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Hard	Rock Alluvial

Auriant Mining i Korthet

Viktiga Händelser Under 2015

JAN FEB MAR APR MAJ

Ingick ett juridiskt bindande avtal med Aristus Holdings Ltd. 
om att förvalta och utveckla fem guldfyndigheter belägna 
i Chukotka-regionen i Ryssland, inklusive Valunisty – en 
producerande guldgruva.

Räntesatsen för aktieägarens lån sänktes från 10 procent till 2 
procent och aktieägare fick möjlighet att lösa in de 20 miljonerna 
i amerikanska dollar i form av kontanter eller nyemitterade aktier, 
eller bådadera.

JUL AUG SEP OCT NOVJUN DEC

Nylansering av 
gravitationsan-
läggningen 
i Tardan

Start av gruvdrift på Barsuchy-anläggningen (Tardan-
regionen) med malmhalter på 4g/t

Nedsättning av aktiekapital till 2 002 773,25 SEK

JAN
Förändringar i ledningen 
Denis Alexandrov lämnar företaget. 
Sergey Ustimenko utsågs till VD för Auriant Mining AB. 
Förvaltningsavtalet för Chukotka avslutades genom en ömsesidig 
överenskommelse

Viktiga händelser efter periodens slut 

Omfattade licenserna offi ciella reser-
ver hos Russian State Committee on 
Reserves (GKZ) om 756 000,000 
troy uns (oz) (1 uns = 31,1 g) guld-
tillgångar i C1- och C2-kategorierna 
och 500 000 troy uns som uppfyller 
NI 43-101 standarden.

Marknadsvärde om cirka 33,1 
MSEK (motsvarande 4 MUSD)

Guldproducent med inriktning på 
Ryssland

Auriant Mining i Korthet

(Moscow) 

 

 

Auriant Management 

Auriant Mining AB 
(Stockholm) 

Kara-Beldyr

 

and Greater Tardan
Tardan

 Uzhunzhul Solcocon

Noterat på NASDAQ OMX First 
North Premier

1 gruva i produktion

3 prospekteringsområden

517 anställda

Guldproduktion 2015: 823 kg
(26 468 uns)

Guldproduktion 2012-2015 Antalet aktieägare cirka 2 500 

17 802 429 utgivna stamaktie

HOGDAGRAR HOGDAGRAR
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AURIANT MINING IN BRIEF

Ansvarsfull gruvproduktion
Miljömedvetenhet är en central fråga för 
ett företag som är aktivt inom områden 
som inbegriper miljörisker. Större de-
len av företagets verksamhet bedrivs på 
landområden som är känsliga för gruv-
produktionens påverkan. Vi är medvet-
na om att det bor människor i närheten 
av de platser där vi bedriver verksamhet 
och försöker därför minimera de nega-
tiva effekterna av verksamheten på mil-
jön genom att fokusera på att använda 
innovativ teknik, fortlöpande optimera 
vårt utnyttjande av resurser samt att 
minska industriavfallet.

Säkerhet
Personalen är vår viktigaste tillgång. 
Det är vår personal som bygger upp 
våra gruvor och sedan bryter mineraler 
i gruvorna, och vår främsta prioritet är 
att skapa och upprätthålla en hälsosam 
och säker arbetsmiljö för de anställda. 
Vi söker ständigt efter nya och innovati-
va metoder för att trygga våra anställdas 
säkerhet. 

Socialt ansvar
Vi är aktivt engagerade i det lokala sam-
hället där vi är verksamma, bland annat 
genom stöd till utbildning och infra-
struktur samt genom att i första hand 
erbjuda lokalbefolkningen möjlighet till 
arbete i företaget. Du kan läsa mer om 
vårt CSR-program på sidan 32

Företagsstyrning
Vi är uppriktigt övertygade om att en 
god företagsstyrning skapar värde för 
aktieägarna. Av den anledningen består 
större delen av vår styrelse av personer 
som inte befi nner sig i ledande ställ-
ning samt oberoende chefer som har 
stor erfarenhet av gruvdrift och av att 
leda ett publikt företag. I framtiden har 
vi för avsikt att ytterligare stärka vår 
företagsstyrning för att kunna leverera 
maximalt värde till våra aktieägare. Av-
snittet om Företagsstyrning hittar du på 
sidan 46

Integritet
För att nå framgång är vi beroende av 
förtroende och stöd från samtliga in-
tressenter, såsom aktieägare, anställda, 
leverantörer, entreprenörer, stat och 
lokala myndigheter. Därför strävar vi 
efter högsta möjliga integritet och håll-
barhet. Hos oss råder nolltolerans mot 
korruption. Vi söker uppnå maximal 
transparens i våra kontakter med myn-
digheterna, och försvarar våra intressen 
i domstol om detta blir nödvändigt

Våra VärderingarVår Strategi

Operera
Eftersträva kontinuerliga 
operationella förbättringar 
för värdemaximering

Focus
På effektivitet och 
tillväxt

Utvärdera
Identifiera möjligheter 
genom utforskning och 
förvärv

Utveckla
Planera, finansiera 
och utveckla nya 
gruvor på ett tids- och 
kostnadseffektivt sätt

Minimera
Risker kopplade till 
utforskning, gruvdrift och 
bearbetning

Avkastning
Generera värde för alla 
intressenter (investerare, 
myndigheter och 
samhällen)

Vårt långsiktiga mål är att bli en ledande, bärkraftig och effektiv medelstor 
guldproducent.

Respekt
Vi arbetar för att tillhandahålla en posi-
tiv arbetsmiljö utan diskriminering och 
trakasserier i alla våra verksamheter. 
Vi agerar och behandlar varandra med 
värdighet och respekt. Vi tror att anställ-
da som behandlas med respekt uppnår 
en högre nivå av resultat i sin yrkesverk-
samhet. Alla våra anställda ges lika stora 
möjligheter att utveckla sig i karriären. 
Vi belönar och uppmuntrar samarbete, 
kreativitet och förnyelse.

VAR STRATEGI VÅRA VÄRDERINGAR
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Bästa Aktieägare

Auriant Mining gjorde under 2015 
betydande framsteg vid företagets 
flaggskepp, Tardangruvan.  2015 
tog företaget en ny fyndighet, 
Barsuchy, i drift och producerade 
som ett resultat av detta 817 kg guld 
under året.  Detta berodde huvud-
sakligen på betydande ökningar av 
guldhalten och genomströmningen.  

Produktionsökningen, sänkta drifts-
kostnader och det försämrade vär-
det av den ryska rubeln gentemot 
den amerikanska dollarn resultera-
de i ett avsevärt förbättrat rörelsere-
sultat: företagets EBITDA för 2015 
uppgick till 10,3 miljoner dollar 
jämfört med ett negativt EBITDA 
på 4,1 miljoner för 2014, en ökning 
med 14,4 miljoner dollar på årsba-
sis.  Kassaflödet från den löpande 
verksamheten ökade också med 
10,4 miljoner dollar jämfört med 
föregående år.  

Vi förväntar oss att guldhalterna 
kommer att förbättras ytterligare 
och att Tardan kommer att produ-
cera 1 ton guld under 2016.

Den låga produktionskapaciteten 
och de höga kostnaderna för gruv-
brytning i Solcocon ledde till att 
gruvan togs ur drift 2015. Styrelsen 
undersöker för närvarande olika al-
ternativ för Solcocon, varav en är 
försäljning.   

2014 säkrade vi ett förvaltningsavtal 
för ett antal guldfyndigheter i Chu-
kotka, inklusive produktionsgruvan 

Valunistoye. Under 2015 förvaltade 
Auriant framgångsrikt dessa fyn-
digheter i Chukotka och företaget 
erhöll den högsta möjliga förvalt-
ningsavgiften enligt avtalet. Med 
detta har ledningsgruppen visat 
på sin förmåga att operera i ryska 
Fjärran Östern och uppnå ambi-
tiösa mål. Förvaltningskontraktet 
avslutades i samförstånd i januari 
2016 och togs över av ett företag 
med nära koppling till ägarna av 
Chukotkatillgångarna.

I oktober 2014 köpte Auriant en 
post på 70 % i Kara-Beldyr av 
Centerra Gold för 3,5 % NSR på 
framtida produktion. Detta gör Au-
riant till helägare. Kara-Beldyr är 
en mycket lovande guldfyndighet i 
samma region som Tardan. Under 
2015 har vi arbetat med att utveck-
la en genomförbarhetsstudie, och 
en reservrapport kommer att god-
kännas av GKZ under 2016.  Vi 
förväntar oss att kunna lägga ytter-
ligare 20 ton i guldreserver till vår 

befintliga resursbas. 

Som en del av våra åtgärder för att 
minska kostnaderna har den störs-
ta aktieägaren gått med på att om-
strukturera sitt lån till företaget. 
Räntan kommer att sänkas till 2 % 
per år från nuvarande 10 %.  En del 
av lånet kommer att kunna konver-
teras till aktier i Auriant till en fast-
ställd kurs, vilket givetvis är mycket 
positivt för Auriant och bekräftar 
att vi har stöd av majoritetsägaren.  

