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 Konsoliderade intäkter 10,6 MUSD (Q1 2020: 16,2 MUSD).  

 Nettovinst efter skatt 1,7 MUSD (Q1 2020: 5,9 MUSD). 

 EBITDA 5,0 MUSD (Q1 2020: 9,5 MUSD). 

 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 4,5 MUSD (Q1 2020: 7,9 MUSD). 

 Sedan den 1 januari 2021 har Auriant Mining Group ändrat rapporteringsvalutan från svenska 
kronor till amerikanska dollar (USD) och presenterat koncernredovisning för Q1 2021 i USD. 

 

 

 Volymen av malm som bearbetats genom CIL-anläggningen uppgick till 96 kt med en 
snitthalt om 2,04 g/t (totalt guld i bearbetad malm – 196 kg). CIL-anläggningen var i drift med 
beräknad bearbetningskapacitet per arbetstimme (>50 ton/timme) och en högre 
återvinningsgrad på 92,5 %. 

 Under Q1 2021 uppgick totalt malmbaserad guldproduktion till 210 kg (6 743 oz), jämfört 
med 278 kg (8 938 oz) under Q1 2020, en minskning med 25% eller 68 kg (2 196 oz). 

 Guldförsäljningen under Q1 2021 var 180 kg (5 787 oz), jämfört med 317 kg (10 193 oz) 
under Q1 2020, en minskning med 137 kg (4 406 oz) eller 43%. 
 

 Genomsnittligt försäljningspris för guld ökade med 15% till 1 830 USD/oz (under  
Q1 2020: 1 585 USD/oz). 

 Den totala kontantkostnaden ökade med 48% till 705 US-dollar per uns (under Q1 2020: 476 
US-dollar per uns). 

 Den totala produktionsprognosen 2021 är 900 - 930 kg guld (28 936 – 29 900 oz). CIL-
anläggningen har en årlig kapacitet på 350 000 - 380 000 ton. 
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Bästa intressenter, 

Jag har nöjet att presentera vår konsoliderade finansiella rapport för Q1 2021. 

Bolaget fokuserade på förnyelse av avrymningsatkiviteter vid Tardan-fyndigheten som kommer att vara 
den främsta källan för malm i framtiden. Som ett resultat var avrymningsvolymen 76% högre på 413 
tusen m3 under Q1 2021 (Q1 2020: 234 tusen m3). Detta hade uppenbarligen en negativ inverkan på 
produktionskostnaderna.  

I båda perioderna Q1 2021 och Q1 2020 uppgick volymen för den brutna malmen till 26 kt. Snitthalten 
i malm som producerades under Q1 2021 var 15% högre med 2,42 g/t, jämfört med 2,10 g/t under Q1 
2020.  

Under Q1 2021 uppgick volymen av malm som bearbetats genom CIL-anläggningen till 96 kt med en 
snitthalt om 2,04 g/t (totalt guld i bearbetad malm – 196 kg). Detta jämfört med Q1 2020 där 
malmvolymen som bearbetats genom CIL-anläggningen uppgick till 100 kt med en snitthalt på 3,04 g/t 
(totalt guld i bearbetad malm - 303 kg). Detta berodde på att malm av högt guldinnehåll som kom från 
lager 2020 nu upphör. 

Guldproduktionen under Q1 2021 uppgick till 210 kg (6 743 oz), jämfört med 278 kg (8 938 oz) under 
Q1 2020, en minskning med 25% eller 68 kg (2 196 oz), på grund av en minskning med 33% i snitthalt 
av bearbetad malm. Den snitthalt av malm som bearbetats för hela 2021 förväntas vara 2,56 g/t. 

Till följd av COVID-19-pandemin har vi fokuserat på att genomföra strikta åtgärder för att säkerställa 
säkerheten för våra anställda och våra entreprenörer. Under Q1 2021 har vi lyckats behålla vår 
verksamhet utan avbrott. 

Sedan den 1 januari 2021 har Auriant Mining Group ändrat rapporteringsvalutan från svenska kronor 
till amerikanska dollar (USD) och presenterat koncernredovisning för Q1 2021 i USD. I enlighet med 
den svenska redovisningslagen redovisas moderbolagets finansiella information i svenska kronor 
snarare än USD, koncernens rapporteringsvaluta. 

Vi är fortfarande glada över utsikterna för Kara-Beldir och utveckling på ett tillfredsställande sätt med 
att förbereda den information som krävs för att tillåta det.  

INTÄKTER OCH RESULTAT SAMT FINANSIELL STÄLLNING  

INTÄKTER OCH RESULTAT 

Intäkter från försäljning av guld och guldekvivalenter uppgick till 10,6 MUSD, en minskning med 34% 
jämfört Q1 2020 (16,2 MUSD), på grund av en lägre såld guldvolym. Under Q1 2021 uppgick 
försäljningsvolymen av guld till 180 kg (5 787 oz), vilket är 43% eller 137 kg (4 406 oz) mindre än under 
Q1 2020. 

I en starkare guldprismiljö ökade det genomsnittliga realiserade guldpriset per uns med 15% från 1 585 
USD under Q1 2020 till 1 830 USD under Q1 2021. 

Under Q1 2021 tortts lägre produktionsvolymer ökade kontantkostnaderna med 13% eller med  
0,7 MUSD, jämfört med Q1 2020. Den genomsnittliga kontantkostnaden per uns producerad vid 
Tardan ökade med 48% från 476 USD/oz under Q1 2020 till 705 USD/oz Q1 2021, driven av högre 
volymer av avrymning och prospekteringsborrning, en lägre snitthalt, löneförhöjning samt 
underhållskostnader för CIL-anläggningen som hade en kort planerad avstängning för underhåll för 
första gången under Q1 2021. 

