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DELÅRSRAPPORT DATERAD 23 november 2011 
 

Central Asia Gold AB (publ) 
Delårsrapport för niomånadersperioden 1 januari – 30 september 2011 

 

• Koncernens totala intäkter för rapportperioden uppgick till 163,2 MSEK (179,5 MSEK) 
och till 67,9 MSEK (105,1 MSEK) för tredje kvartalet. 

• Total guldproduktion från kvarvarande produktionsenheter uppgick för perioden 
januari-september till 315 kg (424 kg) varav 143 kg (243 kg) producerades under det 
tredje kvartalet. 

• Guldproduktionen från koncernens malmproducerande enheter uppgick under perioden 
januari - september 2011 till 258 kg (231 kg) varav 106 kg (135 kg) producerades under 
tredje kvartalet. 

• EBITDA för rapportperioden uppgick till -17,5 MSEK (24,1 MSEK) och till 6,2 MSEK 
(16,6 MSEK) för tredje kvartalet.  

• Nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar var – 56,7 MSEK (-22,7 MSEK) för 
rapportperioden och -27,4 MSEK (-11,3 MSEK) för tredje kvartalet.  

• Resultat per aktie för rapportperioden uppgick till – 3,34 SEK (- 6,87 SEK) och till -1,51 
SEK (- 1,79 SEK) för tredje kvartalet. 

• Under rapportperioden har samtliga aktier i det alluvialt producerande dotterbolaget 
LLC Artelj Lena avyttrats i två trancher för total 100 MRUB, motsvarande ca 22 
MSEK.  

• Den 28 juli slutfördes en riktad nyemission till ett begränsat antal utvalda investerare 
om totalt 28 MSEK. 

Väsentliga händeler efter rapportperiodens utgång 

• I oktober erhöll CAG färdigställandeintyg och tillstånd för fas 1 i produktionscykeln 
(absorption) avseende lakningsanläggningen vid Tardan. Den 1 november ansökte 
bolaget om cyanid tillstånd och tillståndet förväntas erhållas i december 2011.  
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VD-‐kommentar	  
 
Bäste aktieägare, 

Under rapportperioden färdigställdes byggnationen av lakningsanläggningen vid Tardan och ett antal 
milstolpar i tillståndsprocessen för anläggningen uppnåddes, bland annat erhålls färdigställandeintyg 
avseende byggnationen. Den 1 november kunde därmed den sista delen av ansökan om tillstånd att 
använda cyanid lämnas in till myndigheterna. Cyanidlicensen förväntas därmed slutligen erhållas i 
december och produktionen planeras då påbörjas innan årsskiftet.  

Vi fortsätter arbetet med att minska våra kostnader och förbättra rutiner och processer på våra enheter, 
med ett specifikt fokus på Solcocon. Historiskt har vår verksamhet lidit av brister i rutiner och 
kontroller på dotterbolagsnivå och även om effekterna av dessa förbättringar ännu inte syns i det 
finansiella resultatet så förväntar vi oss att dessa åtgärder kommer att ge utdelning både operationellt 
och genom reducerade kostnader i det medellånga perspektivet.  

CAG har under den senaste perioden också arbetat med att minska mellan-nivåerna i bolaget bl.a 
genom att stänga de administrativa kontoren i Krasnokamensk och Kyzyl och flytta personalen från 
dessa kontor till produktionsanläggningarna. Detta kommer att medföra en förbättrad kontroll över 
verksamheten för de lokala ledningsgrupperna, öka effektiviteten, förbättra kommunikationen samt 
minska de administrativa kostnaderna.  

Vi har identifierat resurser som kommer att stärka vår ledningsgrupp i Moskva och kommer att anställa 
en ny chefsjurist i november. Vi arbetar även med att utöka och förstärka teamet vid Tardan inför den 
nya anläggningens produktionsstart vid årsskiftet. 

Samtidigt som vårt team haft som huvudfokus att arbeta med att optimera kostnaderna för de 
existerande produktionsenheterna och slutföra tillståndsprocessen för Tardan, har vi även erhållit 
positiva resultat från prospekteringsarbetet som vår joint venture partner Centerra utfört. Kara Beldyr 
fortsätter att framstå som en väldigt attraktiv prospekteringstillgång och arbete pågår med att slutföra 
resursbedömningar både enligt 43-101 och GKZ standard. 

