  

Valutakursdifferens    –127    –127  

summa totalresultat för perioden    –127   –37 154  –37 281  

eget kapital per den 31 december 2011 30 418  10 441  89 140  –4 899  –7 369 –37 154  80 578  

        

Balansering av föregående års resultat     –37 154  37 154   

        

totalresultat        

Årets resultat      –37 783  –37 783  

Valutakursdifferens    –2 698    –2 698  

summa totalresultat för perioden    –2 698   –37 783  –40 481  

eget kapital per den 31 december 2012 30 418  10 441  89 140  –7 597  –44 523  –37 783  40 097  

Moderbolagets rapport över förändringar  
i eget kapital
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2012  2011 2012  2011  

 not tsek tsek tusD tusD

kassaflöde från den löpande verksamheten      

rörelseförlust  –3 437 –13 677 –528 –2 099

      

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 22 –7 978 – –1 224 –

Erhållen ränta  – 174 – 27

Betald ränta  – –2 080 – –319

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

 –11 415 –15 583 –1 752 –2 392

      

förändringar i rörelsekapital      

Förändringar av kortfristiga fordringar  –78 237 –12 36

Förändringar av kortfristiga skulder  3 337 9 149 512 1 404

likvida medel i den löpande verksamheten  –8 156 –6 197 –1 252 –951

      

kassaflöde från investeringsverksamheten      

investering i dotterföretag  –8 083 – –1 241 –

investering i Joint Ventures 13 –8 413 – –1 291 –

utlåning till dotterföretag 23 –7 131 –178 057 –1 094 –27 328

kassaflöde från investeringsverksamheten  –23 627 –178 057 –3 626 –27 328

      

kassaflöde från finansieringsverksamheten      

nyemission efter avdrag för emissionskostnader   27 892  4 281

upptagna lån  25 646 153 116 3 936 23 500

kassaflöde från finansieringsverksamheten  25 646 181 008 3 936 27 781

      

förändringar av likvida medel  –6 137 –3 246 –942 –498

Likvida medel vid periodens början 16 8 119 10 945 1 246 1 680

Kursdifferenserna i likvida medel  –790 420 –121 64

likvida medel vid periodens slut 16 1 192 8 119 183 1 246

Moderbolagets kassaflödesanalys
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allmän information
Auriant Mining AB (publ) (”AUR AB”), ”moderbolaget” 
eller ”företaget” och dess dotterföretag (nedan kallat ”kon-
cernen” eller ”Auriant Mining Koncernen”) prospekterar 
och producerar för närvarande guld i olika regioner i den 
ryska federationen. Moderbolaget är ett registrerat publikt 
aktiebolag med säte i Sverige. Huvudkontorets adress är 
Engelbrektsplan 2, 4 tr. 114 34 Stockholm. Information 
om koncernens yttersta moderbolag finns i not 26.

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

Styrelsen godkände koncernredovisningen för offent-
liggörande den 22 april 2013.

grunD för raPPorternas uPPrättanDe
Auriant Mining Koncernens koncernredovisning är upp-
rättad enligt internationella redovisningsprinciper, IFRS, 
såsom de antagits av EU samt tolkningar från International 
Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC, 
och Rådet för finansiell rapportering RFR 1, ”Komplette-
rande redovisningsregler för koncerner”.

De finansiella rapporterna för 2012 är upprättade 
enligt anskaffningsmetoden.

Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsre-
dovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 
2 ”Redovisning för juridiska personer”.  Redovisnings-
principerna för moderbolaget är de samma som för kon-
cernen med några få undantag. Dessa undantag beskrivs i 
tillämpliga fall under respektive avsnitt.

koncernreDoVisningen
Koncernredovisningen är upprättad enligt koncernens 
redovisningsprinciper och omfattar moderbolagets redo-
visning och samtliga dotterföretag (inklusive bolag med 
särskilda ändamål) över vilka koncernen har befogenhet 
att styra den finansiella och operationella policyn, vilket 
normalt åtföljs av ett aktieinnehav på över hälften av röst-
rätterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter 
som kan utnyttjas eller omvandlas tas i beaktande när 
koncernen bedömer huruvida den har ett bestämmande 
inflytande i ett annat företag.

Ett dotterföretag är till fullo konsoliderat vid den 
tidpunkt då kontrollen överförs till koncernen. Det upphör 
att vara konsoliderat från det datum då kontrollen upphör. 
Koncernen tillämpar förvärvsmetoden för att redovisa 
företagsförvärv och samgåenden. Köpeskillingen som 

redovisningsprinciper

överförs för förvärvet av ett dotterföretag består av det 
verkliga värdet för tillgångarna som överförs, skulderna 
man ådrar sig och eget kapitalinstrumenten som utfärdas 
av koncernen. Köpeskillingen som överförs omfattar verk-
ligt värde för alla tillgångar eller skulder som är resultatet 
av ett avtal med en ansvarsförbindelse. Förvärvsrelaterade 
kostnader kostnadsförs i den period de uppstår. Identifier-
bara tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser antagna 
vid rörelseförvärv mäts inledningsvis till verkligt värde per 
förvärvsdagen. Koncernen redovisar alla innehav utan 
bestämmande inflytande i den förvärvade rörelsen på 
förvärv-för-förvärv-basis, antingen till verkligt värde eller 
till den proportionella andelen av den förvärvade rörelsens 
nettotillgångar som innehav utan bestämmande inflytande 
innehar. Koncerninterna transaktioner, behållningar och 
orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras. Dotterföretagens redovisnings-
principer har ändrats där det har varit nödvändigt för 
att säkerställa överensstämmelse med de principer som 
koncernen har antagit.

I moderbolaget redovisas investeringar i dotterföretag 
till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning. Kost-
naden justeras för att spegla förändringar i köpeskillingen 
som uppkommer på grund av tilläggsköpeskillingar. Över-
skottet i den överförda köpeskillingen, summan av samtliga 
minoritetsintressen i den förvärvade rörelsen och verkligt 
värde per förvärvsdagen från alla tidigare eget kapitalin-
tressen i den förvärvade rörelsen, redovisas som goodwill. 
Om detta är mindre än verkligt värde på det förvärvade 
dotterföretagets nettotillgångar redovisas skillnaden direkt i 
rapporten över koncernens totalresultat. 

sammanfattning aV Viktiga  
reDoVisningsPrinciPer
(a)  företagsförvärv och samgåenden  

samt goodwill
Vid företagsförvärv och samgåenden används förvärvs-
metoden. Kostnaden för ett förvärv värderas efter den 
överförda köpeskillingen, värderad vid tidpunkten för 
anskaffandet till verkligt värde och värdet av innehav 
utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget. 
För varje företagsförvärv och samgående väljer företaget 
huruvida man värderar det begränsade innehavet i det 
förvärvade företaget till verkligt värde eller proportionellt 
efter det förvärvade företagets nettotillgångsmassa. Upp-
komna anskaffningskostnader kostnadsförs och inkluderas 
i administrationskostnaderna. När koncernen förvärvar ett 
företag fastställer man de finansiella tillgångarna och de 
övertagna skulderna i lämplig klassificering och beteckning 
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enligt de avtalsmässiga villkoren, ekonomiska omständig-
heterna och de relevanta förutsättningarna. Detta innefatt-
ar avskiljandet av inbäddade derivatinstrument i avtal av 
det förvärvade företaget.

Om företagsförvärvet och samgåendet sker i etapper, 
omvärderas förvärvstidpunktens verkliga värde i det tidiga-
re förvärvade företagets aktieinnehav till det verkliga värdet 
vid anskaffningstidpunkten genom resultaträkningen.   
Varje köpeskilling som överförs till förvärvaren redovisas 
till verkligt värde per anskaffningstidpunkten. Efterföljande 
förändringar i verkligt värde av den betingade köpeskilling-
en som bedöms vara en tillgång eller skuld redovisas enligt 
IAS 39, antingen i resultaträkningen eller som en föränd-
ring i övrigt totalresultat. Den betingade köpeskillingen 
som inte klassificeras som eget kapital kommer inte att bli 
omvärderad. Efterföljande likvid räknas inom eget kapital. 
I de fall den betingade köpeskillingen inte faller inom ra-
men för IAS 39, redovisas den enligt den lämpliga IFRS.

Goodwill redovisas initialt till anskaffningsvärde, 
eftersom det är överskottet av den ackumulerade köpeskil-
lingen som överförts, värdet som redovisats som innehav 
utan bestämmande inflytande och det verkliga värdet vid 
anskaffningstidpunkten på ränta på det egna kapitalet i 
det förvärvade företaget över identifierbara tillgångar som 
förvärvats och övertagna skulder. Om köpeskillingen är 
lägre än det verkliga värde värdet på nettotillgångsmassan 
i det förvärvade dotterföretaget, skall skillnaden redovisas 
i resultaträkningen. Efter en första redovisning, värderas 
goodwill till anskaffningsvärde minus varje ackumulerad 
nedskrivning. För att genomföra ett nedskrivningstest 
tilldelas goodwill som erhållits vid ett företagsförvärv och 
samgående från anskaffningstidpunkten varje intäktsge-
nererande enhet i koncernen som kan förväntas dra nytta 
av sammanslagningen, oberoende av huruvida andra till-
gångar eller skulder i det förvärvade bolaget tilldelas dessa 
enheter. Där goodwill ingår i en intäktsgenererande enhet 
och en del av rörelsen inom enheten avyttras, skall den 
goodwill som finns i enheten ingå i det redovisade värdet, 
när det bestäms om avyttringen bidrog med vinst eller 
förlust. Goodwill som avyttras på detta sätt värderas på 
grundval av de relativa värdena vid avyttringen och i delen 
i den kvarvarande intäktsgenererande enheten.

(b) andelar i joint ventures
Ett joint venture är ett företag, eller annan enhet, där varje 
delägare har en andel. Ett joint venture verkar på sam-
ma sätt som andra enheter, förutom att ett avtalsmässigt 
arrangemang etablerar gemensam kontroll. Varje enhet i ett 
joint venture kontrollerar sina tillgångar, har egna intäk-
ter och ådrar sig egna skulder och kostnader. Andelar i 
enheter som kontrolleras samfällt redovisas enligt kapi-
talandelsmetoden. I enlighet med kapitalandelsmetoden 
redovisas investeringen i ett joint venture i balansräkningen 
till anskaffningsvärde plus förändringar efter förvärvet i 
koncernens andel av nettotillgångar i joint venture.

Resultaträkningen speglar koncernens andel av verk-
samhetens resultat i ett joint venture. Där det har skett en 

förändring som redovisas direkt i övrigt totalresultat eller 
eget kapital för detta joint venture, redovisar koncernen 
eventuella förändringar i totalresultatet eller i förändringar 
av eget kapital beroende på lämplighet. Orealiserade vin-
ster eller förluster som är resultatet av transaktioner mellan 
koncernen och joint venture elimineras i proportion till 
andelen i joint venture. De finansiella rapporterna för den 
gemensamt ägda enheten upprättas för samma rappor-
teringsperiod som delägaren. Där det är nödvändigt görs 
justeringar för att redovisningsprinciperna skall överens-
stämma med koncernen.

(c) innehav utan bestämmande inflytande
Innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en 
separat post i koncernens eget kapital. Vid förvärv av ande-
lar där innehavet utan bestämmande inflytande ändras, re-
dovisas skillnaden mellan eventuell betald köpeskilling och 
den relevanta förvärvade andelen till det redovisade värdet 
för nettotillgångar i dotterföretaget i eget kapital. Vinster 
eller förluster på avyttringar där innehav utan bestämman-
de inflytande ändras redovisas också i eget kapital. När 
koncernen upphör att ha kontroll eller betydande infly-
tande mäts det eventuella kvarvarande intresset i enheten 
till verkligt värde och förändringen redovisas i resulta-
träkningen. Utöver det redovisas alla belopp som tidigare 
har redovisats i övrigt totalresultat avseende den enheten 
som om koncernen direkt hade disponerat de hänförliga 
tillgångarna eller skulderna. Det kan innebära att summor 
som tidigare har redovisats i övrigt totalresultat omklassi-
ficeras till resultaträkningen. Om ägarskapsintresset i ett 
närstående bolag reduceras men ett betydande inflytande 
kvarstår, omklassificeras bara en proportionerlig andel av 
summorna som tidigare har redovisats i övrigt totalresultat 
till resultaträkningen där detta är lämpligt.

(d) omräkning av utländska valutor
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika 
enheterna i koncernen är noterade i den valuta som 
används i den finansiella miljö där respektive företag 
huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta) Detta är för 
närvarande rubel (RUR) då samtliga dotterföretag (utom 
Awilia Enterprises Limited) är belägna i Ryssland och i 
huvudsak använder sig av rubel i sin dagliga verksamhet. 
I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), 
som är det svenska moderbolagets funktionella valuta och 
rapporteringsvaluta.

Omräkning av utländska dotterföretag och  
andra utlandsverksamheter
Resultat och finansiell ställning för alla koncernbolag 
(varav inget har en hög inflationsvaluta) som har en annan 
funktionell valuta än rapporteringsvalutan, omräknas till 
koncernens rapporteringsvaluta enligt följande:

(a)  tillgångar och skulder för balansräkningarna om-
räknas till balansdagens kurs.

r E D O V i S n i n g S P r i n C i P E r



58 Au r i An t  m i n i n g  Å r S r E D O V i S n i n g  2 0 1 2

(b)  intäkter och kostnader för resultaträkningarna 
omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida denna 
genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation 
av den ackumulerade effekten av de kurser som gäl-
ler på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter 
och kostnader till transaktionsdagens kurs) och

(c)  alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas 
som en separat del av övrigt totalresultat och den 
ackumulerade effekten ingår i reserven för omräk-
ningsdifferenser i eget kapital.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkom-
mer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som 
tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas 
till balansdagens kurs.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till ba-
lansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och 
rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan kursdiffe-
renser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland 
finansiella poster. Orealiserade kursvinster och kursförlus-
ter hänförliga till rörelserelaterade fordringar och skulder 
nettoredovisas som övriga rörelseintäkter/kostnader. 

De huvudsakliga valutakurserna mot SEK som tilläm-
pades var:
 31 December 2012  31 December 2011
Genomsnittligt RUR 4,5844 4,5248
Stängningskurs RUR 4,6866 4,6436

(e) immateriella anläggningstillgångar
De immateriella anläggningstillgångarna i Auriant Mining 
Koncernen utgörs av gruvrättigheter (licenser), utvärde-
ringskostnader och prospekteringskostnader. 

Licenser
Licenser för gruvrättigheter upptas initialt till anskaff-
ningsvärde. Sådana licenser förvärvas i Ryssland (koncer-
nens enda verksamhetsområde för närvande), vanligtvis på 
en öppen publik licensauktion, varvid vinnande auktions-
pris är lika med anskaffningsvärde.

Prospekterings och utvärderingskostnader
Prospekteringsarbeten redovisas i enlighet med IFRS 6, 
Prospektering för och utvärdering av mineraltillgångar. 
Koncernen tillämpar den så kallade ”successful ef-
fort”-metoden för sina prospekteringskostnader, vilket 
innebär att alla kostnader för licensiering, prospektering 
och utvärdering initialt är kapitaliserade.

Prospekteringsarbeten redovisas till anskaffningsvärde 
och kan vara av varierande art, såsom borrningar av olika 
slag, geokemiska och magnetiska kartläggningar samt 
analyser i laboratorier. Vidare kan i prospekteringsarbe-
ten ingå  lönekostnader för personal som utför arbetena, 
material och bränsle som används, avskrivning på materi-
ella anläggningstillgångar som nyttjas för prospekteringen 

samt administrativa kostnader som är direkt hänförliga till 
objektet som är föremål för prospekteringsarbetet. Låne-
kostnader direkt hänförliga till prospekteringsprojekt som 
påbörjats efter den 1 januari 2009 ingår i anskaffningsvär-
det.