Under rapportperioden påverkade en värdeminskning av rubeln mot US-dollarn om 12% positivt på 
koncernens marginal genom att sänka USD-värdet på koncernens rubel-denominerade kostnader. 
Under Q1 2021 uppgick den genomsnittliga växelkursen på RUB/USD till 74,37, jämfört med 66,63 
under Q1 2020. 
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Under Q1 2021 har avrymningsarbeten på malmzone #3 skjutits fram för att säkra tillgången på malm 
under 2022–2023.  

Förändringen av pågående arbete under Q1 2021 ökade med 1,7 MUSD eller 110%, eftersom Bolaget 
hade 86,7 kg osålt guld per den 31 mars 2021, jämfört med 56,3 kg per den 31 december 2020. 

 

 
Q1 2021  Q1 2020 Avvikelse Avvikelse 

   TUSD TUSD TUSD % 

Kontantkostnader -5 552 -4 896 -656 13% 
Förändring av avrymningstillgångar (icke- kassapåverkande) 649 478 171 36% 
Förändring i pågående arbete (icke-kassapåverkande) 144 -1 510 1 654 -110% 
Avskrivning och amortering (icke-kassapåverkande) -1 857 -1 647 -210 13 % 
Försäljningskostnader -6 616 -7 575 959 -13% 

 

Under Q1 2021 ökade allmänna och administrativa kostnader med 0,18 MUSD eller med 31% jämfört 
med föregående rapportperiod när de uppgick till 0,76 MUSD. De viktigaste delarna var löneförhöjning 
för huvudkontor i Moskva (0,11 MUSD) som hade frysits i tre år. Även avgifter för juridiska och 
konsulttjänster för det nya VTB-låneavtal och Golden Impala-obligationsvillkor (0,055 MUSD). 

Övriga rörelsekostnader under Q1 2021 minskade med 57%, jämfört med föregående rapportperiod och 
uppgick till 0,1 MUSD. 

Efter minskningen av produktions- och försäljningsvolymer minskade EBITDA med 47% och uppgick 
till 5,0 MUSD under Q1 2021, jämfört med 9,5 MUSD under föregående rapportperiod. 

Bolagets finansiella kostnader representerades av räntorna på upp- och utlåning samt leasing och 
uppgick till 0,9 MUSD Q1 under 2021, vilket var en nedgång på 43%, jämfört med föregående period 
(under Q1 2020: 1,6 MUSD). Räntekostnaderna minskade avsevärt på grund av återbetalning av VTB-
lån och därmed minskade kapitalbelopp med 36% eller 13,9 MUSD, samt en sänkning av räntan på 
VTB-lån från 9,5% till 4,9%.  

Under 2020 blev Tardan deltagare i regionala investeringsprojekt (”RIP”) och erhöll rätten att tillämpa 
den reducerade inkomstskattesatsen på 17% och en mineralutvinningsskatt på noll. Enligt rysk 
lagstiftning ackumuleras skatteförluster i redovisningen av finansiell ställning och kan kvittas mot 
framtida skattepliktiga intäkter. Under Q1 2021 kvittades således upplupna inkomstskatter på 0,7 
MUSD i sin helhet mot uppskjutna skattefordringar i balansräkningen avseende skatteförluster som 
överförts i ny räkning i LLC Tardan Gold.  

Nettovinsten efter skatt uppgick till 1,7 MUSD under Q1 2021, jämfört med 5,9 MUSD under Q1 2020. 
Resultat per aktie för perioden var 0,02 USD, jämfört med 0,06 USD under Q1 2020.  

FINANSIELL STÄLLNING 

Under rapportperioden ökade Bolaget sina avrymningstillgångar med 0,6 MUSD eller med 42%, till 
följd av avskrivning av avrymningskostnader främst på malmzone #3 vid Tardan-fyndigheten. 

Per den 31 mars 2021 ökade balansen av färdiga produkter med 89% eller 1,5 MUSD, eftersom Bolaget 
hade 86,7 kg guld, jämfört med 56,3 kg guld den 31 december 2020. 

Per den 31 mars 2021 minskade de totala banklånen med 2,4 MUSD eller med 9%, jämfört med den 31 
december 2020 på grund av återbetalning och uppgick till 24,5 MUSD.  

Per den 31 mars 2021 ökade obligationsskulden till aktieägaren med 1% eller med 0,5 MUSD i den 
utsträckning som upplupen ränta uppgick till 35,8 MUSD under rapportperioden.  

Per den 31 mars 2021 representerades övriga långfristiga skulder av en skuld till Centerra i enlighet 
med royaltyavtalet på 7,6 MUSD och en avsättning för återställningskostnader på 0,5 MUSD. 

Per den 31 mars 2021 representerades andra kortfristiga räntebärande skulder av följande saldon: 3,7 
MUSD – den kortfristiga skulden till KFM och 1,1 MUSD – kortfristiga leasingskulder. 
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INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FINANSIERING  

Nettokassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 3,5 MUSD eller 43% och uppgick till 
4,5 MUSD under rapportperioden, jämfört med 7,9 MUSD under den jämförande rapportperioden.  

Under Q1 2021 finansierades den löpande verksamheten från samma källor som under föregående 
rapportperiod genom guldförsäljning och återbetalning av moms. 

Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten användes för återbetalning av skulder, 
leasingavgifterna och avräkning av utestående fordringar till enteprenörer under Q1 2021. 