Även om det finansiella resultatet på kort sikt varit en besvikelse så är jag tacksam för vårt team och de 
framsteg som gjorts under perioden och jag är fortsatt övertygad om att vi nu slutligen kommer att 
börja se resultatet av detta hårda arbete inom en snar framtid. 

	  
Preston	  Haskell	  
Verkställande	  direktör 
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Verksamheten	  
 
Produktion 
Den totala guldproduktionen för första halvåret 2011 för kvarvarande producerande enheter uppgick till 
315 kg (424 kg) vilket är 25,7 % lägre än samma period föregående år. Den relativa andelen av 
malmproduktion uppgår nu till 82% och har ökat med 11,7% jämfört med föregående år.  
 
Produktionsenhet	   Licensområde	   Alluvialt/Malm	   Produktion	  

jan-‐sept	  2011	  
(kg)	  

Produktion	  
jan-‐sept	  2010	  

(kg)	  

Produktion	  
2010	  (kg)*	  

	   	   	   	   	   	  
Tardan	  (Gravitation)	   Tardan	   Malm	   65	   133	   160	  
Tardan	  (Lakning)	   Tardan	   Malm	   0	   0	   0	  
Solcocon	   Staroverinskaya	   Malm	   193	   98	   171	  
Summa	  malmproduktion	   	   	   258	   231	   331	  

	  
Gold	  Borzya	   Staroverinskaya	   Alluvialt	  	   57	   193	   235	  

	   	   	   	   	   	  
Total	   	   	   315	   424	   566	  

	   	   	   	   	   	  
*	  Med	  anledning	  av	  att	  CAG	  i	  juli	  2011	  avyttrat	  hela	  sitt	  innehav	  i	  det	  alluvialt	  producerande	  dotterbolaget	  LLC	  Artelj	  Lena,	  
har	  produktionssiffrorna	  för	  denna	  produktionsenhet	  utelämnats	  i	  ovanstående	  tabell.	  Produktionen	  vid	  Artelj	  Lena	  
uppgick	  för	  helåret	  2010	  till	  164	  kg	  och	  den	  totala	  produktionen	  till	  730	  kg.	  

 
Tardan 
 
Under tredje kvartalet 2011 färdigställdes byggnationen av lakningsanläggningen vid Tardan och vi 
genomgick även ett antal viktiga steg i tillståndsprocessen för anläggningen. Färdigställandeintyg 
avseende byggnationen erhölls och följdes av tillstånd för fas 1 av produktionscykeln i 
lakningsanläggningen (absorption). Den första november lämnades ansökan om cyanidlicens till 
myndigheterna och licensen förväntas erhållas i december 2011. 
  
I slutet av november 2011 kommer Tardan att påbörja lakningen av malmhögarna för att bibehålla den 
temperatur som krävs samt vara fullt förberedda för att påbörja cyanidlakning. Omedelbart efter 
erhållandet av cyanidlicensen kommer Tardan att ha tillåtelse att beställa och använda nödvändiga 
kemikalier även om leveransen av cyanid beräknas ta upp till 10 dagar. 
 
För att erhålla tillstånd för att sätta igång fas 2 av produktionscykeln (desorption) och kunna extrahera 
guldet har Tardan anlitat designinstitutet “Zolotoprojet” för att färdigställa anläggningens 
designdokumentation. Samtliga tillstånd för fas 2 beräknas erhållas under första kvartalet 2012 och vid 
den tidpunkten kommer lakningen av malmhögarna att vara i full gång och medföra att hela 
produktionscykeln (fas 1 och 2) kan genomföras och guld produceras. 
 
För att säkerställa kontinuerlig tillgång av malm till lakningsanläggningen påbörjades under tredje 
kvartalet 2011 förberedelsearbete vid malmkropp 26. Malmkropp 26 innehåller 2 500 kg guld med en 
genomsnittlig guldhalt om 7,6 g/ton och kommer till stor del att utgöra basen för produktionen 2012. 
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Solcocon 

Lakningsanläggningen Solcocon fortsatte sin verksamhet enligt plan under perioden även om vissa 
problem med försenade levaranser av kol och cyanid inträffade under September 2011. Stapling av en 
ny malmhög påbörjades i september och är nu nära färdigställande. En av de existerande malmhögarna 
togs ur lakningsprocessen på grund av dess utarmade guldinnehåll. I december 2011 kommer CAG att 
introducera ett omfattande kostnadsbesparingsprogram för att säkerställa effektiviteten och 
lönsamheten av Solcocons produktion.  