När det har fastställts att det finns utvinningsbar malm 
vid en enskild gruva eller vaskningsegendom, samt teknis-
ka möjligheter och en kommersiell potential för utvinning 
av malmfyndigheten kan visas, redovisas de aktiverade 
prospekteringskostnaderna i enlighet med IAS 38, Imma-
teriella tillgångar.

Anskaffade prospekterings och utvärderingstillgångar 
redovisas som tillgångar till anskaffningsvärde eller till sitt 
verkliga värde om det anskaffats som en del av ett före-
tagsförvärv eller samgående. En nedskrivningsgranskning 
utförs antingen individuellt eller på hela den inkomst-
genererande enhetens plan (licensområden), när det finns 
indikationer på att tillgångens redovisade värde kan ha 
överskridit återvinningsvärdet.

Kostnader för gruvutveckling
Kostnader för gruvutveckling kapitaliseras och inklude-
rar kostnader för att utveckla nya malmkroppar, be-
stämma framtida utveckling av befintliga malmkroppar, 
utvidga kapaciteten i en gruva och upprätthålla produk-
tionen samt ränte- och finansieringskostnader som är 
knutna till utbyggnaden av en mineraltillgång.

Gruvutvecklingskostnader skrivs i början av enligt 
”unit of production metoden”. Den baserar sig på den 
uppskattade bevisade och sannolika mineralreserven som 
man anknyter till eller skrivs ned om tillgången överges. 
Det redovisade värdet för gruvutvecklingskostnader vid 
varje gruva granskas för nedskrivning antingen enskilt 
eller på det intäktsgenererande planet (licensområdet) när 
förhållandena förändras på ett sådant sätt att det ger indi-
kationer på att det redovisade värdet inte kan återhämtas. I 
den mån som dessa värden överstiger återvinningsvärdet, 
är detta angett i resultaträkningen under det räkenskapsår 
det avser.

Utvecklingskostnaderna i en gruvfastighet där produk-
tionen har påbörjats kapitaliseras om det är sannolikt att 
den kommer att producera ytterligare ekonomiska vinster 
som inkluderar framtida intäkter från nyligen upptäckta 
guldfyndigheter, kostnadsbesparingar eller andra förmåner 
som tillgången kan ge. Om detta inte är fallet, kan dessa 
utgifter redovisas som produktionskostnader inom den 
period de uppstått.

Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar sker 
enligt ”unit of production-metoden”. Denna metod inne-
bär att avskrivningen sker i samma takt som produktionen. 
Det innebär att den totala förväntade guldproduktionen 
från varje licensobjekt utvärderas under objektets förvän-
tade ekonomiska livslängd och avskrivning i varje period 
görs på ett sådant sätt att den motsvarar sin proportionella 
del av hela den förväntade produktionen. Avskrivningen av 
ett licensområde påbörjas när den kommersiella produktio-
nen från detta licensområde påbörjas. 
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(f) kostnader för höglakning
Höglakningskostnader som uppstår i dagbrott under 
produktionsfasen när gråberg avlägsnas redovisas som 
driftskostnad med utgångspunkt från genomsnittsåldern 
på höglakningskvoten och genomsnittslivslängden för 
brytningskostnader per kubikmeter. Genomsnittskvoten 
för höglakning beräknas som antalet kubikmeter gråbergs-
material som förväntas avlägsnas under gruvans livstid per 
ton bruten malm. Genomsnittslivslängden på gruvkost-
nad per kubikmeter kalkyleras som den totala förväntade 
kostnaden som kommer att uppstå för att bryta malm-
kroppen dividerat med antal kubikmeter som förväntas 
brytas. Genomsnittslivslängden på gruvbrytningskvoten 
och genomsnittslivslängden på brytningskostnaden per 
kubikmeter beräknas årligen mot bakgrund av ytterligare 
kunskap och förändringar i uppskattningarna. Kostnaden 
för ”överflödig höglakning” kapitaliseras i balansräkningen 
när de faktiska brytningskostnaderna överskrider summan 
av det justerade brutna tonnaget som består av det faktiska 
malmtonnaget plus produkten av det faktiska malmtonna-
get multiplicerat med genomsnittslivslängden av höglak-
ningskvoten, multiplicerat med gruvkostnadens livslängd 
per kubikmeter. När de faktiska brytningskostnaderna un-
derstiger beloppet av det justerade brutna tonnaget som är 
det faktiska malmtonnaget plus produkten av det faktiska 
malmtonnaget multiplicerat med genomsnittslivslängden 
av höglakningskvoten multiplicerat med gruvkostnadens 
livslängd per kubikmeter, förväntas de tidigare kapitalisera-
de kostnaderna att öka kostnaderna upp till genomsnittet.

Utvinningskostnaderna speglar genomsnittsutvin-
ningsgraden för malmkroppen i sin helhet. Förändringar 
i livslängden för utvinningskvoten visar förändringen i 
uppskattningen.

(g) materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar utgörs av byggnader, ma-
skiner, kontorsutrustning, verktyg, tekniska anläggningar 
och pågående konstruktionsarbeten. Alla materiella anlägg-
ningstillgångar redovisas till historisk kostnad med avdrag 
för avskrivningar. Den initiala kostnaden för en tillgång 
omfattar förvärvspriset eller byggkostnaden, alla kostna-
der direkt hänförliga till att ta tillgången i bruk och den 
inledande bedömningen av Återställningskravet. Förvärv-
spriset eller byggkostnaden är den ackumulerade summan 
som man betalar samt verkligt värde på övrig köpeskilling 
för att förvärva tillgången. Lånekostnader som är direkt 
hänförliga till materiella anläggningstillgångar förvärvade 
efter den 1 januari 2009 ingår också i anskaffningsvärdet.  
Det aktiverade värdet för ett finansiellt leasingavtal inklu-
deras också i materiella anläggningstillgångar. Utgifter för 
förbättring av tillgångens prestanda över originalprestanda 
ökar det redovisade värdet på tillgångarna. Utgifter för 
reparationer och underhåll redovisas som kostnader i den 
period de uppkommer.

I Ryssland medger lagstiftningen ännu inte ägandet 
av mark inom ett licensområde. Mark som ägs av bolaget 

utgörs av ett område med kontorsbyggnader eller lager. 
Ingen avskrivning sker på ägd mark.

Pågående konstruktionsarbeten utgörs mestadels av 
byggnationer av nya anläggningar. Koncernen bedömer 
färdigställandegraden av en anläggning under konstruk-
tion för att fastställa när det övergår i guldproduktion. 
Vid färdigställande av en byggnation överförs tillgångarna 
till byggnader, maskiner, utrustning eller andra tekniska 
anläggningar. Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod 
granskas varje balansdag och justeras när det behövs. När 
en tillgångs redovisade värde möjligtvis inte kan återtas, 
redovisas nedskrivningen direkt till sitt återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en 
jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade 
värdet. Dessa redovisas under rörelseintäkter respektive 
rörelsekostnader i resultaträkningen.

Vid varje rapporttidpunkt bedömer ledningen huruvi-
da det finns några indikationer på nedskrivning för fastig-
heter, anläggningar och inventarier Om sådana indikatio-
ner finns, uppskattar ledningen återvinningsvärdet, vilket 
fastslås som det högre av en tillgångs verkliga värde minus 
försäljningskostnaden och dess bruksvärde. Det redovisade 
värdet minskas till återvinningsvärdet och en nedskrivning 
tas upp i resultaträkningen. En nedskrivning som redo-
visats som tillgång tidigare återförs, om uppskattningen 
beträffande tillgångens bruksvärde ändrats eller beträffan-
de det verkliga värdet minus försäljningsvärdet.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av i enlighet 
med tillgångens bedömda nyttjandeperiod. I förekom-
mande fall beaktas tillgångens restvärde när dess nedskriv-
ningsbara belopp fastställts.

En linjär avskrivningsmetod används för materiella 
anläggningstillgångar baserat på följande bedömda nyttjan-
deperioder.
Byggnader 10–60 år
Processanläggningar 2–10 år
Maskiner 2–10 år
Datorer 3 år

(h) Varulager
Varulager värderas med genomsnittsmetoden till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på 
balansdagen. Rent guld och halvfabrikat omfattar direkta 
tillverkningskostnader såsom insatsmaterial, löner och 
hänförliga overheadkostnader i produktionen. Lånekostna-
der inkluderas inte i värderingen. Nettoförsäljningsvärdet 
utgörs av det normala försäljningspriset med avdrag för 
försäljningskostnader.

Auriant Mining tillverkar via sina dotterbolag guldkon-
centrat i olika grader. Guldkoncentraten smälts vanligtvis 
till grova guldtackor av så kallad Doré-klass innan leverans 
sker till externt raffinaderi (smältverk) för slutanrikning till 
salukvalitet (24 karat). Detta guld benämns i balansräk-
ningen ”färdiga varor”. Vidare tillverkades inom gruvfyn-
digheten Tardan under 2007–2010 även ett halvfabrikat, 
en avfallssand, som innehåller guld. Denna sand kan 
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inte säljas utan vidare bearbetning utan lagras i avvaktan 
på lakningsanläggningen som är under uppförande där 
guldet i sanden kan utvinnas kemiskt. Detta halvfabrikat 
tillsammans med bruten malm benämns i balansräkningen 
”malm och avfallssand”. I koncernbalansräkningen finns 
även en post som omfattar de reservdelar, dieselbränsle 
etc. som används i guldtillverkningen. Denna kategori av 
tillgångar rubriceras som ”råvaror och förnödenheter”. 
Vidare innehåller balansposten pågående arbeten, såsom 
avrymningskostnader och liknande. Tillsammans utgör 
”färdiga varor”, ”malm och avfallssand”, ”råvaror och 
förnödenheter” och ”pågående arbeten” balansposten 
”varulager”.

(i) finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i rapporten över 
finansiell ställning omfattar likvida medel, lånefordringar, 
kundfordringar, skulder och lån.

Ett finansiellt instrument redovisas i balansräkningen 
när bolaget tar del av instrumentets avkastningsmässiga 
villkor. Kundfordringar tas upp när leverans har skett.  
Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och 
avtalsenliga skyldighet föreligger att betala, även om fak-
tura inte har mottagits. En finansiell tillgång tas bort från 
balansräkningen när rättigheterna i avtalet har realiserats, 
förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över den. En 
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förplik-
telsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt försvinner.

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

resultaträkningen   
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas 
för handel. En finansiell tillgång klassificeras i denna ka-
tegori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas 
på kort sikt. Derivat klassificeras som att de innehas för 
handel om de inte är identifierade som säkringar. Till-
gångar i denna kategori klassificeras som omsättnings-
tillgångar. Koncernen har för närvarande inga finansiel-
la tillgångar som värderas via resultaträkningen.

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

uppkommen fordran. De klassificeras som omsättnings-
tillgångar med undantag för poster med förfallodag mer 
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar 
utgörs av kundfordringar och likvida medel. 
    Kundfordringarna är kortfristiga och redovisas därför 
till nominellt belopp minus reservering för nedskriv-
ning. En reservering för värdeminskning av kundford-
ringar görs när det finns bevis för att koncernen inte 
kommer att kunna erhålla hela det förfallna beloppet 
enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga 
finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för 
att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå 
finansiell rekonstruktion och utebliva med betalning 
(förfallna sedan mer än 30 dagar) betraktas som indika-
torer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran 
kan föreligga. 

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

d)  Finansiella skulder 
Finansiella skulder omfattar leverantörsskulder och lån.  
Leverantörsskulder är kortfristiga och redovisas därför 
till nominellt värde.  Lån redovisas initialt till verkligt 
värde, vilket utgörs av erhållet belopp vid utgivning 
efter avdrag för transaktionskostnader och därefter till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effekti-
vitetsmetoden.

Verkligt värde-hierarki
När verkligt värde för finansiella tillgångar och finansiella 
skulder inte kan hämtas från aktiva marknader fastställs 
deras verkliga värde med hjälp av värderingstekniker som 
inkluderar den diskonterade kassaflödesmetoden. Input till 
de här modellerna tas från observerbara marknader där det 
är möjligt, men där detta inte är utförbart, krävs ett mått av 
bedömning för att uppskatta verklig värde.  Bedömningarna 
omfattar överväganden av uppgifter som likviditetsrisk och 
volatilitet. Förändringar i antaganden om dessa faktorer kan 
påverka redovisat verkligt värde på finansiella instrument.

(j) likvida medel
Som likvida medel klassificeras förutom tillgodohavanden 
i bank och kassa, kortfristiga placeringar med en löptid på 
tre månader eller mindre från anskaffningstidpunkten och 
som lätt kan omvandlas till kassamedel.
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(k) lån
Lån redovisas initialt till verkligt värde exklusive trans-
aktionskostnader som uppstått. Följaktligen redovisas 
låneskulder till upplupet anskaffningsvärde enligt effek-
tivräntemetoden. Räntekostnader på låneskulder som 
ligger till grund för utbyggnad av fastighet, anläggning och 
utrustning kapitaliseras under den tid som det tar att full-
borda och iordningställa tillgången för sitt ändamål. Alla 
andra lånekostnader kostnadsförs.

(l) leverantörsskulder och övriga skulder
Leverantörsskulder redovisas när motparten har utfört 
sitt åtagande enligt avtalet. Detta redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.

(m) mervärdesskatt 
Guldproduktion och försäljning är inte föremål för mer-
värdesskatt. Ingående moms kan återvinnas mot inkomst-
skatt. Där ingående moms inte kan återvinnas, redovisas 
momsavsättningen på balansräkningen motsvarande 
resultaträkningen för en lämplig period.

(n) intäktsredovisning
Intäkter omfattar verkligt värde på köpeskillingen som 
har erhållits eller ska erhållas vid försäljning av varor i 
koncernens normala verksamhet. Intäkter redovisas netto 
exklusive mervärdesskatt och efter eliminering av försälj-
ning inom koncernen. Koncernen redovisar intäkten först 
när intäktsbeloppet kan mätas på ett tillförlitligt sätt och 
det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att tillfalla enheten.
a)  Försäljning av guld 

Försäljning av guld intäktsförs när ett bindande köpeav-
tal har ingåtts och leverans till kund har skett, vanligen 
till en licensierad kommersiell bank i Ryssland. Intäkts-
förandet föregås av att det halvfabrikat som koncernen 
producerar, ett guldslig, levereras till ett raffinaderi som 
anrikar sliget till slutprodukten, 24 karats rent guld samt 
en viss residualmängd silver. Försäljningen redovisas 
brutto exklusive mineralprospekteringsskatt (Mineral 
resources extraction tax MRET). MRET uppgår til 
6 % av den producerade mängden guld, multiplicerat 
med det senaste försäljningspriset. MRET står således i 
direkt relation till den producerande volymen guld men 
inte till den faktiska volymen som sålts. Därför redo-
visas denna separat som en produktionskostnad bland 
rörelsekostnaderna.   Moms utgår för närvarade inte på 
guldförsäljning i Ryssland.

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

c)  Ränteintäkter 
Ränteintäkter redovisas med tillämpning av effektiv-
räntemetoden. När ett lån eller en fordran skrivs ned 
reduceras det redovisade värdet till återvinningsvärdet 
som är det förväntade framtida kassaflödet diskonterat 

med instrumentets ursprungliga räntesats och fortsätter 
att redovisa avdraget som ränteintäkt. Ränteintäkter 
på nedskrivna lån och fordringar redovisas till den 
ursprungliga effektivräntan.

