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Finansiella händelser
• Under det första kvartalet 2019 Bolagets verksamhet var främst inriktad på avrymning-

sarbeten för att säkra tillgången till malm framöver. Arbetsvolymen för avrymningen up-
pgick till 274,3 tusen m3. Gruvverksamheten genomfördes på Pravoberezhniy-fyndighet-
en som kommer att bli den främsta källan av malm i 2019.

• Under det första kvartalet 2019 fortsätter Bolaget byggandet av CIL-fabriken. Bolaget 
bröt marken på byggarbetsplatsen i maj 2018 och sedan dess uppgick markarbeten till 
mer än 150 000 kbm, installerades 1 500 ton stålramar och betongarbeten överskrids 14 
000 kbm. Byggandet pågår enligt plan och budget och Bolaget förväntar sig att sätta 
igång CIL-anläggningen i slutet av juli 2019.

• Den totala guldroduktionen under det första kvartalet 2019 var 86,2 kg (2 773 oz), en 
ökning med 22% jämfört med 70,6 kg (2 270 oz) under det första kvartalet 2018. Volymen 
för den brutna malmen uppgick till 28,3 tusen ton med genomsnittlig guldhalt på 2,48 g/t. 
Krossing på lakningsanläggningen uppgick till 33,4 tusen ton med genomsnittlig guld-
halt på 2,45 g/t.

• Under det första kvartalet 2019 utfördes ingen malmbrytning vid Solcocon, eftersom att 
produktion av alluvialguld är säsongsmässigt, vanligtvis från juni till oktober.

• I mars 2019 erhöll Bolaget 1,0 MUSD av finansiering med Delta LLC som ett resultat av 
försäljnings- och leaseback-transaktioner. Tillgångarna användes för CIL-konstruktion.

• Konsoliderade intäkter var 38,0 MSEK (4,1 MUSD) (Under det första kvartalet 2018: 18,9 
MSEK (2,3 MUSD)). 

• EBITDA var 2,1 MSEK (0,2 MUSD) jämfört med -8,2 MSEK (-1,0 MUSD) under det första 
kvartalet 2018.

• Nettoförlust efter skatt uppgick till -14,2 MSEK (-1,6 MUSD) jämfört med – 21,4 MSEK 
(-2,6 MUSD) under det första kvartalet 2018.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

• I    april    2019   mineraltillgångarna för Kara-Beldyr guldförekomsten godkändes 
av den ryska Statskommittén för rapportering av mineralreserver (GKZ). 
Mineraltillgångsberäkningen som Auriant Mining sänt till GKZ för godkännande 
innehåller totalt C1 och C2 kategoriserade tillgångar på 842 000 uns guld (26,2 t) med 
en medelhalt på 3,38 g/t and 2 044 000 uns silver (63,6 t) med en medelhalt på 8,2 g/t. 
Den bekräftar och förstärker företagets tro på att man kan bygga en gruva som kan 
producera 2 t guld per år över en 10-årsperiod.

• I april 2019 projektdesigndokumentationen för CIL vid Tardan godkändes av den ryska 
Statens expertisinstitut (GlavGosExpertiza).

• I april 2019 den andra delbetalningen av lånet från VTB för finansiering av CIL-
anläggningen vid Tardan har gjorts tillgänglig för kreditutnyttjande. Den första 
delbetalningen av 2,2 MUSD (150 MRUB) utnyttjades av Tardan i december 2018. 
Den andra delbetalningen med samma belopp (150 MRUB) gjordes efter avslutad 
tillsynsverksamhet av CIL-projektet.

• I maj 2019 påbörjades alluvial produktion vid Solcocon.
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Finansdirektör har ordet
Bästa intressenter,

Det första kvartalet 2019 kännetecknades för Au-
riant som en stadig malmbrytning vid Tardan. Un-
der det första kvartalet 2019 var Bolaget fokuserat 
på att utföra avrymningsarbeten för att säkra till-
gången till malm framåt. Volymen av avrymning-
sarbeten uppgick till 274,3 tusen m3. Den totala 
guldroduktionen under det första kvartalet 2019 
var 86,2 kg (2 773 oz), en ökning med 22% jämfört 
med 70,6 kg (2 270 oz) under det första kvartalet 
2018. Volymen för den brutna malmen uppgick till 
28,3 tusen ton med genomsnittlig guldhalt på 2,48 
g/t. Krossing på lakningsanläggningen uppgick till 
33,4 tusen ton med genomsnittlig guldhalt på 2,45 
g/t.

Under det första kvartalet 2018 utfördes ingen 
malmbrytning efter ett beslut att tillfälligt avbry-
ta gruvverksamheten vid Tardan från januari 2018 
till det andra halvåret 2018 för att maximera lång-
siktigt värde för aktieägarna. I enlighet med plan 
återupptog Bolaget gruvverksamheten vid Tardan 
i juli 2018.

Under det första kvartalet 2019 utfördes ingen 
malmbrytning vid Solcocon, eftersom att produk-
tion av alluvialguld är säsongsmässigt, vanligtvis 
från juni till oktober. Brytningen av alluvialguld 
återupptogs i maj 2019 och det är 100% out-
sourced som är under 2018. Under 2018 engag-
erar Bolaget två entreprenörer som arbetar på två 
siter och samma entreprenörer kommer att fortsät-
ta att arbeta i 2019.

Bolagets EBITDA under perioden uppgick till 0,2 
MUSD jämfört med -1,0 MUSD i föregående pe-
riod som en föjld av högre produktion (med 16 
kg eller 22%) och försäljningsvolymer (med 44 kg 
eller 81%) under det första kvaratalet 2019 jämfört 
med samma period föregående år.

Under denna period fokuserade Bolaget på byg-
gandet av CIL-anläggningen och kapitalhöjnin-
gen: som ett resultat av försäljnings- och lease-
back-transaktioner erhöll Bolaget 1,0 MUSD av 

finansiering med Delta LLC som användes för 
CIL-konstruktion.