Vårt främsta mål för 2016 är att fö-
retaget ska bli lönsamt.  Vi kommer 
att fortsätta att utveckla Tardan och 
ser spännande möjligheter i Ka-
ra-Beldyr.  Vi siktar fortsatt på till-
växt och på att bli en ledande mel-
lanstor guldproducent.

Lord Daresbury (Peter),
Styrelseordförande

Produktionsökningen, sänkta driftskostnader och det försämrade värdet av 
den ryska rubeln gentemot den amerikanska dollarn resulterade i ett avsevärt 
förbättrat rörelseresultat

STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET
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Bästa Intressenter

Under 2015 fokuserade vi på för-
bättra operativa prestanda vid vår 
produktionsgruva, Tardan, och på 
att uppnå lönsamhet.

TARDAN

Under 2015 fokuserade Auriant på 
att bryta malm med högre guldhalt 
och på att utföra avrymningsarbe-
ten för att bättre kunna nå dessa 
malmkroppar.  

Under 2014 ökade vi också re-
serverna i Tardan genom att ta in 
en ny satellitfyndighet–Barsuchy, 
som ligger 10 kilometer från den 
befintliga gruvan. De slutligen av 
GKZ godkända C1-C2-reserverna 

vid denna fyndighet uppgick till 
2,5 ton guld.  Vi startade guldpro-
duktionen vid Barsuchy i mitten av 
2015, vilket gjorde att vi kunde öka 
utvinningen från höglakningsverk-
samheten och gravitationsanlägg-
ningen.

Under 2015 ökade den genomsnitt-
liga guldhalten i malmen vid den 
huvudsakliga fyndigheten i Tardan 
och Barsuchy till 3,03 g/t jämfört 
med 1,77 g/t under 2014 (71 %). 
Volymerna av höggradig malm 
som bearbetas vid gravitationsan-
läggningen ökade från 13 000 ton 
år 2014 till 46 000 ton 2015, med 
en genomsnittlig guldhalt på 6,5 
g/t. Den genomsnittliga guldhal-
ten i den malm som bearbetades 
vid höglakningen ökade från 1,5 
g/t 2014 till 2,6 g/t 2015 (73 %).  
Den totala guldproduktionen 2015 
överträffade förväntningarna och 
uppgick till 817 kg, en ökning med 
21 % jämfört med 2014.  2016 pla-
nerar vi att ytterligare öka guldhal-
ten, upp till 3,5 g/t. Vi räknar med 
att ha tillgång till malm med en 
tillräckligt hög guldhalt för försör-
ja gravitationsanläggningen under 
hela året samt att kunna öka voly-
men av bearbetad malm med minst 
40 %. Som ett resultat av detta pla-

nerar vi att öka produktionen i Tar-
dan till 1 000 kg under 2016.

De totala rörliga kostnaderna i 
Tardan minskade med 25 % på 
helårsbasis, till 798 dollar/uns (1 
060 dollar/uns för 2014). Detta är 
ett resultat av vårt kostnadsminsk-
ningsprogram, högre guldhalter 
och effekterna av devalveringen av 
rubeln jämfört med den amerikan-
ska dollarn.

CHUKOTKATILLGÅNGAR-
NA

Under 2015 levererade Auriant för-
valtningstjänster till fyra tillgångar 
i Chukotka, inklusive produktions-
gruvan, Valunisty. 2015 erhöll Au-
riant förvaltningsavgifter på 3,6 
miljoner dollar.  I januari 2016 av-
slutades kontraktet i samförstånd 
och togs över av ett företag med 
nära koppling till ägarna av Chu-
kotkatillgångarna.

KARA-BELDYR (KB)

2014 förvärvade Auriant de utestå-
ende 70 % av aktierna i Kara-Bel-
dyr-tillgången, vår 30/70 joint 
venture med Centerra Gold, för 
en NSR (net smelter return) på 3,5 
%.  Auriant äger nu 100 % av detta 

projekt.

Kara-Beldyr är en guldfyndighet i 
regionen Tyva, cirka 200 km från 
Tardan, och även om denna kom-
mer att utvecklas som en friståen-
de gruva kommer det att finnas en 
del förvaltningssynergier, eftersom 
teamet på Tardan kommer att ad-
ministrera denna. 

2015 avslutade Auriant en genom-
förbarhetsstudie och tog fram in-
formation för att få en reservrap-
port godkänd av GKZ. Denna 
reservrapport förväntas bli god-
känd under 2016.

SOLCOCON

Under 2016 har Solcocon-gru-
van utvunnit 6 kg guld från den 
malm som bearbetades under det 
föregående året för att därefter tas 
ur drift.  Beslut har fattats om att 
avbryta verksamheten vid Solco-
con. Till följd av detta noterade vi 
nedskrivningsförluster för fyndig-
heterna vid Solcocon på 16,0 miljo-
ner dollar. Målet under 2016 är att 
sälja Solcocon och fokusera på våra 
tillgångar i regionen Tyva. En för-
säljning av Solcocon skulle kunna 
resultera i att nedskrivningsförlus-
terna delvis kan återföras i framti-
den.

FÖRETAGETS UTVECKLING 
OCH SOCIALA ANSVAR

Som en del i vår strävan att nå lön-
samhet 2015 har vi förhandlat oss 
till en ytterligare sänkning av rän-
tan på aktieägarlånet, från 10 % till 
2 % per år från och med den 1 mars 
2015. Vi har också godkänt en op-
tion att konvertera 20 miljoner dol-
lar av detta lån till aktier i Auriant 
Mining under lånets löptid. 

Under 2015 minskade våra over-
headkostnader med 1,2 miljoner 
dollar på helårsbasis jämfört med 
föregående år (24 %). Under 2016 
kommer vi fortsatt att fokusera på 
att minska kostnaderna ytterligare. 

Vi behöver stöd av alla våra in-
tressenter för att skapa tillväxt, av 
lokalsamhället, regionala myndig-
heter, våra anställda och deras fa-
miljer samt av underleverantörer, 
banker och näringslivet. Vi värde-
sätter verkligen förbindelserna med 
våra intressenter och kommer att 
fortsätta att förbättra dem genom 
öppna, direkta och uppriktiga di-
aloger. Trots att vi har begränsade 
resurser fortsätter vi att ge lokal-
samhällena direkt hjälp och stöd. 
Vi har särskilt stöttat barn från 
låginkomstfamiljer och vi har även 
skänkt även pengar till lokala scen-
konstföreningar.

KASSAFLÖDEN

En minskning av de rörliga kost-
naderna vid Tardan, ökade intäk-
ter från förvaltningskontraktet och 

nedläggningen av verksamheten 
vid Solcocon har resulterat i en be-
tydande förbättring av våra operati-
va kassaflöden, en ökning med 10,4 
miljoner dollar, jämfört med 2014 
(det positiva operativa kassaflödet 
var 5,1 miljoner dollar jämfört med 
ett negativt operativt kassaflöde på 
5,3 miljoner dollar för 2014).  

PROGNOS

Vi har flera viktiga mål framför oss 
under 2016. Vår högsta prioritet är 
fortsätt att göra Auriant Mining till 
en lönsam guldproducent. Detta 
kommer att uppnås genom en yt-
terligare ökning av guldproduktio-
nen i Tardan, med stöd av ökade 
guldhalter och fokus på kostnads-
kontroll på koncernnivå. Under 
2016 kommer vi att fokusera på 
vårt utforskningsarbete för ytter-
ligare utveckling av vår resursbas 
vid Tardan i syfte att förlänga gru-
vans livslängd.  Vi kommer även att 
fokusera på utvecklingen av våra 
fyndigheter i Kara-Beldyr. Allt 
detta skulle inte vara möjligt utan 
det starka stöd som vi har från vår 
storägare, medlemmar av styrelsen 
och alla våra andra investerare.  

Sergey Ustimenko
Verkställande direktör 

VD HAR ORDET VD HAR ORDET
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TARDAN KARA-BELDYR

UZHUNZHUL SOLCOCON

Guldtillgångar

• Fyndighetens potential: 20 t

• Prospektering startar 2016

• Riktade reserver i den inledande fasen: 10 t

• Två operativa gruvor i närheten

• Bra infrastruktur

• Produktionsgruva och företagets fl aggskepp

• Produktion 2015: 817 kg; vi förväntar oss nå 1 
t 2016

• Reserver: 6.7 t; tillväxtpotential: 10 t

• Dagbrott

• Bearbetning i två steg: gravitationsanläggning + 
höglakning

• Fyndighet med stor potential 

• Reserver som har godkänts av GKZ (den statliga 
kommittén för reserver) 2016

• Utvecklar genomförbarhetsstudie och tekniktest

• Befi ntliga reserver: 15 t; efter godkännande i GKZ 
förväntar vi oss att mer än 20 t kommer att brytas 
i dagbrott.