(o) Personalförmåner
Alla koncernens pensionsplaner är avgiftsbestämda där 
koncernen betalar en fast summa till en separat extern 
enhet. Koncernen har ingen laglig eller informell förplik-
telse att betala ytterligare om enhetens fond inte innehar 
tillräckliga tillgångar för att betala ersättningar till samtliga 
anställda som är hänförliga till anställningsservicen under 
den innevarande perioden eller föregående perioder. Löner 
och avgifter till den Ryska Federationens statliga pensions- 
och sociala avgiftsfonder, betald semester, sjukledighet och 
bonusar redovisas i de perioder där den relaterade tjänsten 
utförts av koncernens anställda i Ryssland

(p) leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekono-
miska risker och fördelar som förknippas med ägandet 
av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasing-givaren 
till leasing-tagaren. De leasingavtal som inte är finansiella 
klassificeras som operationella leasingavtal. Tillgångar 
som innehas enligt finansiella leasingavtal redovisas som 
anläggningstillgångar i koncernens balansräkning till det 
lägsta av marknadsvärdet på tillgångarna och nuvärdet av 
de framtida leasingbetalningarna. Den skuld som kon-
cernen har gentemot leasing-givaren redovisas i balans-
räkningen som skuld och fördelas mellan en kort- och en 
långfristig del.  Leasingavgifterna fördelas mellan skuldens 
ränta och amortering. Räntan fördelas över leasingperio-
den så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp 
som motsvarar en fast räntesats på den under respektive 
period redovisade skulden. Den leasade tillgången skrivs 
av enligt samma principer som gäller för övriga tillgångar 
av samma slag.

Leasingavgiften för operationella leasingavtal kostnads-
förs linjärt över leasingperioden.

(q) avsättningar
Avsättningar redovisas när en förpliktelse finns som ett 
resultat av inträffade händelser och det är sannolikt att 
utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktel-
sen. En ytterligare förutsättning är att det går att göra en 
tillförlitlig uppskattning av det belopp som skall utbetalas. 
Beloppet beräknas av företagsledningen till nuvärde, givet 
de rimliga antaganden som kan göras vid varje bokslutspe-
riod. Gruppen granskar avsättningar för gruvrestaurering 
årligen. Avsättningen utgör per balansdagen ledningens 
bästa uppskattning av nuvärdet av de framtida restaure-
ringskostnader som krävs. Ändringar av beräknade framti-
da kostnader redovisas i rapporten över finansiell ställning 
genom att antingen öka eller minska restaureringsskulder 
och restaureringstillgångar.
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(r) aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten 
skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen utom när skatten 
avser poster som redovisas direkt i övrigt totalresultat eller 
i eget kapital, I sådana fall redovisas även skatten i rapport 
över koncernens totalresultat eller i eget kapital

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

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

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

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

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

(t) kassaflödesanalys 
Kassaflöde från den löpande verksamheten rapporteras an-
tingen i enlighet med den indirekta metoden, varvid resultatet 
justeras för transaktioner som inte är likvida medel, upplupna 
eller förutbetalda poster som avser tidigare eller kommande 
perioder samt för intäkter och kostnader som hänförs till 
investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden. 
Betald eller erhållen ränta klassificeras som kassaflöden 
från den löpande verksamheten

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

(u) hantering av finansiella risker
Policy för hantering av finansiella risker
Koncernens verksamhet utsätts för en mängd olika 
finansiella risker: a) marknadsrisk (inklusive valuta- och 
guldprisrisker, tidssvinn, omräkningsexponering och 
ränterisker) b) kreditrisker c) likviditetsrisker inklusive ka-
pitalrisker. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy 
fokuserar på det oförutsägbara på den finansiella markna-
den och försöker minimera en möjlig ogynnsam effekt på 
koncernens finansiella resultat. 

Koncernen försöker motverka effekterna av dessa ris-
ker genom att försäkra sig om att styrelsen och ledningen 
har relevant kompetens. Således arbetar företaget aktivt för 
att utföra lämpliga åtgärder som kan motverka och hantera 
riskerna. Dessutom rådfrågar koncernen konsulter när det 
behövs. Företaget använder sig inte av derivatinstrument 
för att skydda sig mot finansiella risker.

Koncernens bedömningar beträffande finansiella risker 
beskrivs vidare i not 20.

(v) segmentsrapportering
Rörelsesegment redovisas på ett sätt som överensstäm-
mer med den interna rapporteringen, överlämnat till den 
högsta beslutsfattande auktoriteten. På koncernen har 
denna funktion identifierats som VD, som är ansvarig för 
och hanterar den dagliga administrationen av koncernen i 
enlighet med styrelsens riktlinjer. 

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

nya och ändrade standarder och tolkningar
De redovisningsprinciper som används är i enlighet med 
föregående räkenskapsår, med undantag för följande änd-
ringar av IFRS som trädde i kraft per den 1 januari 2012: 
IAS 12 Inkomstskatter (ändring) – Uppskjutna skatter: åter-
vinning av underliggande tillgångar 
IFRS 1 Första gången International Financial Reporting 
Standards används (ändring) – Kraftig hyperinflation och 
avskaffande av fastställda datum för förstagångstillämpare 
(ändringar)
IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar – Höjda krav 
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på upplysningar om borttagande från rapporten över finansiell 
ställning 
Användningen av dessa standarder har ingen inverkan på 
koncernens finansiella ställning eller upplysningar om denna.

standarder som har utfärdats men som ännu  
inte har trätt i kraft
Standarder och tolkningar som har utfärdats men ännu 
inte har trätt i kraft fram till datumet för publiceringen av 
koncernens finansiella rapporter redovisas nedan. Koncer-
nen avser att anta dessa standarder, om de är tillämpliga, 
när de träder i kraft. 

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter – ändring av IAS 1
Ändringarna av IAS 1 förändrar grupperingen av poster 
som redovisas i övrigt totalresultat. Poster som skulle kun-
na omklassificeras (eller ”återvinnas”) till resultat vid en 
senare tidpunkt (till exempel nettovinst på säkring av net-
toinvesteringar, valutadifferenser vid omräkning av utländ-
ska verksamheter, nettoförändringar i kassaflödessäkringar 
och nettoresultat på tillgängliga finansiella tillgångar för 
försäljning) bör redovisas separat från poster som aldrig 
kommer att omklassificeras (till exempel aktuariella resultat 
från förmånsbestämda planer och omvärdering av mark 
och byggnader). Ändringen påverkar enbart redovisningen 
och har ingen inverkan på koncernens finansiella ställning 
eller resultat. Ändringarna träder i kraft för rapportperi-
oder från och med 1 juli 2012, och kommer därefter att 
tillämpas i koncernens första årsredovisning efter att de 
har trätt i kraft.

IAS 19 Ersättningar till anställda (reviderad) 
IASB har utfärdat ett flertal ändringar av IAS 19. De 
omfattar både grundläggande förändringar såsom bort-
tagande av korridormetoden och konceptet med väntad 
avkastning på förvaltningstillgångar, till enkla förtydligan-
den och nya skrivningar. Den ändrade standarden kommer 
att påverka nettokostnaderna för ersättningar till anställda 
då den väntade avkastningen på förvaltningstillgångar 
kommer att beräknas med användning av samma räntesats 
som tillämpas i syfte att diskontera ersättningsförpliktelsen. 
Ändringen träder i kraft för rapportperioder från och med 
1 januari 2013 och har ingen inverkan på koncernen.

IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures (såsom den 
reviderades 2011) 
IFRS 11 Joint Arrangements och IFRS 12 Upplysningar 
om innehav i övriga enheter, IAS 28 Innehav i intressefö-
retag, har döpts om till IAS 28 Innehav i intresseföretag 
och joint ventures, och beskriver tillämpningen av kapita-
landelsmetoden för innehav i joint ventures utöver innehav 
i intresseföretag. Den reviderade standarden träder i kraft 
för rapportperioder från och med från och med den 1 
januari 2014. Den reviderade standarden kommer inte att 
ha någon väsentlig påverkan på koncernen.

IAS 32 Kvitta finansiella tillgångar och finansiella skulder – 
ändringar i IAS 32
Dessa ändringar tydliggör betydelsen av ”för närvarande 
har en juridiskt gällande rätt till kvittning”. Ändringen 
tydliggör också tillämpningen av kvittningskriterierna i IAS 
32 på avräkningssystem (såsom centrala clearingorganisa-
tionssystem) som tillämpar bruttoavräkningsmekanismer 
som inte är simultana. Dessa ändringar förväntas inte 
påverka koncernens finansiella ställning eller resultat och 
gäller för rapportperioder från och med 1 januari 2014.

IFRS 1 Statslån – ändringar av IFRS 1
Dessa ändringar kräver att förstagångsanvändare tillämpar 
kraven i IAS 20, Redovisning av statliga bidrag och upp-
lysningar om statliga stöd, på potentiella statslån man har 
vid övergången till IFRS. Ett företag kan välja att tillämpa 
kraven i IFRS 9 (eller IAS 39) och IAS 20 på statslån ret-
roaktivt om informationen som krävs för att göra detta har 
erhållits vid tiden för den initiala redovisningen av det lå-
net. Undantaget skulle ge förstagångstillämpare en lättnad 
från den retroaktiva mätningen av statslån med en ränta 
som ligger under den marknadsmässiga räntan. Ändringen 
gäller för rapportperioder från och med 1 januari 2013. 
Ändringen påverkar inte koncernen.

IFRS 7 Upplysningar — Kvitta finansiella tillgångar och 
finansiella skulder — ändringar i IFRS 7
Dessa ändringar kräver att ett företag redovisar infor-
mation om rättigheter att kvitta och relaterade avtal 
(t.ex. sidoavtal). Upplysningarna förser användarna med 
information som är användbar vid utvärdering av avtal om 
nettning av ett företags finansiella ställning. De nya upp-
lysningarna krävs för alla redovisade finansiella instrument 
som kvittas i enlighet med IAS 32 Finansiella instrument: 
Klassificering.

Upplysningarna är också tillämpliga på redovisade 
finansiella instrument som är föremål för ett avtal om nett-
ning eller liknande avtal, oavsett om de kvittas i enlighet 
med IAS 32. Dessa ändringar kommer inte att påverka 
koncernens finansiella ställning eller resultat och gäller för 
rapportperioder från och med 1 januari 2013. 

IFRS 9 Finansiella instrument: Klassificering och mått 
IFRS 9, såsom den har utfärdats, speglar den första fasen 
av IASB:s arbete med att ersätta IAS 39 och är tillämplig 
på klassificering och mätning av finansiella tillgångar och 
finansiella skulder såsom de definieras i IAS 39. Standar-
den gällde initialt för räkenskapsår som började från och 
med 1 januari 2013, men ändringar av IFRS 9 Obliga-
toriskt ikraftträdande av IFRS 9 och upplysningar om 
övergången, som utfärdades i december 2011, flyttade det 
obligatoriska datumet för ikraftträdandet till den 1 januari 
2015. Under efterföljande faser kommer IASB att ta itu 
med säkringsredovisning och nedskrivning av finansiella 
tillgångar. Antagandet av första fasen av IFRS 9 kommer 
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att påverka klassificeringen och mätningen av koncernens 
finansiella tillgångar. Koncernen kommer att kvantifiera 
effekten i överensstämmelse med de andra faserna, när den 
slutgiltiga standarden inklusive alla faser publiceras. 

IFRS 10 Koncernredovisning, IAS 27 Separata finansiella 
rapporter 
IFRS 10 ersätter den delen av IAS 27 Koncernredovisning 
och separata finansiella rapporter som rör koncernredo-
visningen. Den rör också frågorna som togs upp i SIC-12 
Konsolidering – företag för särskilt ändamål, SPE.

IFRS 10 etablerar en enda kontrollmodell som gäller 
för alla enheter inklusive företag för särskilda ändamål 
(SPE). Förändringarna som introducerades i IFRS 10 
kommer att kräva att ledningen gör bedömningar för att 
fastställa vilka enheter som är kontrollerade och därmed 
måste konsolideras av ett moderbolag, jämfört med de krav 
som fanns i IAS 27. Baserat på preliminära analyser som 
har gjorts, väntas inte IFRS 10 få någon påverkan på de 
innehav som koncernen har för tillfället. 

Den här standarden gäller för rapportperioder från och 
med 1 januari 2014.

IFRS 11 Joint Arrangements 
IFRS 11 ersätter IAS 31 Innehav i joint ventures och SIC-
13 Överföring av icke-monetära tillgångar från en samäga-
re till ett gemensamt styrt företag. IFRS 11 tar bort alter-
nativet att redovisa gemensamt styrda företag (JCEs) med 
användning av proportionell konsolidering. Istället måste 
gemensamt styrda företag redovisas med hjälp av kapita-
landelsmetoden. Den här standarden gället för rapportpe-
rioder från och med 1 januari 2014 och har ingen inverkan 
på koncernen eftersom ingen proportionell konsolidering 
används för redovisning av gemensamt styrda företag.

IFRS 12 Upplysningar om innehav i andra företag 
IFRS 12 omfattar alla upplysningar som tidigare fanns i 
IAS 27 hänförliga till koncernredovisningen, liksom alla 
de upplysningar som tidigare inkluderades i IAS 31 och 
IAS 28. Dessa upplysningar är hänförliga till ett företags 
innehav i dotterföretag, joint arrangements, närstående 
och strukturerade enheter. Det krävs också ett antal nya 
upplysningar som inte påverkar koncernens finansiella 
ställning eller resultat. Den här standarden gäller för rap-
portperioder från och med 1 januari 2014.

IFRS 13 Mätning av verkligt värde
IFRS 13 inför en enda källa till vägledning under IFRS 
för alla mått på verkligt värde. IFRS 13 ändras inte när ett 
företag måste använda verkligt värde, utan erbjuder sna-
rare vägledning i fråga om hur man mäter verkligt värde i 
enlighet med IFRS när verkligt värde krävs eller är tillåtet. 
Koncernen bedömer för närvarande vilken påverkan den 
här standarden kommer att ha på den finansiella ställning-
en och resultatet, men baserat på preliminära analyser vän-
tas ingen betydande påverkan. Den här standarden gäller 
för rapportperioder från och med 1 januari 2013. 

IFRIC 20 Höglakningskostnader i produktionsfasen i ett 
dagbrott 
Den här tolkningen gäller de kostnader för att avlägsna 
gråberg (höglakning) i dagbrott som berör verksamhet 
under gruvans produktionsfas. Tolkningen rör redovisning-
en av förmåner från höglakningsverksamheten. Tolkningen 
gäller räkenskapsår som börjar från och med 1 januari 
2013. Koncernen bedömer för närvarande vilken påver-
kan den här standarden kommer att ha på den finansiella 
ställningen och resultatet.

Årliga förbättringar maj 2012
Dessa förbättringar kommer inte att påverka koncernen, 
men omfattar:

IFRS 1 Första gången International Financial Reporting 
Standards används 
Den här förbättringen tydliggör att ett företag som slutat 
använda IFRS har alternativet att återgå till IFRS 1. Om 
ett företag inte återgår till IFRS 1 måste man retroaktivt 
omformulera de finansiella rapporterna som om man 
aldrig hade slutat använda IFRS.

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 
Den här förbättringen tydliggör skillnaden mellan frivillig 
ytterligare jämförande information och det minimum av 
jämförande information som krävs. Generellt sett är mini-
mum av jämförande information uppgifter från föregående 
period. 