Den konsoliderade kassabehållningen per den 31 mars 2021 uppgick till 0,05 MUSD, jämfört med 0,4 
MUSD per den 31 december 2020. 

 
 
 
 

Vladimir Vorushkin 

Finansdirektör 

 

 

 
Auriant Mining Group ändrade rapporteringsvalutan till US dollar (USD) från den 1 januari 2021. 
Koncernen har valt att endast presentera sina räkenskaper i USD, eftersom ledningen anser att det är 
en praktisk rapporteringsvaluta för internationella användare av Auriant Mining koncernens 
finansiella rapporter. Förändringen i rapporteringsvalutan utgör en ändring av redovisningsprincipen, 
dvs den tillämpas retroaktivt i enlighet med kraven i IAS 8. All jämförande information för koncernen 
för 2020 kommer därför att omräknas till USD i de kommande rapporterna.  

I enlighet med den Bokföringslagen redovisas moderbolagets finansiella information i svenska kronor 
och inte koncernens rapporteringsvaluta US dollar. 

De valutakurserna som används i denna rapport är USD/SEK 8,3995 för resultaträkningen för Q1 2021 
och USD/SEK 8,7239 för balansräkningen per den 31 mars 2021. För resultaträkningen för Q1 2020 
tillämpades kursen 9,6692 USD/SEK and för balansräkningen per den 31 december 2020 tillämpades 
kursen 8,1886 USD/SEK. 

SEGMENTSINFORMATION  

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 312,6 MSEK (35,8 MUSD) per den  
31 mars 2021. 

Upplupna räntekostnader för transaktioner med närstående uppgick till 4,1 MSEK (0,5 MUSD) under 
Q1 2021, jämfört med 5,2 MSEK (0,5 MUSD) under Q1 2020.  

MEDARBETARE  

Koncernen hade i genomsnitt 591 anställda under rapportperioden. Per den 31 mars 2021 uppgick 
antalet anställda i koncernen till 567 (558 per den 31 december 2020). 
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UTGIVNA AKTIER  

Antalet utestående aktier per den 31 mars 2021 var 98 768 270. Aktiekapitalets lägsta gräns är 5,3 
MSEK och den högsta är 21,3 MSEK och aktiens kvotvärde är 0,1125 SEK (0,0129 USD). Varje aktie ger 
en röst. 

MODERBOLAGET  
 
Moderbolaget är ett holdingbolag utan betydande verksamhet. Det stödjer dotterbolagen med bland 
annat finansiering, investeringsrelationer, strategiska beslut. Således har moderbolaget vanligtvis inga 
andra intäkter än intäkter för konsulttjänster som tillhandahålls till dotterbolaget och ränta på lån som 
betalas ut till dotterbolagen.  

INTÄKTER OCH RESULTAT FÖR MODERBOLAGET 

Intäkter för konsulttjänster till dotterbolag under Q1 2021 uppgick till 0,237 MSEK (0,028 MUSD), 
jämfört med 0,180 MSEK (0,019 MUSD) under Q1 2020. 

Under Q1 2021 ökade tredjepartskostnaderna med 49% till 1,243 MSEK (0,148 MUSD) främst på 
grund av ytterligare juridiska- och konsultavgifter relaterade till optimering av VTB-lån och Golden 
Impala-obligationsvillkor. 

Nettoförlusten för Q1 2021 uppgick till 1,891 MSEK (0,225 MUSD), jämfört med Q1 2020 på 1,378 
MSEK (0,142 MUSD).  

Finansnettot för Q1 2021 uppgick till -18,276 MSEK (-2,176 MUSD), jämfört med -57,452 MSEK (-
5,942 MUSD) under Q1 2020 och inkluderade räntekostnader, hänförliga till Golden Impala 
(obligationsskuld till aktieägaren) om -4,137 MSEK (-0,493 MUSD) och räntekostnader på -0,152 
MSEK (-0,018 MUSD) till KFM och en forex nettovinst på -16,871 MSEK (-2,009 MUSD). Dessa 
kostnader kompenserades delvis av ränteintäkter mellan koncernen om 2,884 MSEK (0,343 MUSD). 

 

FINANSIELL STÄLLNING FÖR MODERBOLAGET  

Per den 31 mars 2021 uppgick likvida medel i moderbolaget till 0,051 MSEK (0,006 MUSD), jämfört 
med 0,542 MSEK (0,066 MUSD) per den 31 december 2020. 

Per den 31 mars 2021 representerades långfristiga skulder med skulden till Golden Impala 
(obligationsskuld till aktieägaren) på 312,589 MSEK (35,831 MUSD). Kortfristiga skulder 
representerades sklulden till KFM på 31,987 MSEK (3,667 MUSD) per den 31 mars 2021. Ökningen av 
skulder i SEK-valuta berodde främst på USD-förstärkning mot SEK med 7%. 

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH GRUND FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE 

Koncernredovisningen för Auriant Mining AB har upprättats i enlighet med “International Financial 
Reporting Standards” (IFRS) som beskrivs på sidan 73 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. De 
uppskattningar och bedömningar som gjorts av styrelse och ledning vid upprättandet av 
årsredovisningen beskrivs på sidan 83 i årsredovisningen för 2020. 

Denna årsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och i enlighet med den 
svenska årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning 
för juridiska personer. Redovisningsprinciperna för moderbolaget är desamma som för koncernen med 
de undantag som beskrivs i årsredovisningen 2020. 

Samma redovisningsprinciper tillämpas i denna delårsrapport som i årsredovisningen 2020. 