Bolaget har gjort  väsentlig  framsteg mot slut-
förandet av CIL-anläggningen. Under det andra 
kvartalet 2019 kommer vi fortsätta att fokusera 
på CIL-konstruktionen och påbörjandet av gru-
vdrift vid Pravoberezhny-fyndigheten och Solco-
con. Som tidigare meddelats fortsätter ledningen 
att vara övertygad att börja produktion på den nya 
CIL-anläggningen i slutet av juli 2019.

Alla förändringar i finansiella resultat som visas i 
procent (%) avser förändringar i US dollarbelopp.

IINTÄKTER OCH RESULTAT SAMT FI-
NANSIELL STÄLLNING 

INTÄKTER OCH RESULTAT

Auriant producerade totalt 86,2 kg (2 773 oz) guld 
i det första kvaratalet 2019, en ökning med 22% 
från 70,6 kg (2 270 oz) under samma period 2018. 
Under det första kvaratalet 2019  utfördes ingen 
malmbrytning vid Solcocon, eftersom alluvialgul-
dproduktionen är säsongsbetonad.

Som ett resultat av en högre produktionsvolym 
uppgick intäkter från guldförsäljningen till 4,1 
MUSD och ökade med 78% jämfört med 2,3 
MUSD under det första kvartalet 2018. Guld-
försäljningen uppgick till 98 kg (3 157 oz) och 
ökade med 81% jämfört med 54 kg (1 743 oz) un-
der det första kvartalet 2018.

Det genomsnittliga realiserade guldpriset under 
det första kvartalet var 1 312 USD per uns (under 
det första kvartalet 2018: 1 335 USD per uns).

En ökning av malmbrytningen vid Tardan un-
der det första kvartalet 2019 resulterade i en hö-
jning av försäljningskostnaden med 20% eller 0,8 
MUSD. Tillväxt av gruv- och produktionsverk-
samheten medförde en ökning av de totala kontan-
tutgifter med 58% eller 1,4 MUSD. Förändringen 
av avyttringstillgångar var 100% och den hänföras 
i förväg till  avrymningsarbeten på Pravoberezh-
ny-fyndigheten.

 3 månader 2019 3 månader 2018 Avvikelse Avvikelse %

Försäljningskostnader, inklusive (4 476) (3 724) (752) (20%)

Kontantutgifter (3 827) (2 422) (1 404) (58%)

Avskrivning och amortering (icke-kassapåver-
kande) (1 233) (1 083) (150) (14%)

Förändring av avrymningstillgångar (icke-kassa-
påverkande) 1 199 - 1 199 100%

Förändring av varor i arbete (icke-kassapåver-
kande) (615) (218) (397) (182%)
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Allmänna och Administrativa kostnader är kost-
naderna för Bolagets huvudkontor som uppgick 
till 0,6 MUSD, en minskning med 7% från 0,7 
MUSD under det första kvartalet 2018, 

Övriga rörelseintäkter under det första kvartalet 
2019 är en obetydlig del och representeras av en 
omvänd lagerstockning.

Övriga rörelsekostnader omfattade lånekostnader 
och andra utgifter (varav ingen var signifikant i 
sig) som förändrades oväsentligt. 

Finansiella kostnader ökade något med 7% jämfört 
med tidigare period och uppgick till 1,0 MUSD 
(under det första kvartalet 2018 - 0,9 MUSD). 
Inträffad ökning beror på de lån som erhölls i de-
cember 2018: det revolverande kortfristiga lån från 
Golden Impala Limited och lånefacilitet med VTB.

Inkomstskatten på 0,1 MUSD under det första 
kvartalet 2019 och 0,6 MUSD under det första 
kvartalet 2018 var positiv under båda perioderna 
och hänförlig till en förändring i uppskjuten skatt 
på dotterbolagens nivå och representerade uppsk-
juten skatteavvikelse avseende tidpunkt och skat-
teförluster som överföras i ny räkning (carry-for-
ward). 

Förlusten efter skatt under det första kvartalet 
2019 uppgick till -1,7 MUSD jämfört med -2,6 
MUSD under det första kvartalet 2018. 

Resultat per aktie för perioden var -0,02 US-dol-
lar jämfört med -0,04 US-dollar under det första 
kvartalet 2018.

FINANSIELL STÄLLNING

CIL-byggprojektet ledde till en ökning av materi-
ella anläggningstillgångar upp till 28,2 MUSD. 
De totala investeringarna i CIL uppgick till 1,2 
MUSD under det första kvartalet 2019.

Per den 31 mars 2019 har Bolaget 1,1 kg guld 
redo för försäljning jämfört med 43,4 kg per den 
31 mars 2018.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FAN-
INSERING

Under det första kvartalet 2019 finansierades 
löpande verksamheten genom guldförsäljning, 
återbetalning av mervärdesskatt och försäljnings- 
och leaseback-transaktioner. Under det första 
kvartalet 2018 finansierades löpande verksamhet-
en genom samma källa och som ett resultat av åt-
gärder inom kontantavsättning (försäljning av ut-
rustningen från Solcocon).

Den konsoliderade kassabehållning uppgick till 
0,3 MUSD per den 31 mars 2019 (per den 31 de-
cember 2017 – 1,2 MUSD).

Tillförordnad finansdirektör
Marina Makarova
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Övrig finansiell information
Vi rapporterar alla finansiella siffror i svenska kronor och i 
amerikanska dollar. De genomsnittliga valutakurserna som 
används i denna rapport är USD/SEK 9,1706 för resul-
taträkningen för det första kvartalet 2019 och USD/SEK 
9,2821 för balansräkning per den 31 mars 2019. För det 
första kvartalet 2018 användes de följande valutakurserna 
USD/SEK 8,1068 för resultaträkningen och USD/SEK 
8,3596 för balansräkningen.

SEGMENT INFORMATION

Bolaget redovisar rörelsesegment i enlighet med IFRS 8. 
För närvarande anser bolaget att det enbart verkar inom ett 
enda segment, då en enda produkt, guld, produceras och 
all verksamhet bedrivs i ett ekonomiskt område, Ryssland.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE  PARTER

Obligationsskulden till Golden Impala uppgick till 34,5 
MUSD per den 31 mars 2019 och den kortfristiga skulden 
till Golden Impala 2,1 MUSD i enlighet med det revolver-
ande kortfristiga lån.