IAS 16 Materiella anläggningstillgångar
Den här förbättringen tydliggör att de främsta reservdelarna 
och underhållsutrustningen som klarar definitionen av ma-
teriella anläggningstillgångar inte är en del av varulagret. 

IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering 
Den här förbättringen tydliggör att inkomstskatter som 
härrör från utdelning till aktieägare redovisas i enlighet 
med IAS 12 Inkomstskatt.

IAS 34 Delårsrapportering
Ändringen sammanför kravet på upplysningar om totala 
segmentstillgångar med totala segmentsskulder i delårs-
rapporter. Det här tydliggörandet säkerställer också att 
upplysningar i delårsrapporten är i linje med upplysning-
arna i årsredovisningen. 

De här förbättringarna gäller för rapportperioder från 
och med 1 januari 2013. 

bedömningar och uppskattningar i de  
finansiella rapporterna 
För att kunna upprätta finansiella rapporter i enlighet 
med IFRS måste bedömningar och uppskattningar göras 
som påverkar de redovisade tillgångs- och skuldbeloppen 
respektive tillgångs- och kostnadsbeloppen samt övrig 
information som lämnas i rapporterna. Styrelsens och 
företagsledningens uppskattningar och bedömningar base-

r E D O V i S n i n g S P r i n C i P E r



65Au r i An t  m i n i n g  År S r E D O V i S n i n g  2 0 1 2

ras på historiska erfarenheter och prognoser om framtida 
utveckling. Det faktiska utfallet kan skilja sig från dessa 
bedömningar. 

Särskild information om betydande områden för osä-
kerhet i uppskattningarna som tas i beaktande av ledning-
en vid upprättandet av de finansiella rapporterna beskrivs 
nedan.

Malmberäkningsprinciper 
Koncernen redovisar malmreserver i enlighet med ryska 
geologiska standarder. I korthet innebär det att efter den 
inledande prospekteringsperioden för en gruvlicens måste 
samtliga licensinnehavarna i Ryssland genomgå en malm-
klassificeringsinspektion (påminner i grova drag om en 
västerländsk förstudie) hos Russian State Committee on 
Reserves, GKZ, antingen i Moskva eller på GKZ:s lokal-
kontor. Denna malmklassificering genomförs en gång och 
kan sedan uppdateras enligt behov. Om malmreservatio-
nerna blir godkända förs de in i det ryska statsregistret och 
utgör basen för produktionskraven som sedan görs upp för 
licensinnehavaren. De ryska principerna för malmklassifi-
ceringar är lika men inte helt identiska med västerländska 
standarder.

De ryska registrerade malmreserverna utgör basen för 
koncernens avskrivningar av gruvlicenser och projekte-
ringskostnader i enlighet med unit of production-metoden. 
Sådana avskrivningar har gjorts för Tardanfyndigheten 
sedan 2005. För Tardan baserades avskrivningarna för 
åren 2005–2008 på guldreserver om 6,8 ton som etable-
rades under tidigt 1990-tal. År 2008 genomfördes en ny 
undersökning av reserverna i Tardan och de etablerade 
malmreserverna uppgick då till 8,5 ton. Dessa guldre-
server har utgjort basen för beräkningen av avskrivning 
enligt unit of production-metoden sedan 2009. Bogo-
molovskoye-fyndigheten på Staroverinskaya-licensen har 
guldreserver om 7 ton, och tillsammans med reserverna 
från Kozlovskoye-fyndigheten om 8,7 ton utgör de basen 
för beräkningen av avskrivningarna för Staroverinskaya-li-
censområdet enligt unit of production-metoden.

De registrerade malmreserverna etablerades således av 
en statlig part (GKZ) som är oberoende av koncernen. Be-
räkningen av reserverna grundar sig på mycket omfattande 
geologiska och finansiella fakta som sammanfattas i den 
ryska förstudien. Malmreserver är inte statiska utan kan 
variera med tiden beroende på faktorer som guldpriset, ny 
geologisk information, valutakursnivåer samt kostnadsni-
våer. En förändring i malmreserverna kan ha betydande 
inverkan på frågor som nedskrivning, återställningskostna-
der och tillgångarnas värde.

Det genomfördes ett nedskrivningstest av koncernens 
produktiva guldtillgångar per den 31 december 2012. 
Den mest väsentliga delen av immateriella och materi-
ella tillgångar hänför sig till licensområdena Tardan och 
Staroverinskaya. För detta syfte har en diskontera kassa-
flödesmetod använts som sträcker sig över en 5-årsperiod 
tillsammans med ett övervägande av värdet på registrerade 
reserver. Ett antal variabler simuleras i modellen. Bland de 

viktigare antagandena finns guldpriset och avkastningskra-
vet. Basen för antaganden om guldpriset under perioden 
är 1 700 US$/uns och avkastningen som krävs är 15 % 
per år. Ett antal andra antaganden är också av betydelse. 
Resultatet av de grundläggande antagandena är att ingen 
avskrivning krävs i slutet av år 2012.

Återställningskostnader
Ett åtagande om framtida återställningskostnader uppkom-
mer när miljöpåverkan uppstår på grund av gruvverksam-
het i form av prospektering, utvärdering, utbyggnad eller 
pågående produktion. Återställningskostnaderna beräknas 
grundat på en återställningsplan. Koncernen granskar årli-
gen avsättningen för återställning efter gruvdrift. Väsentliga 
uppskattningar och bedömningar görs för att fastställa av-
sättningen för återställning, då det finns ett flertal faktorer 
som påverkar den slutliga skulden som skall betalas. Dessa 
faktorer omfattar uppskattningar av omfattningen av och 
kostnaden för återställningsaktiviteter, tekniska föränd-
ringar, lagmässiga förändringar, kostnadsökningar jämfört 
med räntesatser samt förändringar i diskonteringsräntor. 
Dessa osäkra faktorer kan medföra att de faktiska kostna-
derna för återställandet kan avvika från den avsättning som 
har gjorts. Avsättningen per balansdagen är baserad på 
ledningens bästa uppskattningar av nuvärdet av framtida 
återställningsavtal. Förändringar i uppskattade framtida 
kostnader redovisas i rapporten över finansiell ställning 
genom att antingen öka eller minska återställningsskulden 
och återställningstillgången om den initiala uppskattningen 
ursprungligen redovisades som en del av en tillgång mätt i 
enlighet med IAS 16, Materiella anläggningstillgångar. En 
eventuell minskning av återställningsskulden och därmed 
eventuella avdrag från återställningstillgången kanske inte 
överstiger det redovisade värdet av tillgången. Om det gör 
det redovisas ett eventuellt överskott över det redovisade 
värdet direkt i resultaträkningen. Om förändringen av 
uppskattningen resulterar i en ökning av återställningsskul-
den och därmed en ökning av tillgångens redovisade värde 
måste företaget överväga om detta är en indikation på 
nedskrivning av tillgången i sin helhet och genomföra ett 
nedskrivningstest i enlighet med IAS 36.

Storleken på återställningskostnaderna är beroen-
de av vilken marktyp gruvverksamheten är belägen på. 
Om gruvverksamheten är belägen inom markområden 
ursprungligen klassificerade som jordbruksmark, skogs-
bruksmark eller tomtmark för byggnation blir kraven på 
återställande mer omfattande. Om marken i fråga inte hade 
någon speciell alternativ användning när gruvverksam-
heten inleddes blir å andra sidan kraven på återställning 
mer måttliga. För närvarande är ingen av de olika gruvli-
censerna i östra Sibirien som koncernen innehar belägen 
på jordbruks-, skogsbruks- eller byggnationsmark.
Se not 18 för ytterligare information.
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Nedskrivning av tillgångar 
Koncernen bedömer varje kassagenererande enhet årligen 
för att fastställa om något nedskrivningsbehov av tillgångar 
föreligger. Där det finns tecken på att en nedskrivning är 
nödvändig görs en uppskattning av återvinningsvärdet, 
vilket betraktas som det högre av verkligt värde minus 
försäljningskostnad och nyttjandevärdet. Dessa bedöm-
ningar kräver användandet av uppskattningar och antagan-
den, såsom långsiktiga råvarupriser, diskonteringsräntor, 
framtida kapitalkrav, prospekteringspotential och verk-
samhetens framgång. Verkligt värde bestäms till det belopp 
som skulle erhållas från en försäljning av tillgången vid en 
transaktion på armlängds avstånd mellan underrättade och 
villiga parter. Verkligt värde för mineraltillgångar fastställs 
generellt som det innevarande värdet på uppskattade 
framtida kassaflöden som uppkommer från den fortsatta 
användningen av tillgången, vilket omfattar bedömning-
ar som kostnader för framtida expansionsplaner och en 
framtida avyttring, med användande av antaganden som 
en oberoende marknadsaktör skulle kunna ta med i beräk-
ningen. Kassaflöden diskonteras till sitt innevarande värde 
med hjälp av diskonteringsränta före skatt som speglar 
aktuella marknadsbedömningar av tidsvärdet på pengar 
och de risker som är specifika för tillgången. Ledningen 
har bedömt sina kassagenererande enheter som om de 
var individuella gruvlicenser, vilket är den lägsta nivån för 
vilken inflöden av likvida medel till stor del är beroende av 
dessa andra tillgångar.

Se not 8 för ytterligare information.

En nedskrivningsprövning av betydande tillgångar utförs 
även på moderbolagsnivå. Prövningen baseras på prog-
noserna från en fem års-kassaflödesmodell som sam-
manställts för Auriant’s produktionsenheter. Kassaflöden 
diskonteras till nuvärde med en diskonteringsränta som 
återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars 
tidsvärde och de risker som är specifika för tillgången. 
Det diskonterade nuvärdet av prognostiserade kassaflö-
den jämförs med bokförda värden på aktier och lån från 
moderbolaget. När det uppstår en indikation om nedskriv-
ningsbehov, dvs. att bokfört värde överstiger nuvärdet av 
prognostiserade kassaflöden, görs nedskrivningen på årets 
slutdatum.

Se not 6 för ytterligare information.

Utnyttjande av uppskjutna skattefordringar 
En bedömning krävs när det gäller att fastställa huruvida 
uppskjutna skattefordringar, inklusive dem som uppkom-
mer ur icke utnyttjade skattemässiga underskott, kräver att 
ledningen bedömer sannolikheten för att koncernen kom-
mer att generera beskattningsbara vinster under framtida 
perioder för att kunna redovisa uppskjutna skattefordring-
ar. Uppskattningar av framtida beskattningsbara intäkter 
baseras på prognostiserade kassaflöden från verksamhe-

terna och tillämpningen av befintliga skattelagar i varje 
jurisdiktion. I den omfattning som framtida kassaflöden 
och beskattningsbara intäkter skiljer sig markant från 
uppskattningarna, kan koncernens förmåga att aktivera 
de uppskjutna skattefordringarna redovisade på rapporte-
ringsdagen påverkas. Dessutom kan framtida förändringar 
av skattelagarna i de jurisdiktioner där koncernen bedriver 
verksamhet begränsa koncernens möjlighet att uppnå skat-
teavdrag under framtida perioder.

Se not 7 för ytterligare information.

Varulager
Tester av redovisade lagervärden genomförs minst en 
gång om året, och utgör de uppskattade framtida för-
säljningspriserna för produkterna baserade på rådande 
punktpriser på metaller på rapporteringsdagen, minus 
uppskattade kostnader för att slutföra produktionen och 
lägga ut produkten till försäljning. Varulagren mäts genom 
att uppskatta antalet ton som har tillkommit och tagits bort 
från lagret, antalet uns guld baserat på silver- och guld-
myndighetsdata och den uppskattade återvinningsandelen 
baserat på den förväntade utvinningsmetoden Lagertonna-
ge verifieras genom periodiska undersökningar.

Se not 14 för ytterligare information.

Verkligt värde på finansiella instrument
Där verkligt värde på finansiella tillgångar och finansiella 
skulder som redovisas i balansräkningen inte kan härledas 
från aktiva marknader bestäms deras verkliga värde med 
hjälp av värderingstekniker som omfattar diskonterade 
kassaflödesmodeller. Uppgifter till dessa modeller hämtas 
från observerbara marknader där det är möjligt men inte 
krävs ett mått av bedömning för att etablera verkligt värde. 
Bedömningarna omfattar beaktande av uppgifter såsom 
likviditetsrisk, kreditrisk och volatilitet. Förändringar i 
antagandena om dessa faktorer kan påverka det redovisade 
verkliga värdet på finansiella instrument.

Se not 20 för ytterligare information.
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not 1   intäKtEr

Alla inkomster från försäljning av guld genereras av ryska enheter inom koncernen. inga intäkter genereras i Sverige. under 2011 och 2012 
hade koncernen en kund - den ryska banken Svyazbank.

not 1a   öVrigA rörELSEintäKtEr OCH öVrigA rörELSEKOStnADEr

 koncernen moderbolaget  koncernen moderbolaget

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tusD

2011 
tusD

2012 
tusD

2011 
tusD

övriga intäkter         

Återföring av avsättning 2 490 – – – 382 – – –

resultat från försäljning av dotterföretag joint 
venture 6 753 11 858 6 753 – 1 037 1 820 1 037 –

inventeringsöverskott 2 970 – – – 456 – – –

övrigt 6 095 6 317 1 310 198 935 970 201 30

summa övriga rörelsekostnader 18 307 18 175 8 062 198 2 810 2 789 1 238 30

         

övriga kostnader         

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar –1 346 –2 605 – – –207 –400 – –

Bankavgifter –1 473 – – – –226 – – –

Kostnader för förluster på kundfordringar – –2 990 – –  –459 – – 

övrigt –7 827 –10 671 – – –1 201 –1 638 – –

summa övriga rörelsekostnader –10 647 –16 266 – – –1 634 –2 496 – –

Återföring av avsättning avser återföringen av upplupen ränta på lån till anställda vid Artel Lena i tardan. resultat från försäljning av dot-
terföretag 2011 avser försäljningen av dotterföretagen LLC Artel Lena och LLC Kara-Beldyr, för ytterligare information se årsredovisningen 
2011. resultat från försäljningen av joint venture avser överföringen av 20 % av ägarskapet i joint venture Awilia till Centerra gold.

n Ot E r

noter
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not 2   EXtErnA KOStnADEr

 koncernen moderbolaget  koncernen moderbolaget

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tusD

2011 
tusD

2012 
tusD

2011 
tusD

externa kostnader         

Bränsle 14,857 23,193 – – 2,280 3,560 – –

material 47,733 37,420 – – 7,326 5,743 – –

mineralprospekteringsskatt 14,010 7,743 – – 2,150 1,188 – –

Projekteringskostnader 756 11,506 – – 116 1,766 – –

tredjepartstjänster 67,405 32,976 – – 10,345 5,061 – –

Arvode till revisorer* 1,994 2,234 1,428 1,819 306 343 219 279

övrigt 10,983 18,486 8,676 9,767 1,686 2,837 1,332 1,499

summa externa kostnader 157,737 133,558 10,104 11,586 24,209 20,498 1,551 1,778

* För ersättning till revisorerna se tabellen nedan.

minskningen av bränslekostnader beror på att gold Borzyas alluvialreserver från och med 2012 drivs av en extern entreprenör, urumkan. 
Detta förklarar också en väsentlig ökning av kostnader för tredjepartstjänster jämfört med 2011.  tredjepartstjänster omfattar tjänster från 
urumkan till ett belopp av 32 646 tSEK (5 010 tuSD) vilket är hänförligt till 43 283 tSEK (6 643 tuSD) i vinst från alluvialguldförsäljning 
 Den högre mineralprospekteringsskatten orsakas av en generell ökning av produktionen under 2012. Det förklarar också de högre 
materialkostnaderna för 2012.