 
Gold Borzya 
 
Produktionen vid Gold Borzya stängdes ner den 27 oktober då den alluviala produktionssäsongen är 
över. Borzya producerade 76 kg under 2011. För närvarande överväger CAG att outsourca 
verksamheten i Gold Borzya under 2012 till en tredje part. Arbete pågår med planering och 
förberedelse av reserver för 2012 års produktion.  
 
 
 
Prospektering 
 
CAGs registrerade guld reserver presenteras i tabellen nedan.  
 

 
* Enligt GKZ klassificering. 
** Baserad på interna beräkningar. 
*** Licensen innehas i joint venture med Centerra Gold Inc. CAGs andel uppgår för närvarande till 50%. 
 
 
Tardan  
 
Tardan Malm-kluster 
 
Under det tredje kvartalet har 2012 års prospekteringsprogram för den store Tardan-licensen utarbetats. 
Programmet syftar till att uppgradera C1/C2 resurserna vid Sorulug-Khem området, öka P1/P2 
resurserna vid tre andra lovande områden samt på prospektering over det 540 kvadratkilometer stora 
licensområdet. För att genomföra programmet har CAG anställt Victor Sovluk som chefsgeolog vid 
Tardan. Victor är en välrenommerad geolog med omfattande erfarenhet från regionen och har over 7 
års erfarenhet av arbete med Tardan-licensen. 
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Tardan fyndigheten 
 
Även om Tardan fyndigheten är väl studerad krävs visst geologiskt arbete för att säkerställa långsiktig 
ersättning av resurser och för att uppfylla villkor i licensavtalet. Programmet för 2012 har utvecklats 
med syfte att uppgradera 1 579 kg guldreserver vid sidorna av existerande malmkroppar till C1/C2 
kategorier samt att identifiera ca 4 000 kg guldreserver i P kategorierna. Även detta program kommer 
att ledas av Victor Sovluk och det innefattar även förbättringar av bolagets geologiska arbetsmetoder, 
uppgradering av geologisk mjukvara samt inköp av lämplig borrutrustning. 
 
 
 
Staroverinskaya Licensen  
 
2011 års prospekteringsprogram vid den södra sidan av Podgornoye är nu i princip avslutat. Bolaget 
förväntar sig att öka och förbereda reserver om 300 kg guld för brytning till lakningsanläggningen 
Solcocons produktion för 2012. Resultaten av de geo kemiska prover som tagits under 2010-2011 är 
delvis mottagna och analyserade och tolkningen av påträffade geokemiska anomalier kommer att leda 
till fortsatt prospektering inom licensområdet. Prospekteringsprogrammet för Staroverinskaya licensen 
för 2012 har inriktats på att förse Solcocon anläggningen med en långsiktigt nödvändig reservbas samt 
på att uppfylla villkor i licensavtalet. 
 
 
Uzhunzhul 
 
Ett program med geo kemisk provtagning i ett 100*100 meters rutnät har utförts på de södra delarna av 
Uzhunzhul licensen. 5 085 prover har tagits och förberetts för att skickas till laboratoriet. Totalt har 13 
500 markprover tagits under 2010 och 2011. Utvalda geokemiska anomalier identifierade 2010 
undersöktes av CAGs geologer under året och ytterligare 24 bergprover valdes ut från de undersökta 
anomalierna. Prospekteringsprogrammet för 2012 har utformats utifrån en förväntad resursidentifiering 
av 3 ton guld (P1+C2). Programmet omfattar geokemiska analyser av 5 100 prover från 2011 och 3 500 
prover från 2007, geofysiska undersökningar på anomalier över 10 km, byggande av förvaring för 
borrkärnor, 4 km diken och 1,5 km av diamant borrning. 
 
 
Kara Beldyr 
 
Kara Beldyr är ett prospekteringsobjekt som utförs i ett joint venture mellan CAG och Centerra Gold 
Inc. (”Centerra”) lokaliserad i Tyva regionen i Ryssland. Centerra som utför arbetet på projektet, äger 
för närvarande 50% och har en option på att öka sitt innehav upp till 70%. Projektet visar väldigt 
lovande resultat och planen är att lämna in en reservberäkning under första kvartalet 2012. Under 9 
månader 2011 har 60 diamant borrhål (10 500 meter) slutförts, vilket kommer att vara ett väsentligt 
bidrag till reservberäkningen under 2012. Innan utgången av 2011 planeras att utföra ytterligare 2 000 
meter borrning. För 2012 har ett prospekteringsprogram med en budget på 3 MUSD utformats, vilket 
innefattar 10 000 meter diamantborrning och förberedelser för en genomförbarhets (feasibility) studie. 
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Intäkter,	  resultat	  och	  finansiell	  ställning	  för	  koncernen	  	  
 