Upplupna räntekostnader för transaktioner med närstående 
uppgick till -0,226 MUSD under det första kvartalet 2019.

Under det första kvartalet 2019 mottog Bolaget konsult-
tjänster från bolag med anknytning till styrelseledamot för 
0,042 MUSD och juridiska tjänster från ett företag relater-
at till huvudaktieägaren för 0,049 MUSD.

MEDARBETARE

Koncernen hade i genomsnitt 476 anställda under rapport-
perioden. Per den 31 mars 2019 uppgick antalet anställda i 
koncernen till 445 (455 per den 31 december 2018).

UTGIVNA AKTIER

Antalet utestående aktier per den 31 mars 2019 var 98 
648 502.  Aktiekapitalets lägsta gräns är 5,3 MSEK och 
den högsta är 21,3 MSEK och aktiens kvotvärde är 0,1125 
SEK (0,0137 USD). Varje aktie ger en röst.

MODERBOLAGET

Moderbolaget är ett holdingbolag utan betydande verk-
samhet. Det stödjer dotterbolagen med finansiering, in-
vesteringsrelationer, strategiska beslut, etc. Således har 
vanligtvis inga andra intäkter än ränteintäkter från lån till 
dotterbolagen eller ränteintäkter från bankinsättningar.

INTÄKTER OCH RESULTAT FÖR MODERBOLA-
GET

Intäkter för konsulttjänster för dotterbolag under det första 
kvartalet 2019 uppgick till 0,180 MSEK (0,020 MUSD) 
(under det första kvartalet 2018: 0,180 MSEK (0,022 
MUSD)).

Under det första kvartalet 2019 de externa kostnaderna 
förblev oförändrade jämfört med det första kvartalet 2018.

Personalkostnaderna ökade med 0,247 MSEK (0,017 

MUSD), främst på grund av utbetalning av sparade se-
mesteradagar från föregående åren.

Rörelseförlusten för det första kvartalet 2019 uppgick till 
-2,191 MSEK (-0,239 MUSD) jämfört med det första 
kvartalet 2018 på –1,926 MSEK (-0,238 MUSD).

Finansnettot för det första kvartalet 2019 uppgick till 
19,839 MSEK (2,163 MUSD) (under det första kvartalet 
2018: -1,290 MSEK (-0,159 MUSD)) och inkluderade 
räntekostnader, hänförliga till obligationer av Golden Im-
pala (Aktieägarens) om -2,156 MSEK (-0,235 MUSD); 
räntekostnader på -0,166 MSEK (-0,018 MUSD) till 
KFM och forex nettovinst på 15,578 MSEK (1,700 
MUSD). Dessa kostnader kompenserades delvis av rän-
teintäkter på interna lån om 6,583 MSEK (0,716 MUSD). 

Under det första kvartalet 2019 ökade räntekostnaderna 
med 43% eller 0,693 MSEK (0,052 MUSD) som ett re-
sultat av det nya revolverande kortfristiga lån från Golden 
Impala Limited.

Eftersom dotterbolagens skulder enligt de låneavtal som 
denominerade i RUB var effekten av forex på finansnet-
to i det första kvartalet 2019 var väsentligt på grund av 
uppskrivning av RUB mot SEK med 11%.

Nettovinst för det första kvartalet 2019 uppgick till 17,648 
MSEK (1,924 MUSD) jämfört med nettovförlust på 
-3,216 MSEK (-0,397MUSD) under det första kvartalet 
2018.

FINANSIELL STÄLLNING FÖR MODERBOLAGET

Total kassabehållning i Moderbolaget uppgick till 0,093 
MSEK (0,010 MUSD) per den 31 mars 2019 (0,175 
MSEK (0,020 MUSD) per den 31 december 2018)).

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH GRUND FÖR 
RAPPORTENS UPPRÄTTANDE

Koncernredovisningen för Auriant Mining AB har up-
prättats i enlighet med ”International Financial Reporting 
Standards” (IFRS) som beskrivs på sidan 71 i Årsredovis-
ningen för räkenskapsåret 2018. De uppskattningar och 
bedömningar som gjorts av styrelse och ledning vid up-
prättandet av årsrapporten beskrivs på sidan 80 i Årsre-
dovisningen för 2018.

Denna årsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, 
Delårsrapportering och i enlighet med den svenska Årsre-
dovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisnings-
regler för koncerner. Moderbolagets redovisning är up-
prättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Re-
dovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna 
för moderbolaget är densamma som för koncernen med de 
undantag som beskrivs i Årsredovisningen 2018.

Samma redovisningsprinciper tillämpas i denna delårsrap-
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port som i Årsredovisningen 2018.

Inga väsentliga förändringar i redovisningsprinciper har 
skett sedan Årsredovisningen för 2018, förutom informa-
tionen nedan.

FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER 
TILLÄMPADE FRÅN DEN 1 JANUARI 2018 

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

IFRS 9 Finansiella instrument 

Koncernen tillämpar IFRS 9 från och med den 1 janu-
ari 2018. IFRS 9 ersätter IAS 39 Finansiella instrument: 
Identifiering och mätning. IFRS 9 innebär förändringhar 
av hur finansiella tillgångar klassificeras och värderas, in-
för en nedskrivningsmodell för förväntade kreditförluster 
och förändringar i kraven på säkringsredovisning. IFRS 9 
inför en ny modell för att beräkna avsättningen för kredit-
förluster baserat på förväntade låneförluster. 