Inga väsentliga förändringar i redovisningsprinciper har skett sedan årsredovisningen för 2020, 
förutom förändringar i koncernens rapporteringsvalutan - från svenska kronor till amerikanska dollar 
(USD) från och med den 1 januari 2021. 
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I SAMBAND MED DENNA RAPPORT  

Koncernens riskexponering presenteras på sidan 44 och 103 i årsredovisningen för 2020. Olika risker 
kan påverka resultatet av den operativa, finansiella och investeringsverksamheten för bolagen i gruv- 
och prospekteringsindustrin, inklusive Auriant Mining Group. De huvudsakliga riskerna med 
branschen och Auriant Mining Group beskrivs nedan: 

a. Operationella risker – produktionsrelaterade risker: 

 Att inte uppnå produktionsplanen. Produktionskapaciteten i en gruv- eller 
guldbearbetningsanläggning, eller kvaliteten på mineralreserverna och tillgången på 
kvalificerad personal kanske inte är i linje med produktionsplanen till följd av olika 
omständigheter, vilket kan leda till att planen inte uppnås. 

 Oväntade avbrott i verksamheten 1. Väder. Oväntade avbrott i verksamheten kan leda till 
betydande förseningar i produktionen med efterföljande nedgångar i vinsten. Koncernens 
tillgångar återfinns i republiken Tyva och i Zabaikalsky-regionen, ett avlägset område som kan 
vara föremål för extrema klimatvillkor. 2. Externa entreprenörer. Koncernens verksamhet är i 
väsentlig grad beroende av externa entreprenörer, inklusive men inte begränsat till, 
leverantörer av transport- och brytningstjänster (utöver transporter och brytning där den egna 
utrustningen används), borrning, sprängning, underhållstjänster för utrustningen, el- och 
andra förnödenheter, transporter av material till gruvorna, osv. Förseningar i leveranserna eller 
fel på gruvutrustningen skulle kunna innebära betydande förseningar i produktionen och 
påverka koncernens lönsamhet. 

 Erhålla nödvändiga tillstånd och godkännanden. Utöver licenser för prospektering och 
utvinning av naturresurser måste bolaget erhålla ytterligare tillstånd och godkännanden för att 
de facto kunna bedriva gruvoch produktionsverksamhet. För nyligen prospekterade fyndigheter 
innefattar dessa tillstånd och godkännanden, utan begränsning, godkännande av resurser från 
GKZ (Officiella Ryska Statliga Reservkommittén); godkännande av projektdokumentation för 
konstruktion och drift av dagbrott; arrende av mark som ska användas för gruvverksamhet 
samt näraliggande aktiviteter; tillstånd för potentiellt farlig verksamhet (såsom sprängning 
samt verksamhet med giftiga material); granskningar av miljösäkerheten osv. 

b. Finansiell risk: Koncernens verksamhet är exponerad för en rad olika finansiella risker: a) 
marknadsrisk (inklusive valutaoch guldprisrisk samt ränterisk), b) kreditrisk och c) likviditetsrisk. 

c. Geological risk: Guldprospektering är förenat med stora risker. Alla uppskattningar av 
återvinningsbara mineralresurser bygger huvudsakligen på uppskattningar. Uppskattningar av 
mineralresurser och malmreserver baseras på omfattande testborrningar, statistiska analyser och 
modellstudier och förblir av teoretisk art till dess att de verifieras av gruvverksamhet i industriell 
skala. Det finns ingen metod för att fastställa med säkerhet den exakta mängden tillgängligt guld 
eller formen på en potentiell malmkropp och dess distribution. Den exakta guldmängden blir inte 
känd förrän guldet har utvunnits från guldfyndigheten. Data hänförliga till mineralresurser och 
malmreserver som presenteras av bolaget, och av andra, bör betraktas mot bakgrund av detta och 
kan därför avvika från dessa. 

d. Hälso-, säkerhets- och miljörisker. Koncernbolagen är föremål för omfattande miljö-, hälso- och 
säkerhetskontroller, och alla brott mot dessa regler och förordningar skulle kunna leda till böter, 
och betydande brott mot dessa regler och förordningar skulle kunna leda till en nedstängning av 
verksamheten, vilket skulle få en betydande negativ effekt på koncernens anseende, 
verksamhetsresultat och finansiella ställning. Koncernbolagen är föremål för omfattande 
miljökontroller och miljöregler i Ryssland. Gruv- och prospekteringsverksamhet omfattar 
användningen av giftiga och miljöfarliga ämnen, så som cyanid, dieselolja och smörjmedel, samt 
processer som skulle kunna leda till utsläpp av ämnen och föroreningar i miljön, påverkan på 
marken, potentiella skador på flora och fauna samt övriga miljöfrågor. Licenserna under vilka 
bolaget bedriver verksamhet innefattar villkor avseende efterlevnad av miljölagar. Villkoren för 
bolagets licenser gällande utvinning av naturtillgångar omfattar skyldigheter att rengöra, återställa 
och rehabilitera marken i framtiden. Dessa är obligatoriska för bolaget. Bolaget kan hållas 
ersättningsskyldigt för förluster förknippade med miljöfaror som har orsakats av dess felaktiga 
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agerande och efterföljande rehabilitering, vilket kan få en negativ påverkan på koncernens 
verksamhet, finansiella resultat och finansiella ställning. 

e. Legal risk:  

 Risk gällande underhåll av licenser. Den federala myndigheten för utvinning av naturtillgångar 
(Rosnedra) kan fördröja eller dra in koncernbolagens licenser för utvinning av naturtillgångar 
om den blir medveten om att koncernen har brutit mot bestämmelserna, om detta avslöjas av 
den federala myndigheten för övervakning av utvinning av naturtillgångar (Rosprirodnadzor) 
eller annan behörig myndighet, vilket kan leda till ett uppehåll i eller upphörande med 
verksamheten vid det berörda licensområdet. Underlåtenhet att följa villkoren i licenser och 
tillstånd kan leda till ekonomiska sanktioner och skador på anseendet. 
 