Intäkter och resultat 
För perioden 1 januari till och med 30 september 2011 uppgår koncernens nettoresultat efter skatt och 
minoritetsandelar till – 57 731 TSEK (-22 945 TSEK) vilket ger ett resultat per aktie om -3,34 SEK (-
6,87 SEK). För tredje kvartalet uppgår nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar till – 27 383 
TSEK (-11 344 TSEK) eller -1,51 SEK (-1,79 SEK) per aktie. 
 
Koncernens intäkter från försäljning av guld upgick till 95 613 TSEK (137 362 TSEK) för perioden 
och till 53 622 TSEK (89 161 TSEK) för tredje kvartalet. Minskningen i intäkter från guldförsäljningen 
beror på lägre försäljningsvolymer av guld från Tardan och Gold Byrza under rapportperioden samt på 
grund av avyttringen av alluviala produktionsenheter. För Tardan beror den lägre försäljningsvolymen 
på att malm med lägre guldhalt använts i produktionen vid Gravitationsfabriken i år samt att mycket 
arbete fokuserats på att förbereda malm för lakningsproduktion som kommer att påbörjas så snart 
Lakningsanläggningen är driftsatt. För Gold Borzya har dåliga väderförhållanden under 
produktionssäsongen samt lägre guldhalter medfört lägre produktionsnivåer jämfört med föregående år. 
Den låga produktionsnivån tillsammans med kraftigt ökade produktionskostnader för Gold Borzya har 
inneburit att koncernens rörelseresultat för rapportperioden påverkats starkt negativt av resultatet från 
denna alluviala produktionsenhet. Bolaget har under rapportperioden fortsatt sin översyn av Gold 
Borzyas verksamhet i syfte att fastställa den bästa exit möjligheten för denna produktions enhet och 
översynen förväntas färdigställas under det fjärde kvartalet 2011.  
 
Den totala guldproduktionen från kvarvarande produktionsanläggningar var under perioden 315 kg 
(424 kg) och 143 kg (243 kg) under tredje kvartalet.  
 
Förändringen i färdigvarulager och pågående arbeten uppgick till 47 619 TSEK (19 227 TSEK) för 
rapportperioden och till – 1 626 TSEK (4 856 TSEK) för tredje kvartalet.  Ökningen är främst hänförlig 
till det omfattande arbete med att förbereda malm för lakningsproduktion som utförts på Tardan under 
första nio månaderna av 2011.  
 
Koncernens totala rörelsekostnader för rapportperioden uppgick till -221 835 TSEK (-175 422 TSEK) 
av vilka -92 047 TSEK (-96 700 TSEK) hänför sig till tredje kvartalet. Rörelsekostnaderna för 
rapportperioden har påverkats av en nedskrivning om -21 165 TSEK (0 TSEK) avseende brister i 
uppförandet av Lakningsanläggningen vid Tardan på grund av dålig projektledning av byggnationen 
under första halvåret 2011, vilka uppdagades vid färdigställandet av anläggningen under det tredje 
kvartalet. Rörelsekostnaderna är också högre än jämförelseperioden på grund av väsentligt ökade 
produktionskostnader för bolagets kvarvarande alluviala produktions enhet, Gold Borzya och på grund 
av ökad aktivitet vid Lakningsanläggningen Solcocon jämfört med samma period föregående år. I 
tillägg till detta har omfattande arbete vid Tardan utförts för att förbereda malm inför 
lakningsproduktionen, medfört ökade rörelsekostnader under rapportperioden.  
 
De extraordinärt höga rörelsekostnaderna för rapportperioden är främst hänförliga till det första 
halvåret. Under tredje kvartalet har rörelsekostnaderna, exklusive nedskrivningar, återgått till mer 
normala nivåer även om de fortfarande är höga i relation till nuvarande produktionsvolymer. Bolaget 
förutser dock att produktionskostnaderna per producerad enhet guld kommer att minska väsentligt när 
produktionen i Lakningsanläggningen i Tardan påbörjas och produktionsvolymerna därmed ökar. För 
tredje kvartalet uppgår rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till 6 257 TSEK (16 638 TSEK). 
 
Under rapportperioden har utgifter för prospektering om 4 112 TSEK (17 237 TSEK) aktiverats i 
balansräkningen. Av detta belopp avser 303 TSEK (11 057 TSEK) tredje kvartalet.  
 