Den nya nedskrivningsmodellen påverkar koncernen 
påverkar koncernen i frpga om beräkningen av avsät-
tningen för kreditföruster för kundfordringhar, inklusive 
dem som ännu inte har förfallit. Koncernen tillämpar det 
förenklade tillvägagångssättet, där reserven motsvarar den 
förväntade kreditförlusten under kundfordringens hela 
livstid. Standarden har ingen betydande påverkan på kon-
cernen, och därför har ingen justering gjorts av ingående 
balans för eget kapital. 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

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

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

ÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER SOM 
TILLÄMPAS FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 
2019

IFRS 16 Leasing

Den här standarden gäller från och med den 1 januari 
2019. Koncernen tillämpar standarden från och med den 
1 januari 2019. IFRS 16 påverkar främst redovisiningen 
för leasegivaren, och den största effekten är att samtliga 
leasingavtal som i dagsläget redovisats som operationell 
leasing kommer att redovisas på ett sätt som påminner om 
den nuvarnade redovisningen av finansiella leasingavtal, 
dvs. en tillgång med nyttjanderätt och en leasingskuld re-
dovisas. 

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

Koncernen har gjort en bedömning som indikerar att 
koncernens icke uppsägningsbara nyttjanderätter inte har 
någon väsentlig påverkan för koncernens redovisning per 
den 31 mars 2019. 

Moderbolaget tillämpar undantagsreglerna i enlighet med 
RFR 2 och inte tillämpar IFRS 16.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I SAM-
BAND MED DENNA RAPPORT

Koncernens riskexponering presenteras på sidan 102 
i årsredovisningen för verksamhetsåret 2018. Styrels-
en bedömer att de mest väsentliga riskfaktorerna för 
närvarande är:

1) Guldprisrisk: Fluktuationerna i det internationel-
la guldpriset påverkar direkt intäkterna för guldproducer-
ande företag. 

2) Valutakurser: Auriant Minings verksamhet och 
rapportering påverkas av att guldpriset är i USD medan 
produktionskostnaderna är i Rubel och rapporteringen i 
SEK. Svängningar i valutakurserna kan få stor påverkan 
på både det lokala operationella resultatet och det i SEK 
rapporterade resultatet.

3) Inflationsrisk: Den ryska ekonomin har varit 
föremål för betydande inflationstryck under de senaste 
åren. Detta inverkar direkt på produktionskostnaderna i 
ett guldbolag.

4) Geologisk risk: Guldreserverna i ett guldpro-
duktions- och guldprospekterings-företag påverkas av 
geologiska och ekonomiska faktorer. Uppskattningen 
och beräkningar av malmbasen beror alltid på det inter-
nationella guldpriset, kostnaderna förenade med produk-
tionen etc. Därför kan den beräknande guldreserven i ett 
guldföretag när som helst förändras.

5) Finansiell- och projektrisk: Auriant Mining AB 
är ett guldföretag som sysslar både med prospektering 
och produktion av guld. Bolaget är fortfarande i behov av 
extern finansiering för att kunna utveckla sin verksamhet. 
Om tillgången till extern finansiering skulle minska skulle 
det inverka negativt på bolagets framtidsutsikter. Den nu-
varande dåliga situationen på de globala kapitalmarknad-
erna måste tas i beaktning.

6) Legal risk: Auriant Mining AB verkar i den kom-
plicerade och föränderliga legala miljön i Ryssland. Förän-
dringar i tolkningar av skattelagstiftningen och den legala 
miljön kan ha väsentlig påverkan på bolagets verksamhet.
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Verksamhetsuppdatering för första kvartalet 2018
Produktion vid Tardan

Under det första kvartalet 2019 Bolagets verksamhet var främst inriktad på avrymningsarbeten för att säkra 
tillgången till malm framöver. Arbetsvolymen för avrymningen uppgick till 274,3 tusen m3. Gruvverksamhet-
en genomfördes på Pravoberezhniy-fyndigheten som kommer att bli den främsta källan av malm i 2019. Den 
totala guldroduktionen under det första kvartalet 2019 var 86,2 kg (2 773 oz), en ökning med 22% jämfört med 
70,6 kg (2 270 oz) under det första kvartalet 2018. Volymen för den brutna malmen uppgick till 28,3 tusen ton 
med genomsnittlig guldhalt på 2,48 g/t. Krossing på lakningsanläggningen uppgick till 33,4 tusen ton med gen-
omsnittlig guldhalt på 2,45 g/t. Under det första kvartalet 2018 utfördes ingen malmbrytning efter ett beslut att 
tillfälligt avbryta gruvverksamheten vid Tardan från januari 2018 till det andra halvåret 2018 för att maximera 
långsiktigt värde för aktieägarna. I enlighet med plan återupptog Bolaget gruvverksamheten vid Tardan i juli 
2018.

Produktion vid Solcocon 

Produktion av alluvialguld är säsongsmässigt, vanligtvis från juni till oktober. Under det första kvartalet ut-
fördes ingen gruvverksamhet. Vi förväntar oss att alluvialgruvbrytning kommer att starta om i juni 2019. Den-
na produktion kommer att bli 100% outsourced. Under 2018 engagerar Bolaget två entreprenörer som arbetar 
på två siter och samma entreprenörer kommer att fortsätta att arbeta i 2019.

CIL-konstruktion vid Tardan 

Bolaget har gjort betydande framsteg mot slutförandet av konstruktion av CIL-anläggningen. Hittills betongar-
beten är slutförda, stomme av huvudbyggnaden är klar, väggar och tak är 90% färdiga, högspänningsledningen 
är klar, byggandet av stödbyggnaderna (lager och värmestation) är slutfört och untrusting installerats. Dessu-
tom har installerats tung utrustning, inklusive mills, filtreringstankar och radial thickener installerades; kranar 
har installerats och är i drift. Bolaget nu kommit således till slutskedet av konstruktionen: inredningsarbeten; 
installering av kapacitiv utrustning, pumpar, bunkrar och transportbandar; rördelar för sammankopplingen av 
de installerade utrustningen och röranslutningen til den befintliga hydrometallurgiska workshop, anslutning 
av utrustning till starkströmsluftledningar. Som tidigare meddelats fortsätter ledningen att vara övertygad att 
börja produktion på den nya CIL-anläggningen i slutet av augusti 2019.

PRODUKTION

Produktionsenhet
3 månader 

2019 3 månader 2018 Avvikelse

 kg oz kg oz kg oz %

Malmbaserad

   Tardan (lakning) 86,2 2 773 70,6 2 270 16 503 22%

Alluvial

   Solcocon 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0%

Total guldproduktion 86,2 2 773 70,6 2 270 16 503 22%
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TARDAN

*Rounded to the nearest amount.