• Reserver: 16 t

• Togs ur drift 2015

• Vi siktar på försäljning och istället koncentrerar 
oss på våra fyndigheter i Tyva
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Tardan och Större Tardan

LICENS: TARDAN

3.3 KM2

TILL: 2028

LICENS: STÖRRE TARDAN

540 KM2

TILL: 2032

GKZ - RYSKA KLASSIFICERINGSSYSTEMET

C1 C2 C1 +
 C2

Alluvial/
hård berg-
grund

Malm,  
000 t

Au 
g/t 

Au,
kg

Au,
000 
oz

Malm,
000 t

Au 
g/t

Au,
kg

Au,
000 
oz

Malm,
000 t

Au 
g/t, 

Au,
kg

Au,
000 oz

Tardan 
deposit

Hård berg-
grund 754 4,2 3 160 102 301 5,0 1 493 48 1 055 4,4 4 653 150

Greater 
Tardan

Hård berg-
grund 350 5,9 2 082 67 350 5,9 2 082 67

TOTAL 1 104 5 242 169 301 1 493 48 1 405 6 735 217
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Geologi och prospektering

Geologi
Den geologiska situationen vid Pravoberezhniy liknar 
Barsuchy-fyndigheten – skarn har hittats i kontaktzo-
nen med dioriter med kalkstenar, kontrasterande guld-
malmsanomalier, magnetiska och IP-anomalier.
Prospektering
2015 utfördes prospektering vid Pravoberezhniy. Vi 
planerar att meddela resultaten av borrningarna under 
2016 samt att fortsätta prospekteringen 2016.
Trenching och borrning har utförts på platsen. I arbetets 
omfattning ingår
• Trenching – 841.2 m, 
• RC borrning – 600 m
• Kärnborrning – 750 m.

PRAVOBEREZHNY

Tardan&Greater Tardan map
BARSUCHY

Barsuchy är beläget på 
vänstra sidan av Bai-Syut-
fl oden, 4 kilometer nordost 
om Tardanfyndigheten. 
Malmen i Barsuchy har li-
knande metallurgiska egen-
skaper som i Tardan.
Reservkommissionen för 
Krasnoyarskområdet god-
kände 2014 klassifi ceringen 
av 466 000 ton malm och 2 
517 kg guld som C1-reserv-
er samt utpekade Barsuchy 
offi ciellt som en guldfyn-
dighet.
Under andra hälften av 
2015 började vi bryta malm 
vid Barsuchy-fyndigheten, 
som en följd av kombina-
tionen högre guldhalter vid 
Barsuchy och i Tardanfyn-
digheten kunde vi ta gravi-
tationsanläggningen i bruk 
igen.

Tardanfyndigheten är ett block som begränsas av tekton-
iska sprickor, vilka är del av Baisyutskiy-skjuvförkastnin-
gen och belägen i Tardansky-gravsänkan.. Gravsänkans 
bredd varierar från 590 meter i närheten av malmzon 1 
till 460 meter i den nordöstra delen. Tardansky-gravsän-
kan innefattar malmzonerna 1, 3, 6, 7, 8 och 13, vilka är 
de huvudsakliga guldreserverna i Tardanfyndigheten. 

Inom Större Tardanområdet fi nns det många typer av 
guldmineralisering: guldbärande skarn, vilket innefattar 
fyndigheterna vid Tardan och Barsuchy, Pravoberezh-
ny, V.Bai-Syutskiy och andra förekomster; guldbärande 
malmkroppar av porfyrkoppar främst i Kara-Sugområ-
det; guldmineralisering med svarta skifferformationer, 
främst i Severny

GEOLOGI

BAI-SYUTSKIY

Geologi
Bai-Syutskiy-området kännetecknas av litokemiska met-
amorfa guldzoner och alluvial guldmineralisering vid 
Bai-Sut-bäckens mynning. Geologiskt sett fi nns också 
utvecklade intrusiva bergarter (dioriter) och kalksten i 
området, där kontaktområden med skarn har påträffats.
Prospektering
2014 genomfördes projektering i området och planer 
fi nns på fortsatt prospektering under 2016; denna kom-
mer att inkludera brytning i förkastningar och borrning 
av eftermonterade hål i den utsträckning som krävs för 
att erhålla reserver i kategori C2 och C1. Man förväntar 
sig att hitta fyndigheter av skarntyp som är jämförbara 
med fyndigheterna vid Barsuchy i området.

Tardan 2015 Produktion
Under 2015 förbättrades utfallet vid Tardan avsevärt 
jämfört med föregående år, med ökande produktion och 
högre andel guld. Guldhalten och volymen malm som 
bryts vid Tardan har ökat signifi kant under 2015 till 3,03 
g/t (2014 – 1,77 g/t). Volymen malm som bröts på Tar-
dan år 2015 ökade med 18%, jämfört mot 2014, upp till 
449 000 ton. Guldproduktionen vid Tardan ökade med 
21 % till 817 kg (26 275 uns), jämfört med 673 kg (21 
628 uns) 2014. 

Under 2015 har vi framgångsrikt tagit gravitationsan-
läggningen i Tardan i bruk igen. Verksamheten vid Tar-
dan har nästan nått full kapacitet, guldhalterna förbättras 
och volymen malm som bryts ökar likaså. Allt detta gör 
att vi står fast vid våra beräkningar på en produktion-
snivå av 1 ton guld i Tardan under 2016.

12 månader 2015 12 månader 2014 Avvikelse

Brytning  

Gråbergsproduktion 000 m3 2 941 3 404 (463) (14%)

Bruten malm 000 ton 449 381 68 18%

Snitthalt g/t 3,03 1,77 1.26 71%

Gravitation  

Kapasitet 000 tonnes 46 15 31 207%

Snitthalt g/t 6,55 6,27 0,28 4%

Utbyte % 30% 36% (6%) (17%)

Guldproduktion kg 90 34 56 165%

Höglakning  

Krossning  

Malm 000 ton 428 352 76 22%

Halt g/t 2,60 1,53 1,07 70%

Stapling  

Malm 000 ton 428 352 76 22%

Halt g/t 2,60 1,53 1,07 70%

Slagg 000 ton 66 88 (22) (25%)

Halt g/t 3,06 2,61 0,45 17%

Guldproduktion kg 727 639 88 14%

SUMMA kg 817 673 145 21%

VIKTIGA HÄNDELSER

FINANSIELLA HÄNDELSER

Prospektering

Besök www.auriant.com för mer information om Tardan geologi
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Skulle du kunna kommentera resultatet för 
2015?

Under 2015 fi ck vi tillgång till malmkroppar med en 
hög guldhalt och vi är säkra på att vi kommer att nå vårt 
mål om att producera ett ton guld per år.

Sergey, du tillträdde som vd för Tardan för 
nästan fyra år sedan nu. Vilka har varit de in-
tressantaste och mest ambitiösa målen för Tar-
dan under dessa fyra år? 

Jag besökte Tardan-gruvan första gången 2012. Sedan 
dess har vi haft många utmaningar på vår väg mot att 
förändra våra affärs- och produktionsprocesser. Då, 
2012, var vi tvungna att införa ett krishanteringspro-
gram på grund av den allvarliga kris som då rådde vid 
Tardan. Därefter behövde vi ett professionellt team för 
att förvalta och utveckla gruvan. Vi var också tvungna 
att organisera allt arbete vid gruvan från scratch. Jag 
kan stolt säga att vi har lyckats bygga en effektiv, hållbar 
och fungerande tillgång.

Vad gäller de viktigaste åtgärderna vi har vidtagit: Först 
och främst var vi tvungna att öka produktiviteten vid 
Tardan, som består av följande komponenter: reserv-
er, guldhalter i malmen, avrymning, transport av malm, 
teknik, utrustning och personalresurser. Alla dessa 
komponenter måste fungera bra och kosta mindre. 

Vi var också tvungna att öka vår kunskap om de befi nt-
liga reserverna och fi ck därför ägna tid åt och investera 
i ytterligare prospekteringsarbete.

När det gäller avrymning och transport var tvungna 
att öka dagbrottets kapacitet. Först anlitade vi entre-
prenörer för transport av malmen, vilket gjorde att vi 
kunde öka volymen bruten och bearbetad malm. 2013 
– 2014 utökade vi vår fordonspark. Det gjorde att vi 
kunde använda våra egna fordon för merparten av 
transporterna.

Vi har infört ett antal kostnadsbesparande tekniker un-
der de här fyra åren. Vi har byggt en hydrometallurgisk 
anläggning, driftsatt en kraftvärmeanläggning; invest-
erat i en ny rotorkross; vi startade gruvdrift vid Bar-
suchy-fyndigheten 2015 och vi har tagit gravitationsan-
läggningen i bruk igen, samt gjort några andra små men 
viktiga ändringar för att öka lönsamheten och effektivi-
teten i gruvan. Alla dessa förändringar och åtgärder har 
gjort att vi har kunnat öka produktiviteten, och vi vet 
därför nu vad vi kan förvänta oss av Tardan-gruvan och 
vet vilka möjligheter till utveckling det fi nns för denna.