arvode till revisorer  koncernen moderbolaget  koncernen moderbolaget

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tusD

2011 
tusD

2012 
tusD

2011 
tusD

Pwc         

revisionsuppdrag 1 278 1 597 1 278 1 597 196 245 196 245

revisionsrelaterade uppdrag

Skatterådgivning – 58 – 58 – 9 – 9

övriga konsulttjänster 150 164 150 164 23 25 23 25

summa Pwc 1 428 1 819 1 428 1 819 219 279 219 279

         

övriga revisorer         

revisionsuppdrag 566 415 – – 87 64 – –

summa 566 415 – – 87 64 – –

summa arvode till revisorer 1 994 2 234 1 428 1 819 306 343 219 279

n Ot E r
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not 3   PErSOnALKOStnADEr

 koncernen moderbolaget  koncernen moderbolaget

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tusD

2011 
tusD

2012 
tusD

2011 
tusD

löner och ersättningar i sverige         

Styrelsen 517 1,050 517 1,050 79 161 79 161

övriga anställda 395 637 395 637 61 98 61 98

 912 1 687 912 1 687 140 259 140 259

löner och ersättningar i ryssland         

VD och andra ledande befattningshavare 5 575    856    

övriga anställda 57 806 67 323 – – 8 872 10 333 – –

 63 381 67 323 – – 9 728 10 333 – –

summa löner och ersättningar 64 292 69 010 912 1 687 9 867 10 592 140 259

         

sociala kostnader i sverige         

Styrelsen 187 289 187 289 29 44 29 44

övriga anställda 143 176 143 176 22 27 22 27

 330 465 330 465 51 71 51 71

sociala kostnader i ryssland         

VD och andra ledande befattningshavare 642 – – – 98 – – –

övriga anställda 13 543 14 612 – – 2 078 2 243 – –

 14 184 14 612 – – 2 177 2 243 – –

summa sociala kostnader 14 515 15 077 330 465 2 228 2 315 51 71

övriga personalkostnader 153 322 153 137 23 49 23 21

summa personalkostnader 78 960 84 409 1 395 2 289 12 119 12 955 214 351

 koncernen moderbolaget

2012 2011 2012 2011

koncernen – styrelse och VD     

Kvinnor – – – –

män 5 6 5 6

koncernen – andra ledande befattningshavare

Kvinnor 1 – – –

män 5 2 – 2

antal anställda totalt 
2012

av vilka 
kvinnor

totalt 
2011

av vilka 
kvinnor

medeltal anställda     

moderbolaget i Sverige 1 1 2 2

Dotterbolag i ryssland 685 127 726 135

koncernen totalt 686 128 728 137

    

antal anställda vid årets slut    

moderbolaget i Sverige 2 1 1 1

Dotterbolag i ryssland 714 140 696 89

koncernen totalt 716 141 697 90

minskningen i medeltalet anställda jämfört med 2011 beror på att gold Borzya alluvialproduktion lades ut på entreprenad 2012. ökningen av 
antalet anställda i ryska dotterföretag vid årsslutet är hänförligt till driftsstarten av den nya lakningsanläggningen vid tardan.

n Ot E r
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ersättningar och övriga förmåner under 2012 avseende styrelseledamöter  
och ledande befattningshavare

styrelsearvode 
tsek

styrelsearvode 
tusD

styrelse     

Preston Haskell, styrelseordförande 155 24

Lars guldstrand* 98 15

tom Baring* 68 10

nick Harwood* 59 9

gordon Wylie* 56 9

niclas Eriksson* 58 9

ingmar Haga 23 4

Peter Daresbury – –

Andre Bekker – –

summa styrelsen 517 79

ledande befattningshavare** – –

Ledande befattningshavare förutom VD 1 976 303

VD *** 3 599 552

koncernledning 5 575 856

* Styrelseledamöter som lämnade styrelsen i Auriant mining AB under 2012 
** Koncernledningen omfattar vd, finanschef, driftschef, investeringschef, chefsgeolog, högste juridiske rådgivare, chef för Hr
*** Arvodet till VD inkluderar inte avgifter om 273 tSEK (41 900 uSD) som betalas till Denis Alexandrov före tillträdet som VD i maj 2012

På den extra bolagsstämman i november 2012 instiftades ett incitamentsprogram för koncernens VD Denis Alexandrov och investerings-
chef max yacoub genom emission av teckningsoptioner. För detaljerad beskrivning av teckningsoptionerna, se ”Aktiekapital och ägarför-
hållanden” ovan. Effekten av detta incitamentsprogram på koncernens finansiella rapporter kommer att redovisas i rapporten för Q1 2013

not 4   AVSKriVningAr OCH nEDSKriVningAr

 koncernen moderbolaget  koncernen moderbolaget

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tusD

2011 
tusD

2012 
tusD

2011 
tusD

Avskrivning byggnader –5 627 –3 094 – – –864 –475 – –

Avskrivning maskiner och inventarier samt andra 
tekniska anläggningar –27 058 –20 900 – – –4 153 –3 208 – –

Aktiverad avskrivning av maskiner, inventarier 
och andra tekniska anläggningar 3 426 2 952 – – 526 453 – –

Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar –11 404 –4 496 – – –1 750 –690 – –

summa avskrivningar –40 661 –26 081 – – –6 241 –4 003 – –

         

nedskrivning av materiella anläggningstillgångar – –14 526 – – – –2 229 – –

nedskrivning av pågående arbeten* –24 467 –16 601 – – –3 755 –2 548 – –

nedskrivning av övriga omsättningstillgångar** –5 164 –6 639 – – –793 – – –

summa nedskrivningar –29 631 –37 766 – – –4 548 –5 796 – –

summa –70 292 –63 847 – – –10 788 –9 799 – –

* Återvinningsvärdet på pågående arbeten vid grE-324 hänförligt tillmineralfyndigheten i Bogomolovskoye visade sig vara betydligt lägre 
än det redovisade värdet och man beslutade därför att göra en engångsnedskrivning av posten 
** nedskrivning av övriga omsättningstillgångar består huvudsakligen av nedskrivning av övriga kortfristiga fordringar där preskriptionsti-
den har gått ut

not 5   FinAnSiELLA intäKtEr 

 koncernen moderbolaget  koncernen moderbolaget

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tusD

2011 
tusD

2012 
tusD

2011 
tusD

ränteintäkter från koncernbolag – – – – 19 232 17 539 2 952 2 692

Valutakursdifferenser 15 956 142 2 449 22 9 323 – 1 431 –

övriga ränteintäkter 56 292 9 45 – 175 – 27

övriga finansiella intäkter – 32 – 5 – 32 – 5

summa finansiella intäkter 16 012 466 2 457 72 28 555 17 746 4 383 2 724
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not 6   FinAnSiELLA KOStnADEr 

 koncernen moderbolaget  koncernen moderbolaget

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tusD

2011 
tusD

2012 
tusD

2011 
tusD

Valutakursdifferenser** – –10 067 – –1 545 – –9 685 – –1 486

räntekostnader på lån och upplåning –46 107 –11 536 –7 076 –1 771 –32 410 –7 851 –4 974 –1 205

räntekostnader för finansiell leasing –1 706 –1 560 –262 –239 – – – –

nedskrivning av finansiella tillgångar – –4 404 – –676 – –4 404 – –676

nedskrivning av koncerninterna lån* – – – – –238 888 –224 208 –36 664 –34 411

summa finansiella kostnader –47 813 –27 567 –7 338 –4 231 –271 297 –246 148 –41 638 –37 778

* nedskrivningstestet som genomfördes 31 december 2012 har visat på behov av nedskrivning av lån beviljade till verksamhetsenheten 
tardan gold till ett totalt belopp av 238 888 tSEK (36 664 tuSD), samtidigt som nedskrivningarna för 2011 var 224 208 tSEK (34 411 tuSD) 
avseende verksamhetsenheten Solcocon
**under 2011 redovisades valutakursdifferenser på bruttobasis, under 2012 på nettobasis. På grund av fluktuationer i valutakurserna erhöll 
koncernen 2012 valutakursintäkter som uppgick till 15 956 tSEK (2 449 tuSD) och nettovalutaväxlingsförluster om 9 925 tSEK (1 523 tuSD) 
för 2011

not 7   inKOmStSKAtt OCH uPPSKJutEn SKAtt 

 koncernen moderbolaget  koncernen moderbolaget

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tusD

2011 
tusD

2012 
tusD

2011 
tusD

Aktuell skatt –628 –1 314 –96 –202 – – – –

uppskjuten skatt –1 295 9 183 –199 1 409 – – – –

 –1 923 7 869 –295 1 208 – – – –

         

sambandet mellan skattekostnad och 
redovisat resultat         

resultat före skatt –72 032 –128 265 –11 055 –19 686 –246 179 –242 080 –37 783 –37 154

Skatt enligt gällande skattesats 14 406 25 653 2 211 3 937 64 745 63 667 9 937 9 771

Skatteeffekt av kostnader som inte är skatte-
mässigt avdragsgilla –6 387 –2 941 –980 –451 –64 028 –60 137 –9 827 –9 230

Skatteeffekt av icke skattepliktiga intäkter 1 415 2 401 217 369 – 29 – 4

nedskrivning av uppskjutna skattetillgångar/åter-
föring av nedskrivna uppskjutna skattefordringar –8 647 –14 533 –1 327 –2 230 – – – –

Återföring av uppskjuten skatteskuld –10 579 – –1 624 – – – – –

Skillnad i skattesats mellan koncernen och de 
enskilda bolagen – 853  131 – – – –

utnyttjande av tidigare icke redovisade skatte-
förluster 9 077 – 1 393 – – – – –

Justeringar med avseende på inkomstskatt 
föregående år –1 208 – –185 – – – – –

Skatteeffekt av underskottsavdrag för vilka upp-
skjuten skattefordran ej redovisas: – –3 564  –547 –717 –3 559 –110 –546

 –1 923 7 869 –295 1 208 – – – –

Den tillämpliga skattesatsen för moderbolaget är 26,3 %. Den tillämpliga skattesatsen för de ryska dotterföretagen är 20 %. Koncernens 
huvudsakliga affärsverksamhet är i ryssland och den tillämpliga skattesatsen som används för koncernen är 20 %.

koncernen

 2012-12-31 tsek  2011-12-31 tsek  2012-12-31 tusD  2011-12-31 tusD

uppskjuten skattefordran avseende  
aktiverade underskott

    

ingående uppskjuten skattefordran 50 879 36 171 7 809 5 551

Förändring av uppskjuten skattefordran –10 292 22 402 –1 580 3 438

nedskrivning av uppskjuten skattefordran –8 647 –14 533 –1 327 –2 230

Kvittning av uppskjuten skattefordran mot uppskjuten skatteskuld –9 531 – –1 463 –

utgående uppskjuten skattefordran 22 409 50 879 3 439 7 809

summa uppskjuten skattefordran 22 409 50 879 3 439 7 809
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För närvarande tas inte skattemässiga underskottsavdrag upp som uppskjutna skattefordringar i balansräkningen för moderbolaget, 
eftersom det är osäkert om sådana underskottsavdrag kan utnyttjas på grund av moderbolagets ekonomiska karaktär. totala skattemässiga 
underskott i moderbolaget uppgår till 128 800 tSEK och är inte begränsade i tiden.
 i dotterbolagen bokförs uppskjutna skattefordringar på skattemässiga underskottsavdrag när det är troligt att dotterföretaget kommer 
att generera tillräcklig skattemässig vinst för att kunna använda underskottsavdragen inom överskådlig framtid. Enligt rysk lag kan under-
skottsavdragen användas inom en 10-årsperiod från det år då underskotten uppstår.
 inom koncernen har bara två bolag väsentliga belopp av uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskott: LLC 
tardan gold och LLC grE-324. Huvuddelen av dessa uppskjutna skattefordringar kan utnyttjas fram till år 2017. På grund av prognoserna 
för LLC tardan gold kommer bolaget att generera skattemässiga vinster som gör det möjligt att inom 3 år utnyttja de uppskjutna skatte-
fordringarna på sina skattemässiga underskottsavdrag. För LLC grE-324 är resultatprognosen osäker vilket medfört att en nedskrivning om 
4 853 tSEK av uppskjuten skattefordran hänförlig till de skattemässiga underskotten gjorts. resten av nedskrivningen av den uppskjutna 
skatten, 3 794 tSEK (582 295 uSD) avser andra dotterbolag och är inte signifikant för dem. Det är också osäkert om dessa ackumulerade 
skattemässiga underskottsavdrag kan utnyttjas i framtiden.

koncernen

 2012-12-31 tsek  2011-12-31 tsek  2012-12-31 tusD  2011-12-31 tusD

uppskjuten skatteskuld avseende tempo-
rära skillnader 

    

ingående uppskjuten skatteskuld 50 318 45 570 7 723 6 994

Förändring i uppskjuten skatt på förvärvade gruvlicenser  
och aktiverat arbete för egen räkning –2 419 230 –371 35

Försäljningsvärde från sålda dotterföretag – –10 052 – –1 543

Förändring i uppskjuten skatt på förvärvade 
anläggningstillgångar –13 070 14 570 –2 006 2 236

Kvittning av uppskjuten skattefordran mot uppskjuten 
skatteskuld 

–9 531 – –1 463 –

summa uppskjuten skatteskuld 25 298 50 318 3 883 7 723

uppskjuten skatteskuld beräknas på skillnaden mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
Det finns ingen uppskjuten skatt hänförlig till poster redovisade direkt i eget kapital eller övrigt totalresultat.

not 8   gruVrättigHEtEr OCH AKtiVErADE PrOSPEKtEringSKOStnADEr

 koncernen moderbolaget

2012-12-31  
tsek

 2011-12-31  
tsek

 2012-12-31 
tusD

 2011-12-31 
tusD

 2012-12-31 
tsek

 2011-12-31  
tsek

 2012-12-31 
tusD

 2011-12-31 
tusD

ingående balans 171 044 161 353 26 251 24 764 392 392 60 60

Aktiverade återställningskostnader 1 564 4 081 240 626 – – – –

Aktiverade  prospekterings-kostnader – 4 112 – 631 – – – –

Omräkningsdifferens 2 529 1 498 388 230 – – – –

utgående balans ackumulerat 
anskaffningsvärde 175 137 171 044 26 880 26 251 392 392 60 60

         

ingående balans avskrivningar och 
nedskrivningar –11 548 –7 052 –1 772 –1 082 –392 –392 –60 –60

Avskrivning för perioden –11 404 –4 496 –1 750 –690 – – – –

utgående balans ackumulerade 
avskrivningar –22 952 –11 548 –3 523 –1 772 –392 –392 –60 –60

utgående bokfört värde 152 184 159 496 23 357 24 479 – – – –

tillgångar representeras främst av prospektering och utvecklingskostnader av gruvor och innehas av de ryska dotterbolagen i koncernen 
(inga tillgångar innehas av svenska moderbolaget). De immateriella tillgångarna är en betydande del av den totala tillgångsmassan i 
koncernen och ledningen gör regelbundet nedskrivningstester för att kontrollera att den framtida intjäningsförmågan från dessa tillgångar 
minst motsvarar det bokförda värdet. För nedskrivningstesterna har en diskonterad kassaflödesmodell använts som sträcker sig över 
fyndighetens beräknade livslängd. En mängd variabler simuleras i modellen. Bland de viktigare variablerna är guldpriset och avkastnings-
kravet. 
 Ett nedskrivningstest gjordes på koncernens produktiva guldtillgångar per den 31 december 2012. Den mest betydande delen av de 
immateriella tillgångarna avser licensområdena tardan och Staroverinskaya. Basantagandena som användes i testet var ett guldpris under 
testperioden på 1 700 uSD/uns och ett avkastningskrav på 15 % per år. resultatet av nedskrivningstesterna var att inget nedskrivningsbe-
hov förelåg per 31 december 2012.
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not 9   ByggnADEr OCH mArK

koncernen

 2012-12-31 tsek  2011-12-31 tsek  2012-12-31 tusD  2011-12-31 tusD

ingående balans 25 525 34 132 3 917 5 239

inköp – 1 825 – 280

Färdigställande av pågående konstruktionsarbete 78 155 – 11 995 –

Omklassificeringar 2 007 –9 336 308 –1 433

Avyttringar –81 –3 490 –12 –536

Omräkningsdifferens –2 026 2 393 –311 367

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 103 581 25 525 15 897 3 917