Enhet 3 mån. 2019 3 mån. 2018 Avvikelse

Brytning

   Gråbergsproduktion 000 m3 274,3 0,0 274 0,0%

   Bruten malm 000 tonnes 28,3 0,0 28 0,0%

   Snithalt g/t 2,48 0,00 2,48 0,0%

Höglakning

Krossing

   Malm 000 tonnes 33,4 0,0 33 0%

   Halt g/t 2,45 0,00 2,45 0%

   Slagg 000 tonnes 0,0 0,0 0 0%

   Halt g/t 0,00 0,00 0,00 0%

   Guld i malmen och gruvavfall staplade kg 82,0 0 82 0%

   Guldproduktion kg 86,2 70,6 16 22%

Lager per den 31 mars

   Malm 000 tonnes 0,0 0,0 0 0%

   Halt g/t 0,00 0,00 0,00 0%
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Finansiella rapporter
Koncernens Resultaträkning 

 Q1                        
Jan-Mar 

2019

Q1                        
Jan-Mar 

2018

12 månader 
Jan-Dec 

2018

Q1                        
Jan-Mar 

2019

Q1                        
Jan-Mar 

2018

12 månader
Jan-Dec 

2019 

 TSEK TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD

Intäkter 37 985 18 865 150 992 4 142 2 327 17 373

Kostnad för sålda varor (41 244) (30 210) (186 509) (4 476) (3 724) (21 449)

Bruttoresultat (3 259) (11 345) (35 517) (334) (1 397) (4 076)

    

Administrationskostnader och allmänna 
kostnader (5 776) (5 496) (20 918) (630) (678) (2 417)

Övriga intäkter 186 406 4 506 20 50 467

Övriga kostnader (563) (548) (2 973) (61) (68) (347)

Rörelseresultat (9 412) (16 983) (54 902) (1 005) (2 093) (6 373)

    

Finansiella intäkter - 41 45 - 5 5

Finansiella kostnader (9 205) (7 618) (34 806) (1 004) (940) (3 803)

Valutakursvinst/förlust 3 439 (1 817) (14 665) 262 (225) (1 763)

Resultat före skatt (15 178) (26 377) (104 328) (1 747) (3 253) (11 934)
    

Inkomstskatt 941 4 967 15 869 102 608 1 831

Periodens nettoresultat (14 237) (21 410) (88 459) (1 645) (2 645) (10 103)

Resultat hänförligt till:

Aktieägare i moderbolaget (14 237) (21 410) (88 459) (1 645) (2 645) (10 103)
Resultat per aktie före utspädning (SEK, 
US$) (0.14) (0.29) (0.96) (0.02) (0.04) (0.11)
Resultat per aktie efter utspädning (SEK, 
US$) (0.14) (0.29) (0.96) (0.02) (0.04) (0.11)
 

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

Genomsnittligt antal aktier för perioden
98 648 502 74 847 182 92 192 802 98 648 502 74 847 182 92 192 802

Genomsnittligt antal aktier för perioden 
med hänsyn till utspädning 98 648 502 74 847 182 92 752 802 98 648 502 74 847 182 92 752 802
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Koncernens rapport över totalresultat
 Q1                        

Jan-Mar      
2019

Q1                        
Jan-Mar   

2018

12 
månader 
Jan-Dec   

2018

Q1                        
Jan-Mar 

2019

Q1                        
Jan-Mar 

2018

12 månader
 2018

 Jan-Dec TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD
Periodens resultat (14 237) (21 410) (88 459) (1 645) (2 645) (10 103)
 

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser 103 (2 068) (18 927) 1 119 229 (181)

Totalresultat för perioden (14 134) (23 478) (107 386) (526) (2 415) (10 284)
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Koncernens balansräkning
Mars 31,                  

2019
Mars 31, 

2018
December 31, 

2018
Mars 31, 

2019
Mars 31, 

2018
December 31, 

2018

TSEK TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD

TILLGÅNGAR    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 175 494 165 171 172 038 22 847 23 331 23 016

Materiella anläggningstillgångar 262 088 168 957 243 823 28 220 20 190 27 165

Avrymningstillgångar 19 549 24 783 23 171 2 106 2 965 2 583

Finansiella anläggningstillgångar 54 347 39 870 50 434 5 186 4 127 4 926

Summa anläggningstillgångar 511 478 398 781 489 466 58 359 50 613 57 690
   

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 9 592 10 416 8 714 1 033 1 246 972 

Pågående arbeten 41 340 25 390 24 408 4 454 3 037 2 721

Färdiga produkter 381 24 224 541 41 2 898 60

Kortfristiga fordringar 30 312 16 484 29 602 3 264 1 971 3 298

Förutbetalda kostnader 887 4 033 1 757 94 483 196

Kassa och bank 2 421 42 485 10 666 261 5 082 1 189

Summa omsättningstillgångar 84 933 123 032 75 688 9 147 14 717 8 436

SUMMA TILLGÅNGAR 596 411 521 813 565 154 67 506 65 330 66 126

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital

Aktiekapital 11 098 8 420 11 098 1 436 1 117 1 436

Övrigt tillskjutet kapital 553 720 498 862 553 720 79 160 72 616 79 160

Balanserat resultat (673 921) (592 635) (659 684) (91 536) (82 433) (89 891) 

Valutakursreserver (140 867) (124 111) (140 970) (12 740) (13 449) (13 859)

SUMMA EGET KAPITAL HÄN-
FÖRLIGT TILL MODERBOLA-
GETS AKTIEÄVGARE (249 970) (209 464) (235 836) (23 680) (22 149) (23 154)

  

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Uppskjuten skatt (26) -         - (3) - -