Vilka var de viktigaste frågorna som du fi ck ta 
itu med när du började arbeta med Tardan-pro-
jektet?

Förutom alla utmaningar jag berättat om hade vi prob-
lem med rekryteringen. Kompetenta och motiverade 
medarbetare är en viktig del i alla företag men i gru-
vsektorn är denna faktor viktigare än i någon annan 
sektor. Vi arbetar i avlägsna områden med hårt klimat 
där människor måste övervinna sig själva varje dag 
och även göra framsteg varje dag. Vi antog emellertid 
HR-utmaningen: vi lyckades anställa kompetenta och 
effektivt arbetande medarbetare, och därför kan vi nu 

känna oss trygga i att vår personal har kapacitet att 
förverkliga våra planer.

Vad är specifi kt för Tardan-projektet? 

Tardanfyndigheten har malmkroppar med en komplex 
morfologi. Sådana fyndigheter består av små och sällan 
medelstora malmkroppar med en heterogen lokaliser-
ing och kvaliteten på sådana mineraltillgångar kan skilja 
sig åt. Därför är det helt avgörande att man reagerar 
omedelbart på varje förändring i produktionsprocessen.

Och vad kan du säga om Republiken Tyva?

Det är väldigt intressant att arbeta i Tyva, även om detta 
är ett underutvecklat område och att det är relativt ut-
manande att organisera sina affärsprocesser där. 

Vårt företag är den största guldmalmsproducenten i 
Tyva, så våra intressenter ägnar extra mycket uppmärk-
samhet åt företagets affärsverksamhet, som är mycket 
viktig för utvecklingen av regionen.

Att arbeta i Tyva innebär att man samarbetar inte bara 
med statliga myndigheter utan också med lokalbefolk-
ningen, eftersom tuvinerna värnar sina mineraltillgång-
ar, marker och skogar. Men vi klarar att kommunicera 
öppet och ärligt med lokalbefolkningen och har haft en 
bra dialog med regeringen genom åren.

Kan du säga något om företagets framtidsut-
sikter utifrån din roll som COO för Auriant Min-
ing sedan 2015? Hur ser framtiden ut?

Vår mest lovande fyndighet är Kara-Beldyr. För 
närvarande arbetar vi med att ta fram en genomförbar-
hetsstudie och få våra reserver godkända av GKZ (den 
statliga kommissionen för reserver). Samtidigt söker vi 
entreprenörer inom bygg och vatten. 

Vi planerar också att fortsätta den geologiska prospek-
teringen i Uzhunzhul-licensområdet.

När det gäller Tardan i dag undersöker vi en annan 
lovande fyndighet som heter Pravoberezhny, belägen 
vid större Tardan, och vi förväntar oss att denna fyn-
dighet kommer att uppvisa likheter med Barsuchy, som 
vi upptäckte tidigare. Och Pravoberezhny kommer att 
vara ett betydande tillskott till våra reserver i 2016. 

Under 2015 tillkännagav vi vårt mål att producera ett 
ton guld per år och jag anser att detta mål kommer att 
kunna nås. Och det råder ingen tvekan om att Tardan 
kommer att blomstra i framtiden.

Berätta för oss om dina uppdrag innan du kom 
till Auriant Mining?

Innan jag började jobba på Tardan hade jag goda er-
farenheter från arbetet i internationella gruvbolag 
verksamma i Guatemala och Guinea. Naturligtvis är 
det skillnad på att arbeta utomlands och på att arbeta i 
Ryssland. Arbetsprocessen är inte heller likadan i olika 
regioner i Ryssland.

Anställda i internationella företag har en annan men-
talitet och ledningen tillämpar andra miljö-, hälso- och 
säkerhetskrav. Som tillförordnad vdw på Tardan och vd 
för Auriant Mining försöker jag därför införa höga säk-
erhets- och arbetsmiljöstandarder utifrån min tidigare 
erfarenhet, som är ganska användbar i dessa frågor.

Tardan: Framgångssagan
Tardangruvan har varit en stor framgång och vi skulle vilja ställa några frågor till 
dess vd under åren 2012 till 2015, Sergey Baykalov, för att ta få veta mer om de 
utmärkta resultaten
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Kara-Beldyr
NI 43 – 101 STANDART

Uppmätt och indikerat Potentiell

Alluviala /hård 
berggrund

Malm, 
000 t

Au,  
g/t

Au,  
kg

Au,  
000 oz

Malm, 
000 t

Au,  
g/t

Au,  
kg

Au,  
000 oz

Kara-Beldyr

Hård berggrund
SUMMA  3,790 2.4 8,989 289 3,354 2.0 6,563 211

LICENS: KARA-BELDYR

34 KM2

TILL: 2027

Kara-Beldyr ligger i östra delen av det orogena bältet 
Altai –Sayan samt det västra segmentet av det Mongol 
– Okhotska bältet. 

Guldmineraliseringen är förknippad med kvartsdioriter. 
Två mineralogiska typer identifierades: guld-skarn och 
guld-beresit. De malmförande bergarterna utgörs av hy-
drotermalt omvandlade skarn i det förra fallet och meta-
somatiter (beresiter, beresitiserade bergarter) i kvartsdi-

oriter i det senare fallet. Mineraliseringen gynnas i zoner 
med stora nordostligt löpande förkastningar. 

Eftersom Kara-Beldyr är vår mest lovande tillgång ar-
betar vi med att ta fram en genomförbarhetsstudie, och 
2016 kommer en ny reservberäkning att presenteras för 
den statliga kommittén för reserver (GKZ) för godkän-
nande.

GEOLOGI 

Geologi
Gordejevskojefyndigheten består av guld-beresit. Den 
totala längden på malmzonen år 960 m, med en bredd 
på 1-16 m och med genomsnittliga guldhalter på upp till 
3,9 g/t. De primära malmerna utgörs av pyrit, koppark-
is, zinkblände, blyglans, arsenikkis, enargit, arsenoferrit 
och ibland av falerts och vismutmineraler. Fritt guld ob-
serveras endast i kvartsgångar och ådringar i form av en-
skilda korn, ej överstigande 0,5 millimeter i storlek, samt 
i form av mikroskopiska utfällningar inuti och kring py-
ritkorn

GORDEEVSKOE

Geologi
Lagerny-fyndigheten består av guld-skarn. Malmzonens 
totala längd är 600 m, malmkropparnas genomsnittliga 
bredd är 1,8 m och den genomsnittliga guldhalten är 7,4 
g/t.

LAGERNY

MODEL

MODEL
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HISTORIA

Republiken Tyva (Tuva) ligger i den södra delen av 
Sibirien och gränsar till Altajrepubliken, republiken 
Chakassien, Krasnojarsk kraj, Irkutsk Oblast, och Re-
publiken Burjatien i Ryssland och Mongoliet i söder. 
Området har en yta av 170 500 km2. Population: 312 
000 (2012).

Tuva erövrades av mongoliska arméer ledda av Djin-
gis khan omkring år 1207 och administrerades därefter 
av en rad mongoliska härskare. På 1750-talet besegra-
des Tuvas mongoliska härskare av den manchuriska 
Qing-dynastin, som hade erövrat Kina under det före-
gående seklet, och området ingick i det Manchuriska 
riket till dess att Qingdynastin föll 1911. Det ryska im-
periet förklarade Tuva som sitt protektorat 1914 (sedan 
2014 hålls en helgdag tillägnad årsdagen av förenan-
det av Tuva och Ryssland, och denna dag kallas Natio-
naldräktens dag). 

Mellan 1921 och 1944 var Tuva till namnet ett själv-
ständigt land som hette Folkrepubliken Tuva; 1944 
integrerades Tuva i Sovjetunionen som en autonom 
republik (till skillnad från Mongoliet, som fortsatte att 
vara oberoende). 1944 anlände tusentals ryska bosätta-
re till regionen för att arbeta i landet, bygga fabriker och 
starta kol och guldgruvor. Tuva ligger mitt i Asien. 

Staden Kyzyl är reublikens huvudstad (staden hette ti-
digare Belotsarsk (bokst. ”Den vita tsarens stad”) för 

att hedra den siste kejsaren av Ryssland Nikolaj II (kall-
ad just ”den vita tsaren”). 

Tuvas huvudstad påstår sig vara placerad exakt i det 
geografi ska centret i Asien, och denna plats är markerad 
med en obelisk ”Asiens mitt” är belägen vid den fl oden 
Jenisejs pittoreska strand, där bifl oderna Lilla och Stora 
Jenisej förenas till en stor och mäktig fl od. 