     

ingående balans –5 646 –5 854 –867 –898

Årets avskrivningar –5 627 –3 094 –864 –475

Avyttringar 66 90 10 14

Omklassificeringar –4 3 348 –1 514

Omräkningsdifferens 213 –135 33 –21

utgående ackumulerade avskrivningar –10 998 –5 646 –1 688 –866

utgående bokfört värde 92 583 19 879 14 210 3 051

not 10   mASKinEr, tEKniSKA AnLäggningAr OCH inVEntAriEr

koncernen

 2012-12-31 tsek  2011-12-31 tsek  2012-12-31 tusD  2011-12-31 tusD

ingående balans 154 592 82 671 23 726 12 688

inköp 7 452 42 045 1 144 6 453

Färdigställande av pågående konstruktionsarbete 65 098 24 223 9 991 3 718

Omklassificeringar –2 007 20 770 –308 3 188

Avyttringar –6 235 –9 435 –957 –1 448

Omräkningsdifferens –2 880 –5 682 –442 –872

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 216 020 154 592 33 154 23 726

     

ingående balans –56 945 –20 984 –8 740 –3 221

Årets nedskrivningar –27 058 –20 900 –4 153 –3 208

Avyttringar 2 686 5 201 412 798

Omklassificeringar 4 –14 782 1 –2 269

Årets nedskrivningar – –3 488 – –535

Omräkningsdifferens –85 –1 992 –13 –306

utgående ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar

–81 398 –56 945 –12 493 –8 740

utgående bokfört värde 134 622 97 647 20 661 14 987

not 11   PÅgÅEnDE KOnStruKtiOnSArBEtEn

koncernen

 2012-12-31 tsek  2011-12-31 tsek  2012-12-31 tusD  2011-12-31 tusD

ingående balans 111 840 53 122 17 165 8 153

inköp under året 48 231 97 857 7 402 15 019

Färdigställande av pågående konstruktionsarbete –143 253 –24 223 –21 986 –3 718

Årets nedskrivningar – –11 038 – –1 694

Omräkningsdifferens 1 131 –3 879 174 –595

utgående bokfört värde 17 948 111 839 2 755 17 165

minskningen av balansen för färdigställande av pågående konstruktionsarbete i slutet av 2012 beror på ibruktagandet av lakningsanlägg-
ningen i tardan i augusti 2012. under 2012 aktiverades 11 246 tSEK (1 726 tuSD) i räntor på lån i Sviaz bank och ökade värdet av anlägg-
ningstillgångar i bruk efter driftsättningen av lakningsanläggningen i tardan. Samtliga materiella anläggningstillgångar innehas av ryska 
dotterbolag och inga tillgångar innehas av det svenska moderbolaget.
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not 12   AKtiEr OCH AnDELAr i DOttErFörEtAg

 
Dotterföretag

organisations-
nummer

  
säte

kapital- och  
rösträttsandel

redovisat värde  
2012-12-31

LLC tardan gold  1041700563519 Kyzyl 100% 258 384

LLC uzhunzhul*  1071901004746 Abakan 100% –

LLC grE 324  1037542001441 Chita 100% 0

LLC Solcocon  1077530000239 Chita 100% 0

LLC Borservice  1077536005601 Chita 100% 105

LLC gold Borziya  1077530001174 Krasnokamensk 100% 21 102

LLC rudtechnologiya  1077530000570 Krasnokamensk 100% 92 346

LLC Auriant management  1097746422840 moskva 100% 413

LLC CAg Promstroy *  1107746472525 moskva 100% –

    372 349

*  Dotterföretagen LLC uzhunzhul och LLC CAg Promstroy ägs indirekt genom dotterföretagen LLC tardan gold och LLC Auriant manage-
ment, därav finns inget redovisat värde för dessa dotterföretag i Auriant mining AB.

Andelar i dotterföretag utgör en betydande del av moderbolagets tillgångar, och styrelsen och ledningen gör regelbundet nedskrivningstester 
för att kontrollera att dessa tillgångars återvinningsvärde minst motsvarar det bokförda värdet. nedskrivningstesterna görs med användning 
av en diskonterad kassaflödesmodell. modellen är känslig för ett antal variabler och bedömningar, bland vilka de viktigaste är guldpriset och 
avkastningskravet. På grund av de per den 31 december 2012 utförda nedskrivningstesterna har styrelsen och ledningen inte identifierat något 
nedskrivningsbehov för andelar i dotterbolag.

not 13   AnDELAr OCH inVEStEringAr i JOint VEnturES

redovisat värde, koncernen redovisat värde, moderbolaget

joint ventures
 2012-12-31  

tsek
 2011-12-31  

tsek
 2012-12-31 

tusD
 2011-12-31 

tusD
 2012-12-31 

tsek
 2011-12-

31 tsek
 2012-12-31 

tusD
 2011-12-31 

tusD

Awilia Enterprises Limited** 23 969 28 919 3 679 4 438 20 663 22 216 3 171 3 410

 23 969 28 919 3 679 4 438 20 663 22 216 3 171 3 410

koncernen moderbolaget

förändringar i bokfört värde  
av joint venture

 2012-12-31  
tsek

 2011-12-31  
tsek

 2012-12-31 
tusD

 2011-12-31 
tusD

 2012-12-31 
tsek

 2011-12-
31 tsek

 2012-12-31 
tusD

 2011-12-31 
tusD

ingående balans 28 919 24 652 4 438 3 784 22 216 16 924 3 410 2 597

Bildande av joint venture – – – – – – – –

investeringar i joint venture 8 413 5 292 1 291 812 8 413 5 292 1 291 812

Avyttring av innehav i joint venture –12 735 – –1 955 – –9 966 – –1 530 –

resultat från andel i joint venture –628 –1 025 –96 –157 – – – –

utgående balans 23 969 28 919 3 679 4 438 20 663 22 216 3 171 3 410

**  Awilia Enterprises Ltd. är ett joint venture-bolag med Centerra gold inc, med säte på Cypern. Awilia äger 100 % av andelarna i LLC 
Kara-Beldyr, det bolag som bedriver joint venture-verksamheten i ryssland. i januari 2012 fullföljde Centerra gold inc. den andra 
fasen av investeringar i detta joint venture, och tillägnade sig därmed ytterligare 20 % ägarskap i detta joint venture. resultatet från 
försäljningen av 20% ägarandel i samriskbolaget Awilia till Centerra gold under 2012 motsvarade 6 753 tSEK (1 037 tuSD), se not 1a för 
detaljer. Auriants ägandeskap i Awilia per rapportdatumet är således 30 %.

not 14   VAruLAgEr

koncernen

 2012-12-31 tsek  2011-12-31 tsek  2012-12-31 tusD  2011-12-31 tusD

råvaror och material, brutto 16 435 23 646 2 522 3 629

nedskrivning av råvaror och material –352 –3 129 –54 –480

råvaror och material, netto 16 083 20 517 2 468 3 149

malm och koncentrat 112 372 111 800 17 247 17 159

Färdiga varor 3 098 648 475 99

Pågående arbete 11 664 20 655 1 790 3 170

summa 143 217 153 620 21 981 23 577

Kostnaden för lagervaror som kostnadsförts i resultaträkningen uppgick till 62 590 tSEK (9 606 tuSD) (2011: 60 613 tSEK (9 303 tuSD).
*nettobelopp inkluderar engångsavskrivning av malm staplade på grE-324 om 24 467 tSEK (3 755 tuSD). Se not 4 för mer information.
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not 15   öVrigA KOrtFriStigA FOrDringAr OCH FörutBEtALDA KOStnADEr  

koncernen moderbolaget

 2012-12-31  
tsek

 2011-12-31  
tsek

 2012-12-31 
tusD

 2011-12-31 
tusD

 2012-12-31 
tsek

 2011-12-
31 tsek

 2012-12-31 
tusD

 2011-12-31 
tusD

mervärdesskattefordran* 21 239 23 267 3 260 3 571 272 254 42 39

övriga kortfristiga fordringar 1 556 5 878 239 902 46 59 7 9

summa övriga kortfristiga fordringar 22 795 29 146 3 499 4 473 318 313 49 48

*  Försäljningen av guld i ryssland omfattas inte av utgående mervärdesskatt, men inköp av de flesta material och en lång rad andra av 
koncernens kostnader omfattas av ingående mervärdesskatt om 18 %. Därför har Auriant mining-företagen alltid betydande mervär-
desskattefordringar från staten. Vanligtvis tar det 3–6 månader att få tillbaka mervärdesskatten.

Förutbetalda kostnader 13 623 12 382 2 091 1 900 161 89 25 14

summa förutbetalda kostnader 13 623 12 382 2 091 1 900 161 89 25 14

De förutbetalda kostnaderna avser främst förskott som lämnats till leverantörer av utrustning och tjänster som skall tillhandahållas under 
2013 som ingår i koncernens vanliga verksamhet 

not 16   LiKViDA mEDEL 

koncernen moderbolaget

 2012-12-31  
tsek

 2011-12-31  
tsek

 2012-12-31 
tusD

 2011-12-31 
tusD

 2012-12-31 
tsek

 2011-12-
31 tsek

 2012-12-31 
tusD

 2011-12-31 
tusD

Bankktillgodohavanden 2 715 10 995 417 1 687 1 193 8 119 183 1 246

tillgodohavanden i bank och kassa* 19 551 – 3 001 – – – – –

summa likvida medel 22 266 10 995 3 417 1 687 1 193 8 119 183 1 246

*  Som tillgodohavanden i bank och kassa klassificeras kortfristiga placeringar med en löptid om högst tre månader från anskaffningstid-
punkten, som lätt kan omvandlas till kassamedel 

not 17   rESuLtAt OCH EgEt KAPitAL PEr AKtiE  

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

koncernen

2012 tsek 2011 tsek 2012 tusD 2011 tusD

resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare (tSEK) –73 955 –119 325 –11 350 –18 314

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier 17 616 987 16 652 603   

resultat per aktie, SEK –4,20 –7,17 –0,64 –1,10

b) efter utspädning
Vid rapportperiodens utgång finns det 510 650 000 utestående teckningsoptioner som ger rätt till tecknande av totalt 1 315 000 aktier. Lösen-
priset för 250 000 av dessa aktier är 221,10 SEK per aktie med en teckningsperiod till och med januari 2012. För 1 065 000 aktier är lösenpriset 
25 SEK per aktie och teckningsperioden löper till och med augusti 2012. Optionerna vars teckningsperiod löpte ut i januari 2012 har förfallit 
utan att någon teckning av aktier skett. Optionerna med teckningsperiod till och med augusti 2012 avser ett optionsprogram till personal 
inom bolaget. Optionerna i detta program har ännu inte allokerats till anställda i bolaget och det är styrelsens avsikt att föreslå bolagsstäm-
man den 24 maj 2012 att avregistrera dessa optioner. På den extra bolagsstämman i november 2012 beslutades om ett incitamentsprogram 
för koncernens VD Denis Alexandrov och investeringschef max yacoub genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av lika 
många aktier. För detaljerad beskrivning av teckningsoptionerna, se ”Aktiekapital och ägarförhållanden”. genomsnittligt antal aktier under 
perioden efter utspädning är därför 18 674 197.

c) antal utestående aktier, kvotvärde per aktie samt aktiekapitalets gränser 
Per årssluten 2012 och 2011 var det utestående antalet aktier enligt vad som följer. 

koncernen moderbolaget

2012 2012 us$ 2011 2011 us$ 2012 2012 us$ 2011 2011 us$

ingående balans 17 616 987 16 016 987 17 616 987 16 016 987

nyemissioner under perioden – 1 600 000 – 1 600 000

Antal utestående aktier per respektive 
årsslut 17 616 987 17 616 987 17 616 987 17 616 987

aktiekapital kvotvärde i sek 
(11,25 per aktie) 198 191 104 30 417 936 198 191 104 30 417 936 198 191 104 30 417 936 198 191 104 30 417 936
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i juli 2011 genomförde bolaget en riktad nyemission där antalet aktier ökade med 1 600 000, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 
18 000 tSEK.
 Aktiekapitalets gränser vid årsslutet 2012 var enligt stadgarna inte mindre än 150 000 tSEK och inte mer än 600 000 tSEK och gränserna 
för antalet aktier var lägst 15 000 000 och högst 60 000 000. Antalet utgivna och fullt betalda aktier per den 31 december 2012 var 17 616 987.

koncernen

 2012-12-31 tsek  2011-12-31 tsek  2012-12-31 tusD  2011-12-31 tusD

Aktiekapital 198 191 198 191 30 418 30 418

övrigt tillskjutet kapital 155 819 155 819 23 915 23 915

Valutakursreserv –27 057 –18 143 –4 153 –2 785

Balanserat resultat  inklusive årets resultat –101 791 –27 836 –15 623 –4 272

summa eget kapital hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 225 162 308 031 34 557 47 276

     

Eget kapital per aktie, SEK, uSD 12,78 17,48 1,96 2,68

not 18   AVSättningAr

koncernen

 2012-12-31 tsek  2011-12-31 tsek  2012-12-31 tusD  2011-12-31 tusD

ingående avsättning för återställningskostnader 10 261 5 599 1 575 859

Försäljningsvärde från sålda dotterföretag – –1 004 – –154

ytterligare avsättningar under året 1 564 5 666 240 870

summa avsättningar 11 825 10 261 1 815 1 575

Avsättningen för återställningskostnader för licensområdet tardan beräknas användas vid slutet av gruvrättighetsperioden, 2032. Avsätt-
ningen avseende licensområdet Staroverinskaya beräknas användas vid slutet av gruvrättighetsperioden, 2029. 
 Återställningskostnadernas storlek för varje enskilt licensområde är till stor del beroende på vilken typ av mark gruvverksamheten är 
belägen på. inget av koncernbolagens produktionsanläggningar ligger på mark som är känslig ur miljösynpunkt eller ur andra aspekter. 
Beräkningarna av framtida återställningskostnader har främst baserats på antaganden som anges i respektive licensavtal.
 En beräkning av nuvärdet av återställningskostnader utförs för samtliga licenser i varje dotterföretag på årlig basis och grundar sig på 
tekniska specialistbedömningar av mängden arbete och utrustning som krävs för att följa återställningskraven i vart och ett av licensavtalen.

not 19   LÅngFriStigA OCH KOrtFriStigA LÅn

koncernen

 
 2012-12-31  

tsek

 
 2012-12-31  

tusD

 2012-12-31  
effektiv 

ränta

 
 2011-12-31  

tsek

 
 2011-12-31 

tusD

 2012-12-31  
effektiv 

ränta

Långfristiga obligationlån, uSD 214 422 32 909 11,5–13% – – –

Långfristiga lån, uSD – – 0% 14 020 2 152 0%

Långfristiga lån, rur 4 306 661 0% 3 451 530 0%

ränteskulder, rur – – – – – –

ränteskulder, uSD – – – 894 137 –

summa långfristiga lån 218 728 33 570  18 365 2 819  

       