Långfristiga lån 263 347 282 489 254 330 28 371 33 792 28 350

Leasingskulder 18 416 487  15 845 1 984 58 1 766

Skuld till aktieägare (obligation) 320 117 312 762 307 891 34 488 37 414 34 321

Övriga långfristiga skulder 79 902 88 835 77 289 8 608 10 627 8 616

Summa Långfristiga skulder 681 756 684 573 655 355 73 448 81 891 73 053

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 11 611 3 232 5 285 1 252 387 586
Kortfristiga lån 70 291 16 719 67 935 7 573 2 000 7 573
Övriga räntebärande skulder 68 752 17 605 61 238 7 407 2 106 6 826
Övriga kortfristiga skulder 13 971 9 148 11 177 1 506 1 095 1 242
Summa kortfristiga skulder 164 625 46 704 145 635 17 738 5 588 16 227
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 596 411 521 813 565 154 67 506 65 330 66 126
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare

TSEK Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Valutakurs 

reserver
Balanserat 

resultat

Summa 
eget 

kapital

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

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - (21 410) (21 410)

Övrigt totalresultat - - (2 068) - (2 068)

Summa totalresultat för perioden - - (2 068) (21 410) (23 478)

Transaktioner med ägare i deras egenskap 
av ägare

Utfärdade tecknings och personaloptioner - 6 - - 6

Summa transaktioner med ägare i deras 
egenskap av ägare - 6 - - 6

Eget kapital per den 31 mars 2018 8 420 498 862 (124 111) (592 635) (209 464)

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - (67 049) (67 049)

Övrigt totalresultat - - (16 859) - (16 859)

Summa totalresultat för perioden - - (16 859) (67 049) (83 908)

Transaktioner med ägare i deras egenskap 
av ägare

Intäkter från företrädesemission 2 678 54 855 - - 57 533

Utfärdade tecknings och personaloptioner - 3 - - 3
Summa transaktioner med ägare i deras 
egenskap av ägare 2 678 54 858 - - 57 536

 

Eget kapital per den 31 december 2018 11 098 553 720 (140 970) (659 684) (235 836)

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - (14 237) (14 237)

Övrigt totalresultat - - 103 - 103

Summa totalresultat för perioden - - 103 (14 237) (14 134)

Transaktioner med ägare i deras egenskap 
av ägare

Utfärdade tecknings och personaloptioner - - - - -

Summa transaktioner med ägare i deras 
egenskap av ägare - - - - -

Eget kapital per den 31 mars 2019 11 098 553 720 (140 867) (673 921) (249 970)
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare

TUSD Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Valutakurs 

reserver
Balanserat 

resultat

Summa 
eget 

kapital

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

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - (2 645) (2 645)

Övrigt totalresultat - - 229 - 229

Summa totalresultat för perioden - - 229 (2 645) (2 416)

Transaktioner med ägare i deras egenskap 
av ägare

Utfärdade tecknings och personaloptioner - 1 - - 1

Summa transaktioner med ägare i deras 
egenskap av ägare - 1 - - 1

Eget kapital per den 31 mars 2018 1 117 72 616 (13 449) (82 433) (22 149)
     

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - (7 458) (7 458)

Övrigt totalresultat - - (410) - (410)

Summa totalresultat för perioden - - (410) (7 458) (7 868)

Transaktioner med ägare i deras egenskap 
av ägare

Intäkter från företrädesemission 319 6 544 - - 6 863

Utfärdade tecknings och personaloptioner - - - - -
Summa transaktioner med ägare i deras 
egenskap av ägare - 6 544 - - 6 863

 

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

Totalresultat

Periodens nettoresultat - - - (1 645) (1 645)

Övrigt totalresultat - - 1 119 - 1 119

Summa totalresultat för perioden - - 1 119 (1 645) (526)

Transaktioner med ägare i deras egenskap 
av ägare

Utfärdade tecknings och personaloptioner - - - - -
Summa transaktioner med ägare i deras 
egenskap av ägare - - - - -

Eget kapital per den 31 mars 2019 1 436 79 160 (12 740) (91 536) (23 680)
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Koncernens kassaflödesanalys
Q1                         

Jan-Mar 
2019

Q1                         
Jan-Mar 

2018

12 månader 
Jan-Dec 

2018

Q1                         
Jan-Mar 

2019

Q1                         
Jan-Mar 

2018

12 månader 
Jan-Dec 

2018

TSEK TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD

LÖPANDE VERKSAMHET

Kundbetalningar 38 727 33 134 153 760 4 223 4 087 17 630

Moms och övriga ersättningar 5 172 14 502 38 585 564 1 789 4 462

Leverantörsbetalningar (22 624) (13 183) (92 959) (2 467) (1 626) (10 560)

löner och sociala avgifter (15 076) (13 765) (56 549) (1 644) (1 698) (6 499)

Betald inkomstskatt - (73) (499) - (9) (58)

Övriga betalda skatter (1 541) (3 389) (13 524) (168) (418) (1 558)

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten

4 658 17 226 28 814 508 2 125 3 417

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i anläggningar och utrustning (10 601) (7 561) (67 070) (1 156) (933) (7 621)

Intäkter från försäljnings- och leaseback- trans-
aktioner - - (2 806) - (315)

Prospektering och forskning (339) (2 124) (5 752) (37) (262) (669)

Förvärv av finansiella tillgångar - - - - - -
Nettokassaflöde i investeringsverksam-
heter (10 940) (9 685) (75 628) (1 193) (1 195) (8 605)

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Intäkter från lån, netto - - 38 744 - - 4 285

Kvitton från emission - - 27 214 - - 3 173

Återbetalning av lån, netto - - (18 644) - - (2 062)

Betald ränta (7 016) (6 493) (27 167) (765) (801) (3 126)

Leasingavgifter (3 109) (823) (1 795) (339) (101) (213)

Proceeds from sales and leaseback transac-
tions 7 694 - - 839 - -

Transaktionskostnader som uppstår vid 
emission - - (647) - - (76)

Övriga finansiella kostnader - - 499 - - 58

Nettokassaflöde från finansieringsverk-
samhet (2 431) (7 316) 18 204 (265) (902) 2 038

Nettoökning av likvida medel (8 713) 225 (28 610) (950) 28 (3 150)

Kursdifferens i likvida medel 470 530 (2 454) 22 (15) (730)