 Samhällsrisker. Koncernens projekt kan fördröjas eller stoppas på grund av protester från 
samhälls- och miljöaktivister, vilket kan leda till att regionala myndigheter vägrar att teckna 
eller förlänga avtal om markarrende, som är helt nödvändiga för gruvverksamhet. 

f. Covid-19 exponering. Den nuvarande covid-19-pandemin kan påverka koncernens verksamhet på 
ett annat sätt. 

Koncernen förblir föremål för tillfälliga störningar i leverantörskedjor och logistik om situationen med 
den globala covid-19-pandemin förvärras. Sådana störningar kan påverka koncernens förmåga att köpa 
in och transportera varor samt köpa tjänster som krävs för att driva gruvorna och/eller för att 
transportera guldtackorna till raffinaderiet. Om covid-19 skulle sprida sig bland koncernens personal 
kan det leda till en fullständig eller partiell nedstängning av gruvverksamheten och produktionen.  

Koncernen har vidtagit förebyggande åtgärder, däribland regelbundna covid-19-tester för personalen, 
karantän vid ankomst, personlig skyddsutrustning. ökad städning och desinfektion av gemensamma 
utrymmen, social distansering, ett minskade av affärsresor till ett minimum samt distansarbete där det 
är möjligt. Auriant Mining Group upplevde under Q1 2021 inga störningar i verksamheten till följd av 
covid-19. 
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3   

Viktiga händelser: 

 Den totala malmbaserade guldproduktionen under Q1 2021 var 209,7 kg (6 743 oz), jämfört 
med 278 kg (8 938 oz) under Q1 2020, en minskning med 25% eller 68,3 kg (2 196 oz), men i 
linje med produktionsplan 2021; 

 Under Q1 2021 var guldförsäljning 180 kg (5 787 oz), jämfört med 317 (10 193 oz) under Q1 
2020, en minskning med 137 kg (4 406 oz) eller 43%; 

 96 kt malm bearbetades med en snitthalt om 2,04 g/t; 

 CIL-anläggningen var i drift med den riktade bearbetningskapacitet per arbetstimme (>50 
ton/timme) och en högre återvinningsgrad på 92,5 %; 

 26 kt malm bröts som sammanföll med produktionsvolymen under samma period föregående 
år. Arbetsvolymen för avrymningen uppgick till 413 000 m3 under Q1 2021 (+179 000 m3 eller 
76% mer än under Q1 2020); 

 Snitthalten för den brutna malmen under Q1 2021 var 2,42 g/t, jämfört med 2,10 g/t under Q1 
2020, en ökning med 15%. 

 

 

Produktion 

Produktionsenhet 3m 2021 3m 2020 Avvikelse 

 

kg oz kg oz kg oz % 

Malmbaserad               

Tardan (CIL) 209,7   6 743   278   8 938   (68,3)   (2 196)   (25%) 

Alluvial               

Solcocon - - - - - - - 

 

Tardan 

 

Enhet 3m 2021 3m 2020 Avvikelse 

Brytning           

Gråbergsproduktion 000 m3 413   234   179   76% 

Bruten malm 000 tonnes 26   26   -  - 

Guld in malm kg 63   54   9   17% 

Snithalt g/t 2,42   2,10   0,32   15% 

CIL 
 

        

Malmbehandling 000 tonnes 96   100   (4)   (4%) 

Halt g/t 2,04   3,04   (1,00)   (33%) 

Guld i malmbehandlingen  kg 196   303   (107)   (35%) 

Guldproduktion CIL kg 209,7   278   (68,3)   (25%) 

Lager per den 31 mars 
 

        

Malm 000 tonnes 31   34   (3)   (9%) 

Halt g/t 2,30  1,89   0,41   22% 
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Q1 
Jan-Mar 

2021 

Q1 
Jan-Mar 

2020 

12 månader  
Jan-Dec 

2020 
  TUSD TUSD TUSD 

Intäkter 10 591 16 154 53 409 
Kostnad för sålda varor -6 616 -7 575 -27 378 

Bruttoresultat 3 975 8 579 26 031 
     
Administrativa och allmänna kostnader -757 -576 -2 945 
Övriga intäkter 14 53 96 
Övriga kostnader -79 -182 -3 059 

Rörelseresultat  3 153 7 874 20 123 
     
Finansiella intäkter - - - 
Finansiella kostnader -910 -1 584 -5 671 
Valutakursvinst/förlust 118 -147 -935 

Resultat före skatt 2 361 6 143 13 517 
     
Inkomstskatt -652 -248 -3 075 

Periodens nettoresultat 1 709 5 895 10 442 

 
   

Resultat hänförligt till:    
Aktieägare i moderbolaget 1 709 5 895 10 442 
Resultat per aktie före utspädning (SEK, US$) 0,02 0,06 0,11 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK, US$) 0,02 0,06 0,11 
     
Antal aktier vid periodens slut 98 768 270 98 648 502 98 768 270 
Genomsnittligt antal aktier för perioden 98 768 270 98 648 502 98 698 673 
Genomsnittligt antal aktier för perioden med hänsyn till utspädning  98 768 270 98 993 502 98 698 673 