Finansnettot var -14 099 TSEK (-17 482 TSEK) för rapportperioden och -13 928 TSEK (-16 277 
TSEK) för tredje kvartalet.  
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Inkomstskatten för rapportperioden var 14 997 TSEK (-9 586 TSEK) och 10 699 TSEK (-3 488 TSEK) 
för tredje kvartalet. Inkomstskatten hänför sig huvudsakligen till förändringar i uppskjuten skatt på 
dotterbolagsnivå. Under första kvartalet 2010 redovisade dotterbolaget LLC GRE 324 ett väsentligt 
skattemässigt resultat som ledde till att tidigare underskottsavdrag utnyttjades, vilket förklarar den 
väsentliga skillnaden mot jämförelseperioden.  
 
 
Nettoresultatet hänförligt till minoritetsandelar var -1 071 TSEK (-207 TSEK) för rapportperioden och 
0 TSEK (-16 TSEK) för andra kvartalet. Minoritetsandelarna avser dotterbolaget LLC Artelj Lena. 
Under rapportperioden har CAG i två trancher avyttrat hela sitt innehav av aktier i detta dotterbolag för 
en total köpeskilling om 100 MRUR, motsvarande ca 22,7 MSEK. Försäljningen genererade en 
koncernmässig vinst om 11 585 TSEK som redovisas bland övriga rörelseintäkter.  
  
Investeringar, finansiering och likviditet 
Rapportperiodens totala investeringar uppgår till 175 207 TSEK (41 414 TSEK). Investeringarna 
hänför sig huvudsakligen till byggnationen av Lakningsanläggningen vid Tardan.  
 
Det totala beloppet erhållna lån under rapportperioden uppgår till 150 MSEK av vilket 77 MSEK avser 
lån erhållna från Svyaz Bank och 73 MSEK är utnyttjande av kredit från Golden Impala (ett bolag 
närstående till Preston Haskell). Kreditfaciliteten från Golden Impala har under rapportperioden ökat 
från 3,6 MUSD (motsvarande ca 23 MSEK) till 19,1 MUSD (motsvarande ca 124 MSEK). Lånen från 
Svyaz Bank har en årlig ränta om 12% och skall amorteras under perioden juli 2011till mars 2012. 
Kreditfaciliteten från Golden Impala har en räntesats om 16% per år och förfaller i september 2012. För 
den senast erhållna faciliteten om 13 MUSD, ökar räntesatsen till 18% från och med 1 januari 2012. 
 
I juli 2011 tillfördes bolaget 28 MSEK via en riktad nyemission i syfte att stärka koncernens finansiella 
ställning.  
 
Med anledning av amorteringsplanen för lånen från Svyaz Bank, speciellt avseende lånet för 
byggnationen av Lakningsanläggningen i Tardan, där färdigställandet blivit försenat, har bolaget ett 
behov av att refinansiera nuvarande banklån för att få en mer långsiktig finansiell lösning som passar 
bolagets utvecklingsplaner. Mot denna bakgrund utvärderar styrelsen olika alternativ för refinansiering 
av nuvarande lån. Som en del i denna process har ytterligare kreditfaciliteter från Golden Impala om ca 
101 MSEK (15,5 MUSD) erhållits under tredje kvartalet. Diskussioner pågår med Svyaz-Bank 
angående refinansiering av nuvarande banklån och dessa diskussioner beräknas kunna avslutas innan 
årsskiftet. Styrelsen utvärderar även andra alternativ till refinansiering av nuvarande lån och det är 
styrelsens uppfattning att en finansieringslösning som säkrar bolagets finansieringsbehov kommer att 
nås runt årsskiftet. 
 
Koncernens likvida medel per 30 september uppgick till 15 379 TSEK (56 626 TSEK).  

Övrig	  finansiell	  information 

	  
Rörelsesegment 
Bolagets redovisning av segment sker i enlighet med IFRS 8. För närvarande tillämpar koncernen 
enbart ett segment, i och med att endast en produkt, guld, utvinns och att all verksamhet sker i en 
ekonomisk miljö, Ryssland, därav redovisas ingen segmentinformation.   
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Transaktioner med närstående 
I april 2011 utgav Golden Impala Ltd., ett företag som kontrolleras av den största aktieägaren Preston 
Haskell, en kreditfacilitet med en limit om 3,6 MUSD och en årlig ränta på 16% till CAG AB. Syftet 
med krediten är att säkra CAG ABs behov av rörelsekapital. Kreditfaciliteten löper till september 2012. 
Under tredje kvartalet 2011 har två ytterligare kreditfaciliteter om 2,5 MUSD och 13 MUSD, totalt 
15,5 MUSD (motsvarande ca 101 MSEK) erhållits från Golden Impala. Båda löper med 16% årlig 
ränta och löper till september 2012. För kreditfaciliteten om 13 MUSD kommer den årliga räntan att 
öka till 18% från och med januari 2012. 
 