Erhållna kortfristiga lån, rur 69 422 10 655 13% 65 348 10 029 13%

Erhållna kortfristiga lån, uSD 60 335 9 260 10% 159 931 24 546 18%

ränteskulder, rur – – – 40 6 –

ränteskulder, uSD – – – 5 771 886 –

summa kortfristiga skulder inklusive 
ränteskulder 129 758 19 915  231 090 35 467  

summa erhållna lån inklusive  
ränteskulder 348 486 53 485  249 455 38 286  

i december 2012 omstrukturerade koncernen lånen som man hade erhållit från aktieägarna. Den generella räntan för skulden sjönk från  
18 % till ett spann mellan 11,5 och 13 % per år. Lånet förfaller 2014.
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not 20   FinAnSiELLA tiLLgÅngAr, SKuLDEr OCH riSKEr

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

Finansiella instrument, kategorier, klassificeringar och innehav
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen, lånefordringar och kundfordringar, innehav som hålls tills de förfaller, finansiella tillgångar som kan säljas. Koncernen har för 
närvarande inga tillgångar som klassificeras som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar 
och kundfordringar, innehav som hålls tills de förfaller, finansiella tillgångar som kan säljas.
Koncernens finansiella skulder omfattar leverantörsskulder, finansiella leasingskulder och övriga kortfristiga räntebärande skulder samt 
övriga långfristiga räntebärande skulder.

finansiella skulder

koncernen moderbolaget

lång- och kortfristiga lån  2012-12-31  
tsek

 2011-12-31  
tsek

 2012-12-31 
tusD

 2011-12-31 
tusD

 2012-12-31 
tsek

 2011-12-31  
tsek

 2012-12-31 
tusD

 2011-12-31 
tusD

Lån från aktieägare 214 422 – 32 909 – 214 422 – 32 909 –

Lån från Centerra gold inc. enligt joint 
venture-avtal – 14 020 – 2 152 – 14 020 – 2 152

övriga lån 4 306 4 345 661 667 893 984 137 151

Leasingskuld 1 134 5 575 174 856 – – – –

summa långfristiga lån 219 862 23 940 33 744 3 674 215 315 14 914 33 046 2 289

         

Lån från aktieägare – 165 702 – 25 432 – 165 702 – 25 432

Banklån 129 758 65 388 19 915 10 036 – – – –

Leasingskuld 5 217 8 874 801 1 362 – – – –

summa kortfristiga lån 134 974 239 964 20 716 36 830 – 165 702 – 25 432

Analys av löptider i relation till de totala avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena visas nedan:

 2013 tsek 2014 tsek 2013  tusD 2014  tusD

Banklån 139 940 – 21 478 –

Lån från aktieägare – 243 615 – 37 390

övriga lån – 4 306 – 661

Leasingskuld 5 679 1 176 872 180

total 145 619 249 097 22 349 38 231

Verkligt värde och redovisat  
värde av finansiella skulder

 2012-12-31  
tsek

Verkligt 
värde

 2011-12-31  
tsek

redovi-
sat värde

 2012-12-31 
tusD

Verkligt 
värde

 2011-12-31 
tusD

redovi-
sat värde

 2012-12-31 
tsek

Verkligt 
värde

 2011-12-31  
tsek

Verkligt 
värde

 2012-12-31 
tusD

Verkligt 
värde

 2011-12-31 
tusD

Verkligt 
värde

Leverantörsskulder 7 530 7 530 1 156 1 156 13 527 13 527 2 076 2 076

övriga kortfristiga skulder 18 863 18 863 2 895 2 895 8 719 8 719 1 338 1 338

Lån från aktieägare 214 422 214 422 32 909 32 909 – – – –

Erhållna lån och upplupen ränta 129 757 134 063 19 915 20 576 230 742 230 742 35 414 35 414

övriga lån 4 306 4 306 661 661 3 451 3 451 530 530

Leasingskuld 6 350 6 350 975 975 14 449 14 449 2 218 2 218

summa finansiella skulder 381 228 381 228 58 510 58 510 270 888 270 888 41 575 41 575

förfallostrukturer för  
finansiella skulder per  
den 31 december 2012:

 
< 1 år från  

balansda-
gen, tsek

> 1 år men < 5 
år från  

balansda-
gen, tsek 

 
> mer än 5 
år, tsek

 
< 1 år från  
balansda-

gen, tusD

> 1 år men < 5 
år från  

balansda-
gen, tusD 

 
> mer än 5 
år, tusD

Leverantörsskulder 7 530 – – 1 156 – –

övriga kortfristiga skulder 18 863 – – 2 895 – –

Lån från aktieägarna – 214 422 – – 32 909 –

Erhållna lån och upplupen ränta 129 758 – – 19 915 – –

övriga lån – 4 306 – – 661 –

Leasingskuld 5 217 1 134 – 801 174 –

summa finansiella skulder 161 367 219 862 – 24 766 33 744 –
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räntesatserna på leasingskulder är fasta. räntesatserna på lån från banker och aktieägare är fasta under lånets bindningstid och koncer-
nen är därför inte direkt exponerad för någon ränterisk. 

Finansiella leasingskulder förfaller enligt följande:

koncernen

 2012-12-31  
tsek 

minimum 
leasing-
avgifter

 2012-12-31  
tsek 
ränta

 2012-12-31  
tsek 

nuvärde 
av betal-

ningar

 2012-12-31  
tusD 

minimum 
leasing-
avgifter

 2012-12-31  
tusD 
ränta

 2012-12-31  
tusD 

nuvärde 
av betal-

ningar

Kortare än ett år 5 679 462 5 217 872 71 801

mellan ett och fem år 1 176 43 1 134 180 7 174

summa 6 855 505 6 351 1 052 78 975

finansiella tillgångar

likvida medel

 2012-12-
31 tsek
Verkligt 

värde

 2012-12-
31 tsek
redovi-

sat värde

 2012-12-31 
tusD

Verkligt 
värde

 2012-12-31 
tusD

redovi-
sat värde

 2011-12-
31 tsek
Verkligt 

värde

 2011-12-
31 tsek
redovi-

sat värde

 2011-12-31 
tusD

Verkligt 
värde

 2011-12-31 
tusD

redovi-
sat värde

Likvida medel i SEK 790 790 121 121 1 880 1 880 289 289

Likvida medel i uSD 6 6 1 1 6 239 6 239 958 958

Likvida medel i rur 21 470 21 470 3 295 3 295 2 876 2 876 441 441

summa likvida medel 22 266 22 266 3 417 3 417 10 995 10 995 1 687 1 687

Verkligt värde och redovisat värde av finansiella tillgångar 

 2012-12-31 
tsek  

Verkligt 
värde

 2012-12-31  
tsek 

redovisat 
värde

 2012-12-31  
tsek 

maximum 
kreditrisk

 2011-12-31 
tsek  

Verkligt 
värde

 2011-12-31  
tsek 

redovisat 
värde

 2011-12-31  
tsek 

maximum 
kreditrisk

Kundfordringar 508 508 – 986 986 –

reservering för osäkra kundfordringar – – – – – –

Kundfordringar, netto 508 508 508 986 986 986

övriga kortfristiga fordringar 1 556 1 556 1 556 5 878 5 878 5 878

Summa likvida medel 22 266 22 266 – 10 995 10 995 –

summa finansiella tillgångar 24 330 24 330 2 064 17 859 17 859 6 864

 2012-12-31 
tusD  

Verkligt 
värde

 2012-12-31  
tusD 

redovisat 
värde

 2012-12-31  
tusD 

maximum 
kreditrisk

 2011-12-31 
tusD  

Verkligt 
värde

 2011-12-31  
tusD 

redovisat 
värde

 2011-12-31  
tusD 

maximum 
kreditrisk

Kundfordringar 78 78 – 151 151 –

reservering för osäkra kundfordringar – – – – – –

Kundfordringar, netto 78 78 78 151 151 151

övriga kortfristiga fordringar 239 239 239 902 902 902

Summa likvida medel 3 417 3 417 0 1 687 1 687 0

summa finansiella tillgångar 3 734 3 734 317 2 741 2 741 1 053

Policy för finansiell riskhantering 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: a) marknadsrisk (inklusive valuta- och guldprisrisk, tids-
glapp, omräkningsexponering och ränterisk), b) kreditrisk samt c) likviditetsrisk inklusive kapitalrisk. Koncernens övergripande riskhante-
ringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter 
på koncernens finansiella resultat. 
 Koncernen försöker att motverka dessa risker genom att försäkra sig om lämplig kompetens finns i styrelse och bolagsledning för att 
utvärdera riskerna. Således arbetar företaget proaktivt med att genomföra lämpliga åtgärder för att motverka och hantera de risker som 
räknas upp ovan. Därtill rådgörs det emellanåt med konsulter vid behov. Koncernen använder sig inte av derivatinstrument för att säkra sig 
mot finansiella risker.

a1) Valuta- och guldprisrisk 
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad både för valutarisk och guldprisrisk eftersom förändringar i valutakurser och guldpriser 
påverkar koncernens resultat och kassaflöde. Koncernens policy är generellt att inte säkra sig mot valuta- och guldprisrisker. under vissa 
omständigheter, t.ex. om den långivande banken kräver det eller om styrelsen anser det vara berättigat, kan riskerna begränsas t.ex. 
genom terminsförsäljning av guld eller genom valutasäkringsåtgärder.
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Valutaexponering och analys
Koncernen är exponerad för valutaarisk i relation till nettot av finansiella instrument noterade i utländsk valuta.
 Den funktionella valutan i dotterföretagen är ryska rubel, rur, och rapportvaluta är SEK. tillgångar och skulder räknas om från den 
funktionella valutan till rapportvalutan med balansdagens kurs, 0,2134 SEK per rur (0,2154), intäkter och kostnader räknas om med 
genomsnittskursen 0,2181 SEK per rur (0,2210). Omräkningsdifferensen redovisas som en separat komponent i övrigt totalresultat och 
den ackumulerade effekten i reserv för valutadifferenser i eget kapital.

Koncernens finansiella tillgångar och skulder fördelat per valuta:

 
 

 2012-12-31 
tsek

sek 

 2012-12-31  
tsek

usD

 2012-12-31  
tsek

rur

 2012-12-31  
tsek
total

 2012-12-31  
tusD

sek

 2012-12-31 
tusD

usD

 2012-12-31 
tusD

rur

 2012-12-31 
tusD

total

Likvida medel 790 6 21 470 22 266 121 1 3 295 3 417

Kundfordringar – – 508 508 – – 78 78

övriga kortfristiga fordringar 318 – 1 238 1 556 49 – 190 239

summa finansiella tillgångar 1 108 6 23 216 24 330 170 1 3 563 3 734

         

Leverantörsskulder 1 381 – 6 149 7 530 212 – 944 1 156

övriga kortfristiga skulder 177 – 18 686 18 863 27 – 2 868 2 895

Lån från aktieägare – 214 422 – 214 422 – 32 909 – 32 909

Lån, inklusive upplupen ränta – 60 335 69 422 129 757 – 9 260 10 655 19 915

övriga lån –                –   4 306 4 306                –   – 661 661

Finansiella leasingskulder – 4 282 2 068 6 350 – 657 317 975

summa finansiella skulder 1 557 279 039 100 632 381 228 239 42 826 15 445 58 510

netto finansiella poster –449 –279 033 –77 416 –356 898 –69 –42 825 –11 882 –54 776

Känslighetsanalys av förlust före skatt för valutarisk visas i tabellen nedan:

rur  
 2012-12-31  

förändring i  
växelkurs, %

rur  
 2012-12-31  

effekt på resultat 
före skatt, tsek

rur  
 2012-12-31  

effekt på resultat 
före skatt, tusD

usD  
 2012-12-31  

förändring i  
växelkurs, %

usD  
 2012-12-31  

effekt på resultat 
före skatt, tsek

usD  
 2012-12-31  

effekt på resultat 
före skatt, tusD

10 % ökat med 7 741 ökat med 1 188 10 %  ökat med 27 903  ökat med 4 283

–10 % minskat med 7 741 minskat med 1 188 –10 % minskat med 27 903 minskat med 4 283

analys, guldprisrisk
Koncernen är exponerad för risken för fluktuationer i marknadspriset på det guld man producerar. Koncernens policy är att hantera dessa 
risker genom försäljning av guldet till ett spotpris från Londonmarknaden överenskommet med köparen, liksom på basis av Am/Pm fixing 
eller tradebook market orders (stoppa förlusten eller vinsthemtagning).

tabellen nedan sammanfattar påverkan på resultatet före skatt vid förändringar av guldpriset. Analysen grundar sig på antagandet att 
guldpriset rör sig med 10 % medan alla andra variabler förblir oförändrade.  

förändring av guldpris i usD vid: effekt på rörelseresultat, tsek effekt på rörelseresultat, tusD

+10 %, övriga faktorer förblir oförändrade minskat med 23 413 minskat med 3 593

–10 %, övriga faktorer förblir oförändrade ökat med 23 413 ökat med 3 593

a2) Tidsglapp
Denna exponering uppkommer främst inom koncernens alluviala guldproduktion. Alluvial guldproduktion är strängt säsongsbunden och 
sker under den varma tiden på året (maj-oktober). under resten av året sker produktionsförberedelser och under kalenderårets första fyra 
månader tar man på sig stora kostnader inför produktionsstarten. Det gäller t.ex. inköp av stora mängder bränsle, servicegenomgång av all 
utrustning och transport av arbetare till de avlägsna produktionsplatserna. Härmed bestäms en stor del av det aktuella årets produktions-
kostnad under det första halvåret medan faktisk guldproduktion till övervägande del sker under tredje kvartalet. Försäljningen sker sedan 
under såväl tredje som fjärde kvartalet. Härav framgår att det slutliga priset på det sålda guldet kan skilja sig markant från det producerade 
guldets anskaffningsvärde. 
 Denna risk är inte längre tillämplig eftersom koncernen under 2012 lade ut den alluviala guldproduktionen på en erfaren entreprenör, 
där Auriant erhåller en effektiv royalty om 24,5 % på all guldförsäljning och 18,5 % netto av mrEt.

a3) Ränterisk
Koncernens räntebärande lån avser kortfristiga rubel- och dollarlån i ryska banker (Svyaz bank respektive Promsvyazbank) och lån från 
aktieägare/närstående. För närvarande löper samtliga lån med fast ränta under lånetiden och således är koncernen för närvarande inte 
direkt exponerad för någon ränterisk. 