  
  

 

  

 

  
Q1 

Jan-Mar 
2021 

Q1  
Jan-Mar 

2020 

12 månader  
Jan-Dec 

2020 
  TUSD TUSD TUSD 

Periodens nettoresultat 1 709 5 895 10 442 
    
Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen    
Omräkningsdifferens 130 -2 177 573 

Summa totalresultat för perioden 1 839 3 718 11 015 
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Mars 31, 
 2021 

Mars 31, 
 2020 

December 31, 
 2020 

  TUSD TUSD TUSD 

TILLGÅNGAR   
 

  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

 
  

Immateriella anläggningstillgångar 18 923 19 214 18 524 
Materiella anläggningstillgångar 30 816 33 292 30 231 
Avrymningstillgångar 2 028 3 632 1 425 
Finansiella anläggningstillgångar 3 503 5 072 4 003 

Summa anläggningstillgångar 55 270 61 210 54 183 

 
   

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager 1 974 1 443 1 695 
Pågående arbeten 2 548 1 585 4 053 
Färdiga produkter 3 209 49 1 701 
Kortfristiga fordringar 1 495 3 194 1 455 
Förutbetalda kostnader 1 138 986 1 361 
Kassa och bank 48 1 738 422 

Summa omsättningstillgångar 10 412 8 995 10 687 

SUMMA TILLGÅNGAR 65 682 70 205 64 870 

 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Aktiekapital    
Aktiekapital 1 438 1 436 1 438 
Övrigt tillskjutet kapital 79 220 79 198 79 220 
Valutakursreserv -13 120 -16 000 -13 250 
Balanserat resultat -78 976 -85 233 -80 685 

SUMMA EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL 
MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE 

-11 438 -20 599 -13 277 

 
   

Långfristiga skulder    
Långfristiga lån  15 371 19 996 17 968 
Skuld till aktieägare (obligation) 35 831 35 844 35 338 
Leasingskulder  738 787 261 
Uppskjuten skatt  - - - 
Övriga långfristiga skulder 8 075 9 597 8 082 

Summa långfristiga skulder 60 015 66 224 61 649 

 
   

Kortfristiga skulder    
Kortfristiga lån  9 350 18 597 9 199 
Övriga räntebärande skulder 4 816 3 330 4 866 
Leverantörsskulder  1 155 1 005 740 
Övriga kortfristiga skulder  1 784 1 648 1 693 

Summa kortfristiga skulder 17 105 24 580 16 498 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 65 682 70 205 64 870 
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Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

TUSD Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Valutakursreserv 
Balanserat 

resultat 
Summa eget 

 kapital 

Eget kapital per den 31 december 2019  1 436  79 197         -13 823 -91 127           -24 317 

      
Totalresultat      
Periodens nettoresultat  -  - - 5 895 5 895 

Övrigt totalresultat 
         -    

                   
-    -2 177 - -2 177 

Summa totalresultat för perioden         -            -    -2 177 5 895 3 718 
      

Eget kapital per den 31 mars 2020 1 436  79 197  -16 000 -85 232 -20 599 

      
Totalresultat      
Periodens nettoresultat -  - - 4 547 4 547 
Övrigt totalresultat           -                    -    2 750 - 2 750 

Summa totalresultat för perioden          -               -    2 750 4 547 7 297 
      
Transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare           
Utfärdade tecknings- och personaloptioner 1    23                    -             -            24    

Summa transaktioner med ägare i deras egenskap av 
ägare       1    23                     -    

                    
-    

                    
24    

      

Eget kapital per den 31 december 2020       1 438          79 220  -13 250 -80 685 -13 277 

      
Totalresultat      
Periodens nettoresultat -  - - 1 709 1 709 
Övrigt totalresultat               -                -    130 - 130 

Summa totalresultat för perioden       -               -    130 1 709 1 839 
      

Eget kapital per den 31 mars 2021 1 438  79 220 -13 120 -78 976 -11 438 
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Q1 
Jan-Mar 

2021 

Q1 
Jan-Mar 

2020 

12 månader  
Jan-Dec 

2020 
  TUSD TUSD TUSD 

LÖPANDE VERKSAMHET      
Intäkter från guldförsäljning 10 591 16 154 53 409 
Moms och övriga ersättningar 995 1 015 4 497 
Leverantörsbetalningar -4 587 -5 482 -18 970 
Löner och sociala avgifter -2 360 -2 499 -9 357 
Betald inkomstskatt - -635 -674 
Övriga betalda skatter -152 -614 -1 421 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 487 7 939 27 484 
     
INVESTERINGSVERKSAMHET    
Investering i anläggningar och utrustning -348 -1 265 -2 343 
Prospektering och forskning -1 065 -63 -1 479 

Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -1 413 -1 328 -3 822 
     
FINANSIERINGSVERKSAMHET    
Amortering av lån netto - - 10 
Intäkter från utnyttjande av aktieoptioner -2 441 -3 003 -14 997 
Betald ränta -309 -1 377 -5 702 
Leasingavgifter -584 -544 -2 413 
Övriga finansiella kostnader -59 - - 

Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten -3 393 -4 924 -23 102 
     
Nettoökning av likvida medel -319 1 687 560 

Kursdifferens i likvida medel -55 -93 -282 
Ingående balans likvida medel 422 144 144 

Utgående likvida medel 48 1 738 422 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner Q1 
Jan-Mar 