Republikens yta är till mer än 80 % täckt av berg och 
det mest typiska landskapet är fjällängar och tajgaskog 
(även om det i dalarna fi nns stäpp- och halvökenom-
råden samt en begränsad mängd odlingsbar jordbruk-
smark).

Klimatet är torrt och kraftigt kontinentalt: vintrarna är 
långa och mycket kalla, med januaritemperaturer som 
ibland sjunker så lågt som –61 °C. Somrarna är korta 
och varma, med junitemperaturer som kan nå 43 °C. 

Tuva är rikt på vilda djur, särskilt björn, räv, bergsget, 
snöleopard, vilda renar, varg, ekorre och antilop. Ve-
getationen varierar kraftigt. Gräs och malörtsträd är 
vanliga på fjällängarna och stäppen i dalarna bebos av 
boskapsuppfödare. I norr fi nns skogar av lärkträd, ce-
derträ, gran och björk och de östra områdena bebos av 
jägare och renskötare. I halvökenområdena söder om 
bergskedjan Tannu-Ola präglas växtligheten av glest 
växande grässorter och buskar.

KULTUR

Tuvinerna var kända för sin tillverkning och försäljning 
av renfi lt, träprodukter, samt järnredskap och verktyg. 
Metallbearbetningen är ett skrå som går tillbaka många 
århundraden i större delen av regionen Altaj. Tuva är 
även känt för skulpturala konst med små statyer av 
Noyon, en konst som har sitt ursprung i den antika no-
madiska världen. Guld- och silversmide har också en 
lång tradition.

Tuvinerna är en blandning av turkiska och icke-turkiska 
etniska grupper som talar ett turkiskt språk på grund 
av deras närhet till och långa historiska interaktion med 
mongolerna. De är indelade i två olika etnografi ska 
grupper: västtuvinerna (de egentliga tuvinerna), och 
Tuja-tuvinerna (”Tuvintsy-todzhintsy” på ryska).

Bland tuvinerna är örnjakt en gammal tradition, och an-
ses vara en särskild ära. Skickliga falkonerare är mycket 
respekterade i stammen de tillhör och det fi nns i dag 
bara en handfull falkonerarmästare kvar. Denna för-
svinnande konsten att jaga räv och varg förs vidare ge-
nom generationer för överlevnad, och naturen, jakten 
och fi sket är fortfarande en mycket viktig del av tuvi-
nernas livsstil.

Tuvinernas känsla av gemenskap är uppbyggd kring re-
narna. Renen och tuvinerna är så beroende av varandra 
att en del tuviner säger att om renarna försvinner, så 
kommer även deras kultur att försvinna. Renarna be-
handlas med stor respekt, som om de vore deras famil-
jemedlemmar.

Den tuvinska kulturen är känd för sin rika, muntliga 
episka poesi, men speciellt för sin musik. Det fi nns mer 
än femtio olika traditionella tuvinska musikinstrument.

Strupsången (även känd som ”övertonssång” är när en 
person kan sjunga mellan två och fyra toner samtidigt) 

är en inoffi ciell symbol för republiken och är känd över 
hela världen och är ett tuvinskt musikarv. Detta är en 
fantastisk teknik för att sjunga fl era oktaver samtidigt, 
där en låg, utdragen ton som tas långt nere i luftstru-
pen – en ton som kan vara i upp till trettio sekunder, 
och som sjungs efter en melodisk textrad – åtföljs av 
en ”andra röst” – det vill säga, övertoner av den låga 
grundtonen. Denna ”andra röst” produceras av samma 
sångare genom att denne placerar tungan på olika po-
sitioner i munnen, spänner halsmusklerna och formar 
läpparna och mjuka gommen. 

Övertonssång praktiseras nästan uteslutande av män 
och det fi nns minst fem stilar – från ”visslande”, till 
”rasslande”.

RELIGIÖS TRO OCH PRAXIS

I Tuva praktiseras tre religioner : ortodox katolicism, 
shamanism och buddhism (tibetansk buddhism). 

Den ursprungliga religionen av Tuvans var Shamanism, 
den andra stora religionen är Buddhism.

På 1930-1940-talet utsattes lamorna och shamanerna 
för starka påtryckningar från regeringen. De båda re-
ligionerna dog emellertid inte ut helt, utan kanske rent 
av stärktes.

Buddhism

Staden Kyzyl är en typisk rysk landsortsstad men den 
har en egenhet – ett buddhistiskt tempel kallat Tsechen-
ling-templet. Enligt sociologer räknar 52 % av Tuvas in-
vånare sig som buddhister. I Tuva fi nns det 17 buddhis-
tiska tempel och ett buddhistiskt kloster. I denna region 
är religion inte en tvistefråga, eftersom det är vanligt att 
ryssarna tar till sig buddhismen, medan tuvinerna kon-
verterar till den ortodoxa kristendomen. Och även om de 
inte blir medlemmar i den ortodoxa kyrkan så besöker de 
kyrkorna.

Shamanism

Till skillnad från de fl esta av de människor som bor i Si-
birien, hade tuvinerna ändrat sin ursprungliga shama-
nistiska tro drastiskt innan de kristna ryssarna anlände.

Mongush Borakhovitch Kenin-Lopsan, född 10 april 
1925 är en levande skatt för shamanismen. Tuvas hög-
sta shaman är också känd för sin forskning på shama-
nismen, ett antal andra skrifter (hans bok Tuvas sha-
manistiska myter har även publicerats på tyska), för 
poesi och historiska och arkeologiska arbeten, och han 
är även en berömd folklorist och etnograf. 

Gammaltroende

Gammaltroende började bosätta sig i Tuva i slutet av 
1800-talet. Det fi nns fl era byar i den övre delen av fl o-
den Jenisej där dessa lever. Deras karakteristiska attri-
but är följande: männen har långt skägg, och kvinnorna 
har lång klänning och en halsduk. De kommunicerar 
inte med andra människor och de vill inte köpa något i 
butiker med undantag för de mest nödvändiga sakerna 
som salt, tändstickor och fotogen. Deras huvudsyssel-
sättning är jordbruk och jakt. 

REPUBLIKEN TUVA
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UTMANINGAR

Det största hindret för regionen med ett stort territorie 
rikt på ekonomiska resurser på vägen mot utveckling 
är avsaknaden av infrastruktur, som är nödvändig för 
produktionen. Republiken Tuvas närhet till Mongoliet 
gynnar utvecklingen av handel, ekonomiska och kul-
turella och etniska relationer mellan de två regionerna 
även om denna del av Ryssland är ett relativt isolerat 
och svårtillgängligt område.

Det tar ca 5 timmar att resa till staden Abakan, och där-
ifrån tar det ca 6 timmar med bil att komma till Kyzyl. 
Det är så som Auriant Minings anställda tar sig produk-
tionsenheten.

TUVAS GULD

På Republiken Tuvas Nationalmuseum kan du inte bara 
ta del av traditionella utställningar av dräkter från förr 
i tiden, djur och reliker, utan det fi nns även ett sepa-
rat rum med en bepansrad dörr bakom vilken du hittar 
”De tuvinska tsarernas skatter”: mängder av föremål 
som användes av de gamla nomadstammarna, såsom 
förgyllda bläsdekorationer för tsaristens hästar, masker 
med fi gurer av enorma fi skar osv.

Vikten på de guldföremål som de tuvinska kejsarinnor-
na bar ”till vardags” är enligt forskarnas beräkningar 
ca 13 kg.

De tuvinska prinsessorna (kejsarinnor) dekorerade i 
stort sett allt med guld. På Nationalmuseet hittar du 
även de berömda guldaccessoarerna (hårnål i guld) 
med en ren som fi ck utgöra prototyp för obelisken 
”Asiens mittpunkt” som står i staden Kyzyl.

Intressanta historiska fakta

1941, i början av det stora fosterländska kriget, var 
den oberoende republiken Tuva Sovjetunionens 
första offi ciella allierade. Tuva hann före Storbri-
tannien eftersom Winston Churchill höll sitt tal till 
den sovjetiska nationen först kl. 11 den 22 juni, 
medan samma budskap från Tuva sändes på mor-
gonen. 

Republiken skänkte alla sina guldtillgångar till 
Sovjetunionen (som vid den tidpunkten var värda 
35 miljoner rubel). Vid samma period fi ck Sov-
jetunionen tillstånd att utvinna guld i Tuva. De 
pengar som Tuvas invånare samlade in bidrog till 
skapandet av tre skvadroner och två stridsvagnsbri-
gader. Under åren 1941 till 1944 skänkte Republik-
en 50 000 hästar. Med Tuvas hjälp fi ck röda armén 
10 000 korta pälsjackor, 20 000 handskar, 16 000 
par fi ltstövlar, 52 000 par skidor och 67 000 ton 
päls. Republiken försåg också den röda armén med 
bröd, fi sk, kött, mjöl, smält smör, honung, läkeme-
del, vax, harts, osv. Tuvas totala stöd beräknas ha 
ett värde av närmare 70 miljoner sovjetiska rubel.