b) Kreditrisk
överskottslikviditet placeras som huvudregel på inlåningskonto eller i kortfristiga räntebärande instrument utan någon betydande kreditrisk. 
 Vad gäller den rena guldförsäljningen förekommer generellt inga kundförluster. Köparna består av stora, licensierade guldköpande 
ryska banker. Betalning sker vanligtvis inom 30 dagar. Auriant har förhållandevis små kundfordringar från andra parter än de ryska ban-
kerna som är föremål för kundförluster. Avsättningar för kundförluster görs på grundval av individuella bedömningar av möjliga betalningar 
från samtliga motparter.
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c1) Likviditetsrisk
Auriant mining group befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede och är således i fortsatt stort behov av att investera. internt genererade 
intäkter är inte tillräckliga för dessa investeringar. Bolagets tillväxt är därför fortsatt beroende av extern finansiering. Extern finansiering 
kan ske i form av upptaganade av lånemedel eller via tillförsel av eget kapital. För bolag i ett tidigt skede är egenkapitalfinansiering den 
vanligaste varianten. Bolaget har sedan grundandet vid ett flertal tillfällen genomfört företrädes- eller riktade nyemissioner. Framgångsrika 
genomföranden av emissioner är dock till stor del avhängiga av marknadsklimatet. Emellertid har extern finansiering i form av banklån 
blivit en av de viktigaste källorna till rörelsekapital för koncernen och säkerställde även tillväxt av investeringsaktiviteten. med hjälp av en 
positiv kredithistoria har Auriant lyckats stärka sina relationer med bankerna vilket pekar på ett fortsatt framgångsrikt samarbete.
 i december 2012 omstrukturerade koncernledningen lånet från aktieägarna. Per den 31 december 2012 hade man en skuld till aktieägarna 
på motsvarande 214,4 mSEK (32 muSD). Den totala räntan för lånet minskade från 18 % till spannet 11,5–13 % per år.  Lånet förfaller 2014.
 Som en del av skuldomstruktureringsprogrammet betalade Auriant i februari 2013 tillbaka ett lån till Svyazbank som uppgick till 35 
mSEK (5 muSD). Detta minskade inte beloppet på bolagets skulder men sänkte räntebördan.

c2) Kapitalrisk
Frågan om kapitalrisk, optimal kapitalstruktur och kostnaden för kapital är central i alla företag. Styrelsen i Auriant AB försöker alltid 
optimera kapitalkostnaden, men måste enligt vad som sagts ovan beakta att koncernen för närvaranade är i ett tidigt utvecklingsskede, 
varför soliditeten måste hållas relativt hög. För närvaranade anser styrelsen att soliditeten i koncernen i uppbyggnadsskedet (det vill säga 
innan storskalig guldproduktion är inledd) inte skall vara lägre än 50 %. i ett senare skede kan soliditeten vara lägre. Vid årsslutet 2012 
uppgår koncernens soliditet 34,8 %, vilket inte betraktas som tillfredsställande. Auriants styrelse arbetar aktivt med att stärka koncernens 
balansräkning och soliditet.

not 21   LEVErAntörSSKuLDEr OCH öVrigA KOrtFriStigA SKuLDEr 

koncernen moderbolaget

 2012-12-31  
tsek

 2011-12-31  
tsek

 2012-12-31 
tusD

 2011-12-31 
tusD

 2012-12-31 
tsek

 2011-12-31  
tsek

 2012-12-31 
tusD

 2011-12-31 
tusD

Leverantörsskulder 7 530 13 527 1 156 2 076 1 381 148 212 23

upplupna avgifter 600 1 200 92 184 600 1 200 92 184

Periodisering för personalkostnader 1 118 824 172 126 840 824 129 126

övriga periodiseringar – 3 968 – 609 – 3 968 – 609

Summa upplupna kostnader 1 718 5 992 264 920 1 440 5 992 221 920

summa leverantörsskulder och 
övriga kortfristiga skulder 9 248 19 519 1 419 2 996 2 820 6 137 433 942

not 22   JuStEring För iCKE-LiKViDA POStEr  

koncernen moderbolaget

2012 
tsek

2011 
tsek

2012 
tusD

2011 
tusD

2012  
tsek

2011 
tsek

2012 
tusD

2011 
tusD

Avskrivningar 40 661 26 081 6 241 4 003 – – – –

nedskrivningar 29 631 37 766 4 548 5 796 – – – –

resultat från försäljning av materiella 
anläggningstillgångar  2 605 – 400 – – – –

intäkter för försäljning av dotterföretag –6 753 –11 858 –1 036 –1 820 –6 753 – –1 036 –

överskott från inventering –2 970 – –456 –     

övriga intäkter –1 225 – –188 – –1 225 – –188  

övriga icke-likvida poster –8 850 5 871 –1 358 901 – – – –

summa 50 494 60 465 7 750 9 280 –7 978 – –1 224 –
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not 23   LÅn tiLL DOttErFörEtAg  

moderbolaget

 2012-12-31 tsek  2011-12-31 tsek  2012-12-31 tusD  2011-12-31 tusD

ingående balans 237 111 274 563 36 391 42 139

Omklassificeringar 184 541 – – –

Lån under året 19 645 178 057 3 015 27 328

upplupen ränta 19 232 17 539 2 952 2 692

Återbetald under året –12 514 – –1 921 –

Omräkningsdifferens –14 947 –4 736 –2 294 –727

netto från lån beviljade till Artel Starateley Lena* – –4 107 – –630

Lån omvandlade till eget kapital –109 298 – –16 775 –

Avsättning/nedskrivning av lånefordringar –238 888 –224 205 –36 664 –34 410

utgående bokfört värde 84 883 237 111 –15 295 36 391

* Artel Starateley Lena hade uteslutits från koncernen sedan september 2011

Lån till dotterföretag utgör en väsentlig del av tillgångarna i moderbolaget, och ledningen för moderbolaget genomför regelbundet ned-
skrivningstester för att fastställa att återvinningsvärdet av dessa tillgångar inte är lägre än det redovisade värdet. nedskrivningstestet som 
genomfördes per den 31 december 2012 har visat på ett behov av nedskrivning av lån som har beviljats till dotterföretaget tardan gold och 
som totalt uppgår till - 238 888 tSEK (-224 205 tSEK)

not 24   StäLLDA SäKErHEtEr 

koncernen moderbolaget

ställda säkerheter
 2012-12-31  

tsek
 2011-12-31  

tsek
 2012-12-31 

tusD
 2011-12-31 

tusD
 2012-12-31 

tsek
 2011-12-31  

tsek
 2012-12-31 

tusD
 2011-12-31 

tusD

Anläggningstillgångar 138 434 119 006 21 247 18 265 – – – –

nettotillgångar i pantsatta dotterbolag 
(exklusive direkt pantsatta anläggnings-
tillgångar) 23 575 69 810 3 618 10 714 – – – –

Andelar i dotterföretag – – – – 336 016 289 415 51 571 44 419

Fordringar från dotterföretag – – – – 133 015 116 420 20 415 17 868

Belånade bankkonton 50 50 8 8 50 50 8 8

summa 162 059 188 866 24 872 28 987 469 081 405 885 71 993 62 294

Samtliga tillgångar förutom bankkonton i Sverige pantsätts enligt låneavtalen med Promsvyazbank (uSD) och Svyazbank (rur) som 
ingåtts under 2012 av grE-324 och tardan gold. För detaljer hänvisas till not 19.

not 25   rörELSEFörVärV

förvärv
Koncernen har inte förvärvat något dotterbolag under 2012 och 2011.

avyttringar
under 2012 avyttrade koncernen 20 % av sitt innehav i Awilia Enterprises Ltd. (nedan ”Awilia”) till Centerra gold inc. Awilia är ett joint ven-
ture med Centerra gold inc. Awilia äger 100 % av LLC Kara-Beldyr, företaget som äger licensområdet Kara-Beldyr i vilket joint venture-verk-
samheten bedrivs i ryssland. i januari 2012 fullföljde Centerra gold inc. den andra fasen av investeringarna i detta joint venture genom 
att investera 4 muSD och fick därmed ytterligare 20 % ägandeskap i detta joint venture enligt options- och aktieavtalet. Köpeskillingen 
betalades genom en kvittning av förskotten till fas två som tillhandahölls till koncernen genom en totalsumma om 4 muSD mot köpeskil-
lingen. Koncernens ägandeskap i Awilia per balansdagen minskade från 50 % till 30 % och koncernen har för avsikt att behålla den andelen 
av detta joint venture och att fortsätta vara involverade i den fortsatta prospekteringen av licensområdet Kara-Beldyr.

avyttring av dotterbolag 2011
under 2011 avyttrade koncernen hela sitt innehav i LLC Artel Lena. Försäljningen av LLC Artel Lena genomfördes i två delbetalningar till 
LLC Sibirskoye Zoloto för en total köpeskilling om 21 726 tSEK (3 334 tuSD). Avyttringen av aktierna ledde till följande borttagande från 
koncernbalansräkningen. 
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belopp i tsek belopp i tusD 

materiella anläggningstillgångar 7 041 1 081

Finansiella anläggningstillgångar 69 11

Varulager 48 056 7 376

övriga kortfristiga fordringar 29 628 4 547

Likvida medel 260 40

Långfristiga skulder –10 052 –1 543

Kortfristiga skulder –65 134 –9 997

erhållen köpeskilling 21 726 3 334

   

Vinst vid avyttring 11 858 1 820

Påverkan på koncernens kassaflöde 21 466 3 295

not 26   närStÅEnDEtrAnSAKtiOnEr

majoritetsaktieägare och det yttersta moderbolaget i Auriant mining AB är Bertil Holdings Limited som äger cirka 53 % av bolagets aktier. 
Bertil Holdings Limited är ett bolag som styrs av styrelseordföranden Preston Haskell som ytterst är Auriant minings kontrollerande part. 
De återstående 47 % av aktierna i Auriant mining är spridda på cirka 3 500 aktieägare.

finansiering 
under 2011–2012 har Auriant mining AB erhållit finansiering från ett företag relaterat till den ytterst kontrollerande parten till ett samman-
lagt belopp om 28,7 muSD, vilket motsvarar 192,8 mSEK. räntan på lånen varierade från 18 % till 24 % och som säkerhet för en del av lånen 
har 50 % av aktierna i dotterföretaget LLC tardan gold och 100 % av aktierna i dotterföretaget LLC uzhunzhul ställts. 

finansiering golden impala tsek tusD

ingående balans inklusive räntor 165 701 23 934

Lån erhållna under perioden 32 869 5 603

upplupen ränta för perioden 32 409 4 878

Lån återbetalda under perioden inklusive ränta –7 222 –1 179

Valutakursdifferenser –9 335 – 

utestående skuld inklusive ränta 214 422 33 235

Per den 21 november 2012 ingick Auriant mining AB  ett avtal avseende en omstrukturering av villkoren för lånen som man hade fått från 
majoritetsägaren. Enligt villkoren för omstruktureringen har lånen konsoliderats till ett lån som förfaller 2014. Den omstrukturerade skulden 
är inte säkrad och den huvudsakliga räntenivån sjönk från 18 % till 13 %. minimum månatlig räntebetalning är 5 % per år, där de återstående 
8 % kapitaliseras. Eventuella månatliga räntebetalningar över 5 % kommer att ligga på en nivå under 8 % per år, så att årsräntesatsen för 
skulden kommer att ligga inom spannet 11,5 %–13 %.

nedanstående tabell sammanfattar de transaktioner som gjorts under året med närstående parter:

koncernen

2012 tsek 2011 tsek 2012 tusD 2011 tusD

finansiella intäkter från närstående:     

ränteinkomster från företag närstående till den ytterst kontrollerande parten – 71 – 11

inköp från närstående:     

Köp från företag närstående till den ytterst kontrollerande parten 36 31 6 5

Köp från närstående till ledningspersonal – 1 059 – 163

ränteutgifter till närstående:     

räntor till företag styrda av den ytterst kontrollerande parten 32 409 7 429 4 974 1 140

mellanhavanden med närstående vid årets slut     

fordringar på     

Företag närstående till den ytterst kontrollerande parten 112 1 216 17 187

skulder till     

Företag närstående till den ytterst kontrollerande parten 215 338 177 055 33 050 27 174

För ersättningar till styrelse och koncernledning hänvisas till not 3.
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n Ot E r

not 27   VäSEntLigA HänDELSEr EFtEr rAPPOrtPEriODEnS utgÅng 

Som en del av skuldomstruktureringsprogrammet återbetalade LLC tardan gold ett lån till Svyazbank som uppgick till 35 mSEK (5 muSD) i 
februari 2013. Detta minskade inte summan av koncernens skulder men sänkte räntebördan.
 i mars 2013, som en del av omstruktureringsprogrammet, slogs koncernens dotterbolag LLC Solcocon ihop med dotterföretaget LLC 
rudtechnologiya. Enligt koncernledningens beslut likviderades koncernens dotterföretag LLC CAg Promstroy och LLC Borservice, då 
dessa inte bedrev någon verksamhet, i februari respektive april 2013.
 under Q1 2013 genomfördes en nyemission. Emissionen avser 185 000 teckningsoptioner som emitterats till VD, VD:n har tecknat 
aktierna.   

Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med internationella redovisningsstandarder, IFRS, sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av kon-
cernens resultat och ställning.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets resultat 
och ställning.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens 
och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moder-
bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, den 23 april 2013

Preston Haskell Denis Alexandrov Andre Bekker

Styrelseordförande Verkställande direktör Styrelseledamot

Styrelseledamot

Peter Daresbury Ingmar Haga 

Styrelseledamot Styrelseledamot

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 23 april 
2013. Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställ-
else på årsstämman den 15 maj 2013.

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 april 2013
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson
Auktoriserad revisor
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raPPort om årsreDoVisningen och 
koncernreDoVisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Auriant Mining AB (publ) för år 2012. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 24–37  
och 44–83.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernre-
dovisning som ger en rättvisande bild enligt International 
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, 
och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovis-
ning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har ut-
fört revisionen enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen 
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och kon-
cernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredo-
visningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 

revisionsberättelse

innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsre-
dovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2012 och av dess finan-
siella resultat och kassaflöden för året enligt International 
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, 
och årsredovisningslagen. En bolagsstyrningsrapport har 
upprättats. Förvaltningsberättelsen och bolagsstyrnings-
rapporten är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

raPPort om anDra kraV enligt lagar 
och anDra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Auriant Mining AB för år 2012. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Till årsstämman i Auriant Mining AB (publ), org.nr 556659-4833
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revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om försla-
get till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt 
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningsla-
gen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalan-
den.

uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 23 april 2013
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson
Auktoriserad revisor
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Definitioner
Med “Auriant Mining AB”, “Auriant” eller “Bolaget” av-
ses Auriant Mining AB (publ) med svenskt organisations-
nummer 556659-4833 och dess dotterbolag.

affärsiDé
Genom utnyttjande av kunskaper och kontakter i Ryssland 
bli ett internationellt sett medelstort och lönsamt guldpro-
duktionsbolag. Även andra mineraler än guld och andra 
länder kan omfattas av bolagets verksamhet i framtiden.

tiDPunkter för ekonomisk informa-
tion unDer 2013
Auriant Mining ABs räkenskapsår är 1 januari – 31 de-
cember. Bolaget lämnar under 2013 återkommande ekono-
misk information enligt följande:

Delårsrapport (1) jan–mars 2013: 30 maj 2013
Delårsrapport (2) jan–juni 2013: 29 augusti 2013
Delårsrapport (3) jan–sept 2013: 28 november 2013

årsstämman 2013
Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 15 maj 
2013 klockan 15.00 i Näringslivets Hus, Storgatan19 i 
Stockholm.  Registreringen till årsstämman börjar klockan 
14.30. Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktie-
boken på avstämningsdagen som är onsdagen den 8 maj 
2013. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i 
god tid före den 8 maj 2013 genom förvaltarens försorg 
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla 
rätt att delta i stämman.

(ii) Anmäla deltagandet till Bolaget senast kl 16.00 den 
8 maj 2013, via mail på adress agm@auriant.se eller via 
brev på adressen Auriant Mining AB, Engelbrektsplan 2, 
4 tr, 114 34 Stockholm. Anmälan måste omfatta fullstän-
digt namn, person- eller organisationsnummer, adress och 
telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om 
ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör an-
mälan i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registre-
ringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsfor-
mulär kan laddas ned från Bolagets hemsida www.auriant.
se. Den som företräder juridisk person skall förete kopia 
av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande 
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

övrig information





Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm,

Phone: +46(0)8-624 26 80, +46(0)70 7 27 70 97, Fax: +46(0)8-624 37 20, info@auriant.se