2021 

Q1 
Jan-Mar 

2020 

12 månader 
Jan-Dec 

2020 

  
TSEK TSEK TUSD 

Summa tillgångar  Summa tillgångar enligt balansräkningen vid periodens slut 65 682 70 205 64 870 

Eget kapital  
Totalt eget kapital inklusive 
minoritetsintresse enligt balansräkningen vid periodens slut -11 438 -20 599 -13 277 

Räntebärande 
skulder  

Totala räntebärande skulder vid 
periodens slut 65 840 78 294 67 359 

Antal anställda vid 
periodens slut - 567 544 558 

EBITDA* 
Resultat före räntekostnader, skatt, nedskrivningar, avskrivningar 
på materiella och immateriella tillgångar 5 010 9 523 30 893 

   
 

 
Per aktie   

 
 

Resultat per aktie 
(SEK, USD) 

Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt 
antal utestående aktier under perioden före utspädning 0,02 0,06 0,11 

Eget kapital per 
aktie (SEK, USD) 

Eget kapital exklusive minoritetsintresse vid periodens slut delat 
med totalt antal utestående aktier 
vid samma tidpunkt -0,12 -0,21 -0,13 

 * Under 12 månader 2020 justerades EBITDA med avskrivning av momsåterbetalning i LLC Rudtechnology med 7,0 MSEK (0,8 MUSD) i Q3 2020 och 
avrymningstillgångar på 15,7 MSEK (1,9 MUSD) avskrevs som övriga rörelsekostnader i LLC Tardan Gold under Q4 2020.
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Q1  
Jan-Mar 

2021 

Q1  
Jan-Mar 

2020 

12 månader  
Jan-Dec 

2020 

Q1  
Jan-Mar 

2021 

Q1  
Jan-Mar 

2020 

12 månader  
Jan-Dec 

2020 
  TSEK TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD 

Övriga rörelseintäkter 237 180 750 28 19 81 

Totala intäkter 237 180 750 28 19 81 
        
Övriga externa kostnader -1 243 -833 -7 047 -148 -86 -765 
Personalkostnader -885 -725 -2 755 -105 -75 -299 

Rörelsekostnader -2 128 -1 558 -9 802 -253 -161 -1 064 
        

Rörelseresultat -1 891 -1 378 -9 052 -225 -142 -983 
       
Nedskrivningar: Investeringar i dotterbolag - - -180 808 - - -20 952 
Finansnetto -18 276 -57 452 -6 172 -2 176 -5 942 -670 

Resultat före skatt -20 167 -58 830 -196 032 -2 401 -6 084 -22 605 
        
Inkomstskatt - - - - - - 

Periodens resultat -20 167 -58 830 -196 032 -2 401 -6 084 -22 605 
      

      

 

  

Q1  
Jan-Mar 

2021 

Q1  
Jan-Mar 

2020 

12 månader  
Jan-Dec 

2020 

Q1  
Jan-Mar 

2021 

Q1  
Jan-Mar 

2020 

12 månader  
Jan-Dec 

2020 
  TSEK TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD 

Periodens resultat -20 167 -58 830 -196 032 -2 401 -6 084 -22 605 
        
Valutakursdifferenser  - - -1 341 -2 884 4 389 

Totalresultat för perioden -20 167 -58 830 -196 032 -3 742 -8 968 -18 216 

  
Mars 31, 

 2021 
Mars 31, 

 2020 
December 31, 

 2020 
Mars 31, 

 2021 
Mars 31, 

 2020 
December 31, 

 2020 
  TSEK TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD 

TILLGÅNGAR           
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR           
Finansiella anläggningstillgångar 514 702 730 475 508 708 58 999 72 489 62 124 

Summa anläggningstillgångar 514 702 730 475 508 708 58 999 72 489 62 124 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       
Kortfristiga fordringar 1 127 1 860 1 953 129 185 239 
Likvida medel 51 810 542 6 80 66 

Summa omsättningstillgångar 1 178 2 670 2 495 135 265 305 

SUMMA TILLGÅNGAR 515 880 733 145 511 203 59 134 72 754 62 429 
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER       

EGET KAPITAL 170 762 327 904 190 929 19 574 32 540 23 316 

LÅNGFRISTIGA SKULDER 312 589 381 980 289 371 35 831 37 906 35 338 

KORTFRISTIGA SKULDER 32 529 23 261 30 903 3 729 2 308 3 775 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 515 880 733 145 511 203 59 134 72 754 62 429 
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TSEK Aktiekapital Reserfond 
Överkurs

fond 
Valutakurs

-reserv 
Balanserat 

resultat 
Periodens 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

Eget kapital per den 31 december 
2019 11 098       266 306        780 426                    -     -684 217 13 123 386 736 

Vinst/(förlust) överfört i ny räkning      -           -     -                      -     13 123 -13 123 - 
        
Totalresultat         

   Periodens nettoresultat      -                   -            -                      -     - -58 830 -58 830 
Övrigt totalresultat -          -                    -                      -                 -                -                  -     

Summa totalresultat för perioden                  -           -                    -                      -     -    -58 830 -58 830 
  

       Eget kapital per den 31 mars 2020 11 098       266 306        780 426                    -     -671 093 -58 830 327 904 

        
Totalresultat            
Periodens nettoresultat               -               -           -                     -     - -137 202 -137 202 
Övrigt totalresultat              -          -              -                  -            -                -                  -     

Summa totalresultat för perioden    -            -                    -                     -     -    -132 202 -132 202 
                
Transaktioner med ägare i deras 
egenskap av ägare               
Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner          13           -        213                     -                     -                 -          226     

Summa transaktioner med ägare i 
deras egenskap av ägare               13           -     