Anställda 
Koncernen hade i genomsnitt 646 (869) anställda under rapportperioden. Vid rapportperiodens slut, 
den 30 september 2011, uppgick antalet anställda i koncernen till 729 (975).  
 
Utgivna aktier 
Under tredje kvartalet (28 juli) genomförde bolaget en riktad nyemission om 1 600 000 aktier, vilket 
ökade antalet utestående aktier till 17 616 987.  
 
Aktiekapitalets gränser utgörs av lägst 150 000 TSEK och högst 600 000 TSEK och aktiens kvotvärde 
är 11,25 SEK. Varje aktie har en röst. 
 
Vid rapportperiodens utgång finns det 510 650 000 utestående teckningsoptioner som ger rätt till 
tecknande av totalt 1 315 000 aktier. Lösenpriset 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. 
 

Moderbolaget 
 
Moderbolaget är ett holdingbolag utan betydande operationell verksamhet. Det stöder dotterbolagen 
med finansiering, investor relations, strategibeslut etc. Moderbolaget har ingen annan inkomst än 
intäkter i form av räntor på lån till dotterbolag samt ränta avseende bankinlåning. Även 
växelkursförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta påverkar resultatet. 
 
Från och med 1 januari 2010 ändrade koncernen policy för redovisning av valutakursvinster- och 
förluster som uppkommer på koncerninterna lån. Förändringen innebar att dessa valutakursdifferenser 
redovisas som en del av övrigt totalresultat istället för bland finansiella poster i resultaträkningen med 
anledning av att de koncerninterna lånen ansågs utgöra s.k nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. Den 
ändrade principen i koncernens redovisning får även till följd att den redovisningsmässiga hanteringen i 
moderbolaget ändras så att valutakursförändringar på koncerninterna lån redovisas i en fond för 
verkligt värde (benämnd valutakursdifferens) i eget kapital istället för bland finansiella poster i 
resultaträkningen. Värdeförändringen redovisas i moderbolagets övriga totalresultat.  
 
Mot denna bakgrund har moderbolagets resultaträkning, balansräkning och eget kapitalräkning 
omräknats i enlighet med not 1. 
 
Nettoresultatet för rapportperioden var -2 193 TSEK (8 168 TSEK) och – 9 810 TSEK (-4 302 TSEK) 
för tredje kvartalet. 
 
Moderbolagets likvid medel uppgick till 8 515 TSEK (45 592 TSEK) vid rapportperiodens utgång, 30 
september 2011. 
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Redovisningsprinciper	  och	  grund	  för	  rapportens	  upprättande 
 
Koncernredovisningen för Central Asia Gold AB har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS), i enlighet med beskrivningen av koncernens redovisningsprinciper på 
sidan 38 i årsredovisningen för 2010. De bedömningar och uppskattningar som styrelsen och ledningen 
gjort i samband med upprättandet av bolagets finansiella rapporter beskrivs på sidan 44 i 
årsredovisningen för 2010. 
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering (Interim Financial 
Reporting), Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, 
Kompletterande redovisningsnormer för koncerner. De nya eller reviderade IFRS-standarder eller 
IFRIC-tolkningarna  som har trätt i kraft sedan 1 januari 2011  har  inte haft någon väsentlig effekt på 
koncernens resultat- eller balansräkningar.  
 
Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Dessutom 
tillämpar moderbolaget Rådet för finansiell rapporterings rekommendation  RFR 2, Redovisning för 
juridiska personer. 

Risker	  och	  osäkerhetsfaktorer	  i	  samband	  med	  denna	  rapport	  
 
Koncernens riskexponering presenteras på sidan 21 i årsredovisningen för verksamhetsåret 2010. 
Styrelsen bedömer att de mest väsentliga riskfaktorerna för närvarande är: 
 
 

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

2) Valuta risker: Central Asia Golds verksamhet och rapportering påverkas av guld priset i USD 
produktionskostnader i Rubel samt rapportering i SEK. Svängningar i växelkurserna kan få stor 
påverkan på både lokal operationella resultatet och värdet i SEK rapporterade resultatet. 