Bilden av den vilda katten manul (även 
känd som pallaskatt ) togs nära Tardan 
gruvområdet
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Uzhunzhul

LICENS: UZHUNZHUL

134 KM2

TILL:2031

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

Bland licensområdets förkastningszoner påträffas 
sylfi disk metasomatit, vilket utvecklas via kontakt med 
granitmassiv och kännetecknas av intensiv pyritminer-
alisering och silicifi cering. Oxidzonen har ett djup om 
130–150 meter från ytan. 

1) Yurkovskyfyndigheten innehåller 12 guldförande zon-
er. Zonernas längd varierar från 400 till 2 500 meter, och 
de är upp till 350 meter djupa. Zonernas bredd varierar 
mellan 0,3 och 150 meter. De består av beresit och pro-
pylit med guld-kvartsådror. 

Maximal guld betyget i malm organ är 150 g/t, med me-
delvärden från 3.0 upp till 35.3 g/t beroende på zonen. 

2) Vostochnyfl ankens förekomst inkorporerar mellan 4,2 
och 47,0 meter breda malmkroppar som är upp till 520 
meter långa. Guldhalten är upp till 4,8 g/t. 

3) Fyndigheten Paraspan har uppvisat en potential om 
30 g/t.

Prospektering

Vi planerar att påbörja prospekteringen under 2016 med 
presentation av resultatet av denna under 2016/2017.

GEOLOGI& PROSPEKTERING

Igrgol fault zone Gold bearing zone
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Gold placer License area

Trench Au 1.18 g/t 
over 22.8 m 

Core Au 6.79 g/t 
over 6.0 m  

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

Trench Au 3.4 g/t over 2.0 m 
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2015 stoppades gruvdriften i Solcocon-gruvan tillfälligt, medan prospekteringsarbete utfördes i hård 
berggrund och alluviala avlagringar. Auriant kommer inte återuppta produktionen av guldmalm vid Sol-
cocon 2016, utan kommer istället att fokusera på en vidareutveckling av Tardan-gruvan. Försäljningen av 
Solcocon pågår.

GKZ - RYSKA KLASSIFICERINGSSYSTEMET

C1 C2 C1 + C2

Allu-
vial/

malm
Malm 

m3
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000 t

Au 
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m3)*
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000 t

Au 
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Malm, 
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Au 
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m3)*
Au,
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Staroverinskaya
Kozlov-
skoye Malm 218 9,3 2 030 65 841 7,8 6 585 212 1 059 8,1 8 615 277
Bogo-
molov-
skoye Malm 1 933 3,7 7 060 227 1 933 3,7 7 060 227
Borzya Allu-

vial
396 0,8 333 11 505 1,5 757 24 901 1,2 1 090 35

SUMMA 396 218 2 363 76 505 3 099 14 
402

463 901 2 992 16 
765

539

LICENS: SOLCOCON

220,4 KM2

TILL:2029

Solcocon
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Hållbarhet och företagets sociala ansvar
Företaget arbetar aktivt för en kontinuerlig förbättring 
inom alla aspekter av företagsutveckling och socialt ans-
var, vilka omfattar hälsa, säkerhet och miljönormer som 
uppfyller lokala föreskrifter och praxis för att förhindra 
olyckor, säkerställandet av en gynnsam arbetskultur och 
upprätthållandet av ett ömsesidigt givande samarbete 
mellan lokalbefolkningen och vår ledningsgrupp.

Eftersom företaget för närvarande endast har en pro-
duktionsgruva (Tardan) i republiken Tyva, beskriver 
avsnittet programmen för företagsutveckling och so-
cialt ansvar som tillämpas vid Tardangruvan. Vi har 
dock använt samma företagsstöd tidigare under Solco-
con-projektet, beläget i Zabaikalsky-regionen, innan vi 
tog beslutet att avbryta produktionen.

EKONOMI

Företagsverksamhet och förvaltning av underjordiska 
resurser främjar ekonomisk tillväxt och har en positiv 
inverkan på sociala indikatorer i regionen. Produktions-
volymen vid Tardan ökar varje år. Företagets andel av 
den totala mängden guld som bryts i regionen steg till 
44 % under 12 år av industriell produktion. Som ett re-
sultat av detta betalar företaget mer obligatoriska skatter 
och avgifter som inte är skatterelaterade. Vi investerar 
även mer i de regionala utvecklingsprogrammen och 
företagets affärsaktiviteter gynnar sysselsättningen i 
området. 

Vi har gjort betydande investeringar i budgetsystemet 
och i icke-offentliga organisationer sedan vi startade 
verksamheten vid fyndigheten. Viktiga investeringar 
gjordes under 2006-2007 och 2010-2012 i samband 
med byggnadsarbetena.

MILJÖ

Tardan är fast besluten att bevara och skydda miljön, 
samtidigt som man främjar hälsa och säkerhet för sina 
anställda och värnar natur, kultur och lokala värden.

Vi fokuserar på att välja de mest effektiva metoderna för 
guldutvinning och samtidigt ansvarar vi för att ta fram 
motsvarande metoder för att bearbetningen ska ske med 
respekt för miljön och att vi förebygger föroreningar, 
samtidigt som vi ökar effektiviteten i guldutvinningen. 
Vi använder modern utrustning vid Tardan som garan-
terar industriell och ekologisk säkerhet, och gör det mö-
jligt att använda naturresurserna effektivt.

Alla byggnader och konstruktioner vid Tardan har varit 
föremål för en statlig inspektion, som visade att de ekol-
ogiskt säkra.

Tuvinerna månar mycket om naturen. Det är därför 
som vi, för att minimera vår miljöpåverkan till följd av de 
kemikalier vi tillsätter till höglakningshögarna (höglak-
ningstekniken), använder oss av speciella tätskikt för att 
förhindra att giftiga föreningar tränger ned till grund-

vattnet och ytvattnet på grund av vattenavrinning. Vi 
använder oss av det kommunala vattenreningssystemet 
och arbetar ständigt med att ta fram ett effektivt system 
för hantering och neutralisering av cyanid.

För att skydda miljön investerar vi aktivt i miljöskyddsåt-
gärder. Miljöskyddsprogrammen vid Tardan inkluderar 
vattenåtervinningsåtgärder, program för återplantering 
av skog och införandet av avfallshanteringssystem och 
ny teknik i gruvorna som gör att vi kan minska de kem-
iska utsläppen.

SOCIALT ANSVAR

Inom marginalen för förverkligandet av företagets 
samhällsprogram investerar företaget en fast summa i 
sponsring, sociala aktiviteter och människors välfärd i 
regionen på årlig basis. 

Tardan deltar i regionala projekt och samarbetar med 
de samhällen som gränsar till Tardans produktionsen-
heter och arrangerar en del andra evenemang (t.ex. stöd 
av utvalda statliga arrangemang och organisationer).

VÅR PERSONAL

Människors engagemang är en viktig faktor i varje af-
färsprocess. Vår personal är vårt team. Vi strävar efter 
att uppmuntra våra anställda i deras karriär och profes-
sionella utveckling genom att tillhandahålla säkra och 
hälsosamma arbetsförhållanden och kontinuerlig utbi-
ldning. Tardan fokuserar på att anställda människor från 
området och därmed förbättra livet i regionen Tyva, och 
företagets sociala program har en direkt positiv effekt 
på ekonomiska indikatorer i regionen.

Tardans aktiviteter på personalförvaltningsområdet 
definieras av företagets strategi utifrån principerna för 
hållbar utveckling och med fokus på följande aspekter: 
motivation för yrkesrelaterad kompetenshöjning, utbi-
ldning av personal, förbättring av sociala förhålland-
en inklusive finansiella och icke-finansiella incitament, 
samt skapandet av säkra arbetsförhållanden.

Av våra 517 anställda kommer för närvarande 224 av 
de anställda vid Tardan från Tyva. 

Samarbete Med Regionen
UTVECKLINGEN I REGIONEN

Vi deltar i den sociala och ekonomiska utvecklingen 
av Kaa-Khemsky-distriktet och tillhandahåller kom-
munala anläggningar till byn Kundustug. Våra vikti-
gaste initiativ omfattar elektrifiering, vattenförsörjning, 
brandsäkerhetsåtgärder, tillhandahållande av värme-
pannor, sophämtning osv.

VÄLGÖRENHET OCH SPONSRING

Vi samarbetar med ungdomsteatern i enlighet med vårt 
interna program och vi stöder unga och talangfulla barn 
genom sponsring och tillverkning av nationaldräkter.

KULTUREVENEMANG

Vi stöder nationella kulturevenemang och deltar aktivt 
i alla evenemang, inklusive olika tävlingar och lotterier.

OFFENTLIGA OCH PRIVATA SAMARBETEN

Vi samarbetar med offentliga organisationer och socia-
la gemenskaper och vi arbetar för transparens i före-
taget.Vi erbjuder även transporter och ett antal andra 
tjänster för statliga myndigheter osv.