                
213                    -                     -                     -     

                
226     

        

Eget kapital per den 31 december 
2020 11 111       266 306        780 639            -     -671 095 -196 032 190 929 

Vinst/(förlust) överfört i ny räkning          -          -       -                    -     -196 032 196 032 - 
        
Totalresultat               
Periodens nettoresultat  -          -       -                 -                     -     -20 167 -20 167 
Övrigt totalresultat -        -         -               -                     -                  -                -     

Summa totalresultat för perioden     -           -                   -                   -     -         -20 167 -20 167 
        

Eget kapital per den 31 mars 2021 11 111       266 306        780 639                    -     -867 127 -20 167 170 762 
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TUSD Aktiekapital Reserfond 
Överkurs

fond 
Valutakurs

- reserv 
Balanserat 

resultat 
Periodens 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

Eget kapital per den 31 december 
2019      1 436        40 872    113 954    -11 017 -105 124 1 387 41 508 

Vinst/(förlust) överfört i ny räkning  -     -        -                      -     1 387 -1 387              -     
        
Totalresultat               
Periodens nettoresultat           -                 -             -     - - -6 084 -6 084 
Övrigt totalresultat     -     -        -     -2 884 - - -2 884 

Summa totalresultat för perioden                  -                    -                    -     -2 884 - -6 084 -8 968 
  

       Eget kapital per den 31 mars 2020      1 436        40 872    113 954     -13 901 -103 737 -6 084 32 540 

     
  

 Totalresultat               
Periodens nettoresultat -       -           -     - - -16 521 -16 521 
Övrigt totalresultat         -     -      -     7 273 - - 7 273 

Summa totalresultat för perioden                  -         -                    -     7 273 - -16 521 -9 248 
                
Transaktioner med ägare i deras 
egenskap av ägare               
Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner     1            -     23                    -                      -                      -     24     

Summa transaktioner med ägare i 
deras egenskap av ägare                 1                   -     

               
23               -                     -                     -     

                
24     

        Eget kapital per den 31 december 
2020      1 438 40 872 113 977     -6 628 -103 737 -22 605 23 316 

Vinst/(förlust) överfört i ny räkning         -         -           -                      -     -22 605 22 605              -     
        
Totalresultat               
Periodens nettoresultat              -             -       -     - - -2 401 -2 401 
Övrigt totalresultat       -                -               -     -1 341 - - -1 341 

Summa totalresultat för perioden                  -          -                    -     -1 341 - -2 401 -3 742 
        

Eget kapital per den 31 mars 2021      1 438        40 872    113 977     -7 969 -126 342 -2 401 19 574 
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Q1  
Jan-Mar 

2021 

Q1  
Jan-Mar 

2020 

12 månader  
Jan-Dec 

2020 

Q1  
Jan-Mar 

2021 

Q1  
Jan-Mar 

2020 

12 månader  
Jan-Dec 

2020 
  TSEK TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD 

LÖPANDE VERKSAMHET           
Kundbetalningar - - 750 - - 81 
Moms och övriga ersättningar - 56 56 - 6 6 
Leverantörsbetalningar -2 148 -912 -7 935 -255 -94 -872 
Löner och sociala avgifter -616 -799 -2 697 -73 -83 -294 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -2 764 -1 655 -9 826 -328 -171 -1 079 
        
INVESTERINGSVERKSAMHET       
Utlåningar/Intäkter från givna lån 2 266 24 601 58 454 269 2 544 6 347 

Nettokassaflöde från 
investeringsverksamheten 2 266 24 601 58 454 269 2 544 6 347 
        
FINANSIERINGSVERKSAMHET       
Intäkter från utnyttjande av aktieoptioner - - 94 - - 10 
Återbetalning av lån, netto - -18 295 -22 880 - -1 892 -2 500 
Betald ränta - -4 914 -26 165 - -508 -2 845 

Nettokassaflöde från 
finansieringsverksamheten - -23 209 -48 951 - -2 400 -5 335 
        
Nettoökning av likvida medel -498 -263 -323 -59 -27 -67 

Kursdifferens i likvida medel 7 -8 -216 -1 -9 17 
Ingående balans likvida medel 542 1 081 1 081 66 116 116 

Utgående likvida medel 51 810 542 6 80 66 
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TIDPUNKT FÖR EKONOMISK 
INFORMATION 

Interim report (Q2) januari - juni, 2021:  
Augusti 30, 2021  

Delårsrapport (Q3) januari - september, 
2021:  
November 29, 2021  

Delårsrapport (Q4) januari - december, 2021:  
Februari 28, 2022  
 
 

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 tidigt skede och en 
prospekteringstillgång under utveckling.  
Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på 
First North Premier vid Nasdaq First North 
Premier Growth Market under beteckningen 
AUR. Läs mer på www.auriant.com.  
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till 
Auriant. För mer information 08 - 503 015 50 e-
post CA@mangold.se  eller besök 
www.mangold.se. 
 

FÖRSÄKRAN  

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

Stockholm den 31 maj 2021 
Auriant Mining AB (publ.) 

 

Lord Daresbury                          Preston Haskell                     Jukka Pitkäjärvi            Birgit Köster Hoffmann 

Styrelseordförande                    Ledamot                                  Ledamot               Ledamot  
 
 
Danilo Lange 
VD 

 

 
Denna rapport har inte granskat av revisorer. 

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining AB:s (”AUR”) 
nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k framåtblickande 
uttalanden om AUR:s 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) AUR:s 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 samarbeten;  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 något provinslag i Kanada och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.  
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