3) Politiska risker: Central Asia Gold agerar i dagsläget i ett enda land i Centralasien, nämligen i 
Ryssland. Ryssland är en ung demokrati och den politiska situation är ej lika stabil som i 
Västeuropa.  

4) Inflationsrisk: Den ryska ekonomin är föremål för betydande inflationstryck under de senaste 
åren inklusive detta. Detta inverkar direkt på produktions-kostnaderna i ett guldbolag.  

5) Geologisk risk: Guldreserverna i ett guldproduktions- och guldprospekterings-företag påverkas 
av geologiska och ekonomiska faktorer. Uppskattningen av reserverna är därför alltid beroende 
av det internationella guldpriset, kostnaderna förenade med produktionen etc. Därför kan de 
uppskattade guldreserverna i ett guldföretag bli föremål för ändring när som helst. Speciellt de 
alluviala dotterbolagen inom Central Asia Gold är känsliga för kostnadsökningar. 

6) Finansiell- och projektrisk: Central Asia Gold AB är ett litet guldföretag i ett tidigt skede. Det 
sysslar såväl med prospektering som produktion av guld. Bolaget är fortfarande i behov av 
extern finansiering för att utveckla sin verksamhet. Om tillgången till extern finansiering skulle 
minska skulle det inverka negativt på bolagets framtidsutsikter.  

7) Legal risk: Central Asia Gold verkar i en komplicerade och föränderliga legala miljön i 
Ryssland. Vidare är den ryska skattelagstiftningen föremål för diverse tolkningar och ofta 
förekommande förändringar. Förändringar i tolkningar av skattelagstiftningen och den legala 
miljön skulle kunna medföra väsentlig påverkan på bolaget. 
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Väsentliga	  händelser	  efter	  rapportperiodens	  utgång 

I oktober färdigställdes byggnationen av lakningsanläggningen vid Tardan och färdigställandeintyg för 
byggnationen och tillstånd för fas 1 av produktionscykeln (absorption) erhölls. Den första november 
lämnades ansökan om cyanidlicens till myndigheterna och licensen förväntas erhållas i december 
2011. 

Kommande	  rapporttillfällen 
 
Nästa finansiella rapport är bokslutskommunikén för 2011 som kommer att publiceras den 24 februari 
2012. Årsstämma kommer att hållas den 24 maj 2012.  
 
Bokslutskommuniké 2011 (jan-dec) 24 februari 2012 
Årsredovisning 2011  26 april 2012 
3-månaders rapport 2012 (jan-mars) 24 maj 2012 
6-månaders rapport 2012 (jan-juni) 29 augusti 2012 
9-månaders rapport 2012 (jan-sept) 28 november 2012 

Företagsinformation	  
 
Central Asia Gold AB är ett svenskt gruvbolag inriktat på guldproduktion och prospektering i 
Ryssland, i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och 
koncernens sammantagna tillgångar bedömdes vid utgången av september 2011 omfatta nästan 
1 000 000 oz (1 troy ounce =31,1 g) av guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, vilket 
motsvarar omkring 32 ton.  
 
Moderbolagets fullständiga namn är Central Asia Gold AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag med 
säte i Stockholm med organisationsnummer 556659-4833. Moderbolagets adress är Engelbrektsplan 2, 
4 tr, 114 34 Stockholm. 
 
Sedan den 19 juli 2010 handlas CAGs aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic 
Exchange under beteckningen CAG. Läs mer på www.centralasiagold.se. Mangold Fondkommission är 
Certified Adviser till CAG, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.  
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver alla väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
Stockholm, 23 november 2011 
 
Central Asia Gold AB (publ.) 
 
Lars Guldstrand Nick Harwood 
Styrelseordförande Ledamot 
 
Tom Baring Gordon Wylie 
Ledamot Ledamot 
 
Niclas Ericsson  Preston Haskell 
Ledamot Verkställande direktör och ledamot 
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Vår granskningsrapport avseende denna delårsrapport har avlämnats den 23 november 2011 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
Martin Johansson  
Auktoriserad revisor 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
VD Preston Haskell , tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 076 89 05 549,  
epost:  preston.haskell@centralasiagold.se,  
 
Ordförande Lars Guldstrand, telefon 0705-28 81 81  
epost: lars.guldstrand@centralasiagold.se 
 
Hemsida: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm 
 
 
 
 
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med 
avseende på Central Asia Gold ABs (“CAG”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och 
övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s.k. ”forward looking statements” 
om CAGs 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 CAG 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 CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig 
vad avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs 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 CAG komma att väsentligt avvika från den i 
bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart 
uppdatera sådana framtidsbedömningar.  
  