Vi har ett stödprogram för funktionshindrade. Vi köper 
sängkläder till ett äldreboende specialiserat på psykoneu-
rologi i distriktet Kaa-Khemsky, och samtidigt stöder vi 
den Allryska föreningen för blinda, eftersom vi köper säng-
kläderna av denna förening.

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt de utsatta delarna av 
befolkningen, stöttar barnhemsbarn i Tyva och barn från 
låginkomstfamiljer i Kaa-Khemsky-distriktet. Vi köper 
leksaker till barnhemmet, nyårsgåvor, priser till barnens 
målartävlingar; vi bygger lekplatser för barn osv. 

De viktigaste händelserna där vi deltog var följande: års-
dagen av att Tuva blev en del av Ryssland och årsdagen 
av grundandet av staden av Kyzyl, barnens nationel-
la sångtävling ”Voice of Asia” och skönhetstävlingen 
”Miss Studentship” i byn Kundustug, den interna-
tionella strupsångsfestivalen “Khoomei i Centralasien 
och ett antal andra evenemang. 

CSR CSR
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VÅR PERSONAL
ERSÄTTNINGSPOLICY OCH FINANSIELL 
MOTIVATION

Den genomsnittliga månadslönen 2015 var dubbelt så 
hög som den genomsnittliga lönen i Kaa-Khemsky-dis-
triktet i Tyva, och lönen är upp till 17 procent högre än 
den genomsnittliga lönen i regionen 

Tardan stödjer utveckling av dess anställdas profes-
sionella och sociala färdigheter, och vi ägnar också sär-
skild uppmärksamhet åt icke-finansiell motivation av 
vår personal och åt utvecklingen av värderingar. Vi har 
organiserat en rad evenemang för att uppmuntra våra 
anställda.

FÖRETAGSEVENEMANG

Vi främjar nationella sportevenemang såsom spelet Te-
vek, den nationella kampsporten Khuresh (den antika 
sport som är mest populär hos Tuvinerna) och vissa 
andra idrottsevenemang såsom: volleyboll, dragkamp, 
mini-fotboll och den årliga spartakiaden för våra an-
ställda. Vi ordnar även tävlingar för grävmaskinsförare 
och bulldozerförare för att välja ut de mest kompetenta 
medarbetarna.

Vi främjar det lokala köket på Tardan genom att organi-
sera en särskild dag för etniska rätter. 2015 sammanföll 
denna dag med den tuvinska konstitutionens dag. 

Vi främjar den nationella kulturen. 2015 firade vi Tyvas 
nationella nyår (Shagaa) med strupsång och en tävling 
för nationaldräkter.

ARBETSTAGARNAS ASSOCIERINGSRÅD

Intervju med Sergey Malinin, ordförande för arbetstagar-
nas associeringsråd:

Vid Tardan har vi ett representationsorgan för de an-
ställda, arbetstagarnas associeringsråd. Vi skapade den-
na organisation 2014. Detta är ett valfritt organ där de 
anställda kan få återkoppling från ledningen, företräda 
och främja sina intressen, lösa olika frågor, inklusive 
lösning av tvister och konflikter och öka motivationen 
hos personalen. Att företräda arbetstagarnas associer-
ingsråd är mycket lättare och effektivare än att lösa ar-
betsrättsliga frågor individuellt.

Rådet opererar på permanent basis. Schemalagda 
möten hålls minst en gång i kvartalet. Sedan 2014 har 6 
schemalagda och 11 extraordinära möten hållits och vi 
har framgångsrikt löst 30 frågor, bland dessa: ändringar 
av arbetsavtal, disciplinfrågor, arrangemang av företag-
sevenemang (sportevenemang och helgdagar) och ett 
antal andra specifika förbättringsområden. Även om 
vi inte kan genomföra alla de föreslagna innovationer-
na har våra medarbetare möjlighet att få svar och mer 
detaljerad information om frågorna de har tagit upp 
direkt från arbetsgivaren. Därför gynnar en sådan sa-
marbetslösning mellan de anställda och arbetsgivaren 
utvecklingen av vänskapliga arbetsrelationer och socialt 
partnerskap.

Tardan arbetar målmedvetet för ständiga förbättringar inom alla aspekter av socialt ansvar, inte bara i företagets 
produktionsenheter utan också i regionen i Tyva som helhet, samtidigt som ett ökat fokus sätts på en effektivare 
och mer kostnadseffektiv affärsprocess. Vi har redan utarbetat ett program för socialt ansvar för 2016, eftersom 
vi förväntar oss skapa en trivsam och attraktiv arbetsplats för de anställda och för att upprätthålla ett hållbart och 
ömsesidigt givande samarbete med lokala myndigheter och icke-statliga organisationer. Vi arbetar med att förbättra 
mekanismer som skapar engagemang och söker olika möjligheter att bidra till den lokala utvecklingen.

Om du vill veta mer om hur vi stöder lokalbefolkningen och hur vi interagerar med våra anställda är du välkommen 
att kontakta oss på pr@auriant.com 

CSR CSR
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Styrelse
Styrelseledamot sedan 27 november 2012 och styrelseordförande sedan den 13 maj, 2014. 
Peter är brittisk medborgare och född 1953. Han har haft många ledande poster inom gruvin-
dustrin, inklusive styrelseuppdrag i Sumatra Copper & Gold Ltd (2007 – 2012). Evraz Group 
S.A., Rysslands största stålproducent (2005 – 2006), och ordförande av Kazakhgold Group 
Ltd (2005 – 2007), samt styrelseordförande i Highland Gold Mining Ltd, en större rysk 
guldproducent (2002–2004). Peter är för närvarande ordförande för Stellar Diamonds plc, 
Nasstar plc och Timico Technology Group.  Nuvarande styrelseuppdrag inkluderar Bespoke 
Hotels Ltd och Rusant Ltd., ett ryskt gruvbolag som arbetar med antimonutvinning. Han är 
ordförande i The Jockey Club’s galoppbana Haydock Park, efter att ha haft samma position på 
galoppbanan Aintree i 25 år.

Aktier i Auriant Mining AB per den 31 december 2015: 0 och personaloptioner: 140 000.

LORD DARESBURY (PETER), STYRELSEORDFÖRANDE

PRESTON HASKELL, STYRELSELEDAMOT
Verkställande direktör fram till 24 maj 2012 och styrelseordförande mellan den 24 maj 2012 
och den 13 maj 2014. Född 1966. Preston Haskell är Saint Kitts och Nevis-medborgare, och 
han har varit verksam i Ryssland sedan början av 1990-talet. 

Preston har en ekonomiexamen från University of Southern California.

Aktier i Auriant Mining AB per den 31 december 2015: 9 314 968 (52,3 % av utestående 
aktier) och personaloptioner: 0.

INGMAR HAGA, STYRELSELEDAMOT
Styrelseledamot sedan 24 maj 2012. Ingmar Haga är finsk medborgare och född 1951. Ingmar 
är för närvarande chef för Agnico Eagle Mines Limiteds europeiska verksamhet, en posi-
tion som han har haft sedan 2006. Han har haft flera ledande befattningar vid Outokumpu- 
koncernen i Finland och Kanada. Innan han anlitades av Agnico Eagle var han vd för Polar 
Mining Oy, ett finskt dotterbolag till Dragon Mining NL i Australien. Han har också varit 
styrelseledamot i den finska gruvföreningen 2007–2008 och styrelseordförande 2009. Sedan 
2010 är han ledamot av Euromines styrkommitté.

Ingmar har en examen från Åbo Akademi, Finland.    

Aktier i Auriant Mining AB per den 31 december 2015: 0 och personaloptioner 120 000.

ANDRE BEKKER, STYRELSELEDAMOT
Styrelseledamot sedan den 27 november 2012. André är sydafrikansk medborgare och född 
1959.Han är en av Sydafrikas ledande geologer och befattningshavare inom gruvindustrin. 
Under perioden 2011– 2013 var han vd för Sylvania Platinum. Tidigare var han teknisk chef 
för Amaria Holdings (2006–2010) ett annat investeringsföretag inom naturtillgångar med 
projekt inom platina, mangan, nickel och kol; driftschef för Royal Bafokeng Resources (2005–
2006), ett ledande gruvinvesteringsbolag; gruvchef för Industrial Development Corporation 
of South Africa (1991– 2005) samt biträdande geolog under utbildning för en större an-
gloamerikansk och sydafrikansk guldgruva, och geolog vid Rand Mines (1983–1986).

André har en examen från University of the Free State och en managementexamen från Un-
isa. Han är medlem i Geological Society of South Africa.

Aktier i Auriant Mining AB per den 31 december 2015: 0 och personaloptioner: 120 000.