Ingående balans likvida medel 10 666 41 730 41 730 1 189 5 069 5 069

Utgående likvida medel 2 423 42 485 10 666 261 5 082 1 189
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Koncernens nyckeltal
 3 

månader 
Jan-Mar 

2019

3 
månader 
Jan-Mar 

2018

12 
månader 
Jan-Dec    

2018

3 
månader 
Jan-Mar 

2019

3 
månader 
Jan-Mar 

2018

12 
månader 
Jan-Dec   

2018

Nyckeltalsdefinitioner

TSEK TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD

   

Summa tillgångar 596 411 521 813 565 154 67 506 65 330 66 126
Summa tillgångar enligt balans-
räkningen vid periodslutet

Eget kapital (249 970) (209 464) (235 836) (23 680) (22 149) (23 154)

Totalt eget kapital inklusive 
minoritetsintresse enligt balans-
räkningen vid periodslutet

Räntebärande 
skulder 738 029 645 350 704 633 79 511 77 199 78 546

Totala räntebärande skulder vid 
periodslutet 

Antal anställda vid 
periodens slut 445 426 455 445 426 455

EBITDA 2 084 (8 179) (14 194) 228 (1 009) (1 714)

Resultat före finansnetto, skatt, 
avskrivningar och nedskrivning

Per aktie

Resultat per aktie 
(SEK, USD) (0.14) (0.29) (0.96) (0.02) (0.04) (0.11)

Nettoresultatet efter skatt för 
perioden delat med genomsnitt-
ligt antal utestående aktier under 
perioden före utspädning

Eget kapital per aktie 
(SEK, USD) (2.53) (2.80) (2.39) (0.24) (0.30) (0.23)

Eget kapital exklusive minoritets-
intresse vid periodslutet delat 
med totalt antal utestående aktier 
vid samma tidpunkt
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Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets rapport över totalresultat

Q1                         
Jan-Mar 

2019

Q1                         
Jan-Mar 

2018

12 månader 
Jan-Dec 

2018

Q1                         
Jan-Mar 

2019

Q1                         
Jan-Mar 

2018

12 månader   
Jan-Dec

 2018

TSEK TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD

Intäkter 

Övriga rörelseintäkter 180 180 720 20 22 83

Totala intäkter 180 180 720 20 22 83

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader (1 429) (1 411) (5 511) (156) (174) (634)

Personalkostnader (942) (695) (2 960) (103) (86) (341)

Rörelsekostnader (2 371) (2 106) (8 471) (259) (260) (975)

Rörelseresultat (2 191) (1 926) (7 751) (239) (238) (892)

Finansnetto 19 839 (1 290) (40 271) 2 163 (159) (4 634)

Resultat före skatt 17 648 (3 216) (48 022) 1 924 (397) (5 526)

Inkomstskatt - - - - - -

   

Periodens resultat 17 648 (3 216) (48 022) 1 924 (397) (5 526)

Q1                         
Jan-Mar 2019

Q1                         
Jan-Mar 2018

12 månader 
Jan-Dec 2018

Q1                         
Jan-Mar 2019

Q1                         
Jan-Mar 2018

12 månader   
Jan-Dec 2018

TSEK TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD

Periodens resultat 17 648                 (3 216)   (48 022) 1 924                    (397)   (5 526)

Valutakursdifferenser -                           -    - (1 419)                    (662)   (3 920)

Totalresultat för perioden 17 648              (3 216)   (48 022) 505              (1 059)   (9 446)
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Moderbolagets balansräkning
Mars 31,       

2019
Mars 31,       

2018
December 31, 

2018
Mars 31,         

2019 
Mars 31,    

 2018
December 

31, 2018

TSEK TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD

TILLGÅNGAR    

ANLÄGGNINGSTILL-
GÅNGAR

   

Finansiella anläggningstill-
gångar

769 800 708 047 737 113 82 934 84 699 82 166

Summa anläggningstill-
gångar

769 800 708 047 737 113 82 934 84 699 82 166

OMSÄTTNINGSTILL-
GÅNGAR

   

Kortfristiga fordringar 1 459 1 785 1 191 157 213 133

Likvida medel 93 392 175 10 47 20

Summa omsättningstill-
gångar

1 552 2 176 1 366 167 260 152

SUMMA TILLGÅNGAR 771 352 710 224 738 479 83 101 84 959 82 318

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

   

   

Eget kapital 391 260 360 883 373 612 42 152 43 170 41 647

Långfristiga skulder 320 117 331 890 345 217 34 488 39 702 38 481

Kortfristiga skulder 59 975 17 451 19 649 6 461 2 087 2 190

SUMMA EGET KAPI-
TAL OCH SKULDER

771 352 710 224 738 478 83 101 84 959 82 318
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 
(Alla belopp i TSEK)

Aktieka-
pital

Reser-
fond

Överkurs-
fond

Valutakurs 
reserv

Balanserat 
resultat

Periodens 
resultat

Summa eget 
kapital

Eget kapital per den 31 
december 2017 8 420 266 306 725 562 - (651 792) 15 598 364 093

Balanserad vinst eller förlust - - - - 15 598 (15 598) -

Totalresultat

Nettoresultat för perioden - - - - - (3 216) (3 216)

Övrigt totalresultat - - - - - - -
Summa totalresultat för 
perioden - - - - - (3 216) (3 216)

Transaktioner med ägare i 
deras egenskap av ägare
Utfärdade tecknings och persona-
loptioner - - 6 - - - 6
Summa transaktioner med 
ägare i deras egenskap av 
ägare - - 6 - - - 6

 
Eget kapital per den 31 mars 
2018 8 420 266 306 725 568 - (636 194) (3 216) 360 883

Totalresultat

Nettoresultat för perioden - - - - - (44 806) (44 806)

Övrigt totalresultat - - - - - - -
Summa totalresultat för 
perioden - - - - - (44 806) (44 806)

Transaktioner med ägare i 
deras egenskap av ägare

Intäkter från företrädesemission 2 678 - 54 855 - - - 57 533
Utfärdade tecknings och 
personaloptioner - - 3 - - - 3
Summa transaktioner med 
ägare i deras egenskap av 
ägare 2 678 - 54 858 - - - 57 536