Central Asia Gold: Delårsrapport för niomånadersperioden januari - september 2011 
 

12  

Finansiella	  rapporter	  
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Noter	  till	  de	  finansiella	  rapporterna	  
 
Not 1, Omräkning av moderbolagets rapporter 
Från och med 1 januari 2010 ändrade koncernen policy för redovisning av valutakursvinster- och 
förluster som uppkommer på koncerninterna lån. Förändringen innebar att dessa valutakursdifferenser 
redovisas som en del av övrigt totalresultat istället för bland finansiella poster i resultaträkningen med 
anledning av att de koncerninterna lånen ansågs utgöra s.k nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. Den 
ändrade principen i koncernens redovisning får även till följd att den redovisningsmässiga hanteringen i 
moderbolaget ändras så att valutakursförändringar på koncerninterna lån redovisas i en fond för 
verkligt värde (benämnd valutakursdifferens) i eget kapital istället för bland finansiella poster i 
resultaträkningen. Värdeförändringen redovisas i moderbolagets övriga totalresultat.  
 
Mot denna bakgrund har moderbolagets resultaträkning, balansräkning och eget kapitalräkning för 
2010 och första halvåret 2011 omräknats. Omräkningen har effekt på moderbolagets rapporterade 
nettoresultat, men ingen effekt på det totala egna kapitalet, se tabellen nedan. 
 
Belopp i KSEK Effekt på 

finansiella poster 
Effekt på 

nettoresultat i 
resultaträkningen 

Effekt på fond 
för verkligt 

värde 

Effekt på övrigt 
totalresultat/balanserat 

resultat  

Effekt på totalt 
eget kapital 

Ingående balans 
2009 

	   	   - 6 406 +6	  406	   0 

 	   	    	    

Kvartal 1 2010 +1	  470	   +1	  470	   -1 470 +1	  470	   0 

Kvartal 2 2010 +4 499 +4 499 -4 499 +4 499 0 
Kvartal 3 2010 +20	  656	   +20	  656	   -20 656 +20	  656	   0 

Kvartal 4 2010  -1 939  -1 939 +1	  939	    -1 939 0 

Helår 2010 +24	  686	   +24	  686	   -24 686 +24	  686	   0 

      
Kvartal 1 2011 +1	  364	   +1	  364	   -1 364 +1	  364	   0 

Kvartal 2 2011 -4 481 -4 481 +4 481 -4 481 0 
Halvår 1 2011 -3 117 -3 117 +3 117 -3 117 0 
 
 
Not 2, Försäljning av dotterbolaget LLC Artelj Lena 
Under rapportperioden har 100% av aktierna i dotterbolaget LLC Arelj Lena (”Lena”) sålts till 
Sibirskoe Zoloto i två trancher (30% + 70%) för en total köpeskilling om 100 MRUR (motsvarande ca 
22 MSEK). 
 
 KSEK 
Köpeskilling 22 252 
Koncernmässiga nettotillgångar 10 394 
Resultat från avyttring 11 858 
Påverkan på kassaflöde 21 992 
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Not 3, Förändring i antal aktier 
 
Antal aktier 2011 2010* 
Ingående antal aktier 16 016 987 1 765 312 
Nyemission 1 600 000 14 122 500 
Utgående antal aktier 17 616 987 15 887 812 
 
*Antalet aktier 2010 har justerats för den sammanslagning av aktier 10:1 som genomfördes i oktober 2010. 
 
Kvotvärdet per aktie är 11,25 SEK och aktiekapitalet uppgår till 198 191 213 SEK. 
 

Revisors	   rapport	   över	   översiktlig	   granskning	   av	   finansiell	  
delårsinformation	  i	  sammandrag	  (delårsrapport)	  upprättad	  i	  enlighet	  
med	  IAS	  34	  och	  9	  kap.	  årsredovisningslagen	  
 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Central Asia Gold AB (publ) för perioden 1 
januari till 30 september 2011. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation 
grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 
möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som 
skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 
Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 

Stockholm den 23 november 2011 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 
Martin Johansson 
Auktoriserad revisor 

 
 
 