Eget kapital per den 31 
december 2018 11 098 266 306 780 426 - (636 194) (48 022) 373 613

Balanserad vinst eller förlust - - - - 48 022 (48 022) -

Totalresultat

Nettoresultat för perioden - - - - - 17 648 17 648

Övrigt totalresultat - - - - - - -
Summa totalresultat för 
perioden - - - - - 17 648 17 648

Transaktioner med ägare i 
deras egenskap av ägare
Utfärdade tecknings och 
personaloptioner - - - - - - -
Summa transaktioner med 
ägare i deras egenskap av 
ägare - - - - - - -

 
Eget kapital per den 31 mars 
2019 11 098 266 306 780 426 - (684 218) 17 648 391 260
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
(Alla belopp i TUSD )

Aktieka-
pital

Reser-
fond

Överkurs-
fond

Valutakurs 
reserv

Balanserat 
resultat

Periodens 
resultat

Summa eget 
kapital

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

Balanserad vinst eller förlust - - - - 1 825 (1 825) -

Totalresultat

Nettoresultat för perioden - - - - - (397) (397)

Övrigt totalresultat - - - (662) - - (662)
Summa totalresultat för 
perioden - - - (662) - (397) (1 059)

Transaktioner med ägare i 
deras egenskap av ägare
Utfärdade tecknings och persona-
loptioner - - 1 - - - 1
Summa transaktioner med 
ägare i deras egenskap av 
ägare - - 1 - - - 1

 
Eget kapital per den 31 mars 
2018 1 117 40 872 107 410 (6 233) (99 598) (397) 43 170

Totalresultat

Nettoresultat för perioden - - - - - (5 129) (5 129)

Övrigt totalresultat - - - (3 258) - - (3 258)
Summa totalresultat för 
perioden - - - (3 258) - (5 129) (8 387)

Transaktioner med ägare i 
deras egenskap av ägare

Intäkter från företrädesemission 319 - 6 544 - - - 6 863
Utfärdade tecknings och 
personaloptioner - - 1 - - - 1
Summa transaktioner med 
ägare i deras egenskap av 
ägare 319 - 6 545 - - - 6 864

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

Balanserad vinst eller förlust - - - - (5 526) 5 526 -

Totalresultat

Nettoresultat för perioden - - - - - 1 924 1 924

Övrigt totalresultat - - - (1 419) - - (1 419)
Summa totalresultat för 
perioden - - - (1 419) - 1 924 505

Transaktioner med ägare i 
deras egenskap av ägare
Utfärdade tecknings och 
personaloptioner - - - - - - -
Summa transaktioner med 
ägare i deras egenskap av 
ägare - - - - - - -

 
Eget kapital per den 31 mars 
2019 1 436 40 872 113 954 (10 910) (105 124) 1 924 42 152
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Moderbolagets kassaflödesananlys
Q1                         

Jan-Mar 
2019

Q1                         
Jan-Mar 

2018

12 månader 
Jan-Dec 

2018

Q1                         
Jan-Mar 

2019

Q1                         
Jan-Mar 

2018

12 månader   
Jan-Dec 

2018

TSEK TSEK TSEK TUSD YUSD TUSD

LÖPANDE VERKSAMHET

Kundbetalningar -                 359    1 537 -                   44    175

Moms och övriga ersättningar 78                 145    554 9                   18    64

Leverantörsbetalningar (1 412)            (2 121)   (6 153) (154)
              

(262)   (718)

Löner och sociala avgifter (759)               (710)   (2 842) (83)
                

(88)   (328)

Betald inkomstskatt -                      -    - -                      -    -

Övriga betalda skatter -                      -    - -                      -    -
Nettokassaflöde använt i den löpande 
verksamheten (2 093)         (2 327)   (6 905) (228)             (288)   (805)

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Utlåningar/Intäkter från givna lån 2 169              3 125    (34 443) 237                 385    (3 874)

Nettokassaflöde använt i 
investeringsverksamheten 2 169            3 125    (34 443) 237                385    (3 874)

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån -                      -    18 055 -                      -    1 997

Kvitton från emission -                      -    27 224 -                      -    3 173

Amortering av lån -                      -    - -                      -    -

Betald ränta -               (627)   (1 375) -
                

(75)   (158)

Transaktionskostnader som uppstår vid 
emission (160)                      -    (644) (17)                      -    (76)

Övriga finansiella kostnader 
(arrangemangsavgift till Golden Impala) - - (1 789) - - (210)

Nettokassaflöde från 
finansieringsverksamhet (160)             (627)   41 472 (17)               (75)   4 725

Nettoökning av likvida medel (84)                 171    124 (9)                   22    45

Kursdifferens i likvida medel 2                 (36)   (207) (1)
                  

(6)   (58)

Ingående balans likvida medel 175                 257    257 20                   31    31

Utgående likvida medel 93                392    175 10                  47    20
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Kompletterande uppgifter
TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK 
INFORMATION 

Delårsrapport (2) jan–jun 2019: 
Den 30 augusti 2019
Delårsrapport (3) jan–sep 2019:
Den 29 november 2019
Delårsrapport (4) jan–dec 2019: 
Den 28 februari 2020

Lord Daresbury Preston Haskell Ingmar Haga Patrik Perenius
Styrelseordförande Ledamot    Ledamot    Ledamot    

Sergey Ustimenko
VD

FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver alla väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.  

Stockholm, den 31 maj 2019
Auriant Mining AB (publ.)

FÖRETAGSINFORMATION

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag 
med inriktning på prospektering och guldproduktion 
i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och 
republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för 
närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift 
(Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i 
ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under 
utveckling.  
Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First 
North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange 
under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.
com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser 
till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller 
www.mangold.se. 

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar 

och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper 

men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. 

Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar 

är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari 

AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig 

finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller 

andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och 

guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar 

sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika 

eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla 

i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya 

Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder 

utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon 

provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Denna rapport har inte granskat av revisorer.