JAMES P. SMITH, STYRELSESUPLEANT
James P. Smith Jr. är amerikansk medborgare och född 1944. Han har en kemiexamen och 
en magisterexamen i företagsekonomi. Hans arbetslivserfarenhet omfattar företag som McK-
insey & Co, Haskell Company i Jacksonville i Florida, samt Charter Company, ett Fortune 
500-företag. 1982 blev han vd och huvudägare i Hamilton Collection. 1993 sålde James Smith 
Hamilton till Stanhome Inc, varefter han fungerade som vice verkställande direktör för Stan-
home Inc i två år. Han är fortsatt ordförande för HGL Properties, som utvecklar affärscen-
trum i Jacksonville i Florida och vars huvudägare han är. JP Smith har fungerat som rådgivare 
åt Auriant Mining AB:s ordförande Preston Haskell IV, och var ordförande för valberedningen 
i Auriant Mining AB 2011–2013.

Aktier i Auriant Mining AB per den 31 december 2015: 0 och personaloptioner: 0.

STYRELSENSTYRELSEN
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Koncernledning
Sergey är rysk medborgare. Han kom till Auriant Mining i maj 2014. De senaste 10 åren 
har han varit ekonomidirektör i stora lokala och internationella företag som säljer och un-
derhåller maskiner och utrustning samt inom flygindustrin och finanssektorn. Tidigare var 
Sergey ansvarig för internkontrollen hos LUKOIL, det största privata ryska oljebolaget. Han 
har också sju års erfarenhet som revisor hos BDO, KPMG och Arthur Andersen.

Sergey har en ingenjörsexamen från Moskvas statliga tekniska universitet (Bauman). Han 
har också en revisorsexamen från 2001.

Aktier i Auriant Mining AB per den 31 december 2015: 0 och personaloptioner i Auriant 
Mining AB: 90 000

Vladimir är rysk medborgare. Han har mer än 30 års erfarenhet som guldgeolog vid guld-
prospektering och upptäckt av fyndigheter. Han började på Auriant Mining som chefsgeolog 
i oktober 2012. Han var tidigare chefsgeolog vid Altynalmas i Kazakhstan (2011 – 2012), 
utforskningschef vid Oxus Resources i Uzbekistan (2010 – 2011) och biträdande chef vid 
Russian Federal Geological Agency i Buryatiyarepubliken (2009 – 2010). Dessutom ver-
kade han som prospekteringschef vid Severstal Resurs (numera Norgold, en större rysk 
guldproducent), Ilmenit (en mindre guldproducent i Sibirien) och Kinross Gold. Vladimir 
tog sin examen vid Leningrad Mining Institute i geologi med inriktning på prospekterings-
geologi.

Aktier i Auriant Mining AB per den 31 december 2015: 0 och personaloptioner i Auriant 
Mining AB: 70 000

Sergey Baykalov, en högt kvalificerad gruvdirektör med över 22 års erfarenhet inom druvin-
dustrin. Han anslöt till Auriant 2012 som generaldirektör för Tardan gruvan. Sergey var tidi-
gare gruvdirektör vid en ferronickelgruva i Solvay, Guatemala, samt chef för gruvavdelnin-
gen vid bauxitgruvan i Rusal, Guinea. Hans erfarenhet i Ryssland inkluderar positioner som 
chef för ett stort grus-/sandbrott i Kaluga oblast, chef för ett kalkbrott i Kaluga oblast, ställ-
företrädande chef för en gruvavdelning vid en stor kolgruva i Republiken Chakassien, samt 
direktör för en guldgruva i Sovrudnik, Krasnojarsk. Sergey har en examen i gruvdrift från 
Krasnoyarsk State Non-Ferrous and Gold Academy.

Aktier i Auriant Mining AB per den 31 december 2015: 0 och personaloptioner i Auriant 
Mining AB: 110,000

Alexander kom till Auriant i februari 2013. 2004 utexaminerades han från Financial Acad-
emy, som går under den ryska federationen, med en examen i krishantering. Alexander är 
auktoriserad revisor och har tio års erfarenhet av finans och redovisning på internationella 
redovisnings- och rådgivningsföretag, inklusive åtta år som anställd på Ernst & Young.

Aktier i Auriant Mining AB per den 31 december 2015: 0 och personaloptioner i Auriant 
Mining AB: 0

Ekaterina Babaeva är rysk medborgare och började på Auriant Mining i april 2012 som till-
förordnad koncernjurist. Hon utnämndes sedan till koncernjurist i augusti samma år. Innan 
dess var Ekaterina juridisk rådgivare vid Colliers International från 2004 till 2009 (ett företag 
knutet till Preston Haskell). Tidigare arbetade hon som företagsjurist hos ett revisions- och 
rådgivningsföretag. Ekaterina är specialiserad på rysk och internationell företagsjuridik samt 
sammanslagningar och förvärv. Hon har erfarenhet av fastighetsrätt och juridiska frågor 
kring gruvdrift. För närvarande verkar hon som chefsjurist på Haskell Group vid sidan om 
sin roll vid Ariant Mining AB. 

Ekaterina tog sin juristexamen vid juridiska fakulteten på Lomonosovuniversitetet i Moskva.

Aktier i Auriant Mining AB per den 31 december 2015: 235,492 och personaloptioner i 
Auriant Mining AB: 190 000.

VLADIMIR CHURIN, CHEFSGEOLOG 

SERGEY USTIMENKO, VD

SERGEY BAYKALOV, TILLFÖRORDNAD OPERATIV CHEF

EKATERINA BABAEVA, KONCERNENS JURIDISKA RÅDGIVARE

ALEXANDR BUCHNEV, TILLFÖRORDNAD CFO

Irina är svensk medborgare och bosatt i Stockholm. Hon tillträdde som chef för Auriant 
Mining AB:s Stockholmskontor i oktober 2013. Irina är även vice VD. Hon har läst ekonomi 
på universitetsnivå i Ryssland. Irina har en rysk akademisk examen från Kaliningrads teknis-
ka universitet. Innan hon kom till Sverige arbetade hon i många år i bank- och finanssektorn 
i Ryssland. Irina har nio års erfarenhet av den svenska finanssektorn och har arbetat med 
revision hos Sundbybergs Revisionsbyrå AB, Framtiden AB, BDO och Global Redovisning 
AB.

Aktier i Auriant Mining AB per den 31 december 2015: 0 och personaloptioner i Auriant 
Mining AB: 0

Marina Baykalova är rysk medborgare, och har mer än 20 års erfarenhet inom HR. Marina 
varit HR-chef vid Tardan-gruvan sedan 2012. Innan dess arbetade hon som chef för per-
sonalavdelningen på Solvays ferronickelgruva i Guatemala. Marina har varit vice VD, HR 
på Gypsum Concrete och har varit chef för HR-avdelningar på flera företag i gruvindustrin, 
inom biltillverkning och i banksektorn. 

Marina utexaminerades från Krasnoyarsk Polytekniska institut med en examen i ingen-
jörsteknik och hon har även en managementexamen från Moskva Finance Institute.

Aktier i Auriant Mining AB per den 31 december 2015: 0 och personaloptioner i Auriant 
Mining AB: 0

MARINA BAYKALOVA, HR CHEF

IRINA OLSSON, VICE VD 

REVISORER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers, huvudansvarig revisor Martin Johansson 

Auriant Minings revisorer är Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som representeras av auk-
toriserad revisor Martin Johansson, född 1967. Martin Johansson har varit företagets revisor 
sedan 2010.

Medpåskrivande revisor sedan 2015: Anna Rozhdestvenskaya 

För mer information om alla Auriant Mining AB:s teckningsoptioner/personaloptioner hänvisas till avsnittet Aktiekapital 
och ägarförhållanden i denna rapport.

KONCERNLEDNING KONCERNLEDNING
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Auriant 
Mining AB (publ) (nedan kallat ”AUR AB”) 
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 
januari–31 december 2015. 

KONCERNSTRUKTUR OCH VERKSAMHET

AUR AB är registrerat i Sverige och bedriver gruv-
verksamhet i östra Sibirien i Ryssland.  Koncernen 
består för närvarande av det svenska moderbolaget 
AUR AB som har sex dotterbolag i Ryssland och 
andelar i två företag som lyder under cypriotisk lag-
stiftning. De ryska dotterbolagen är av typen limited 
liability companies (”LLC”). Verksamheten omfattar 
produktion och prospektering av guld, främst i Tyva- 
och Zabaikalskyregionerna i östra Sibirien, Ryssland. 

Under perioden den 29 mars 2005 till juli 2010 var 
AUR AB noterat på svenska NGM Nordic Growth 
Market. Sedan den 19 juli 2010 är företaget noterat 
på den svenska börsen NASDAQ OMX First North 
Premier. Antalet aktieägare uppgick den 31 december 
2015 till omkring 2 500.

Koncernens verksamhet bedrivs via dotterbolagen. 
Dess huvudsakliga tillgångar är ett antal gruvrät-
tigheter (licenser) som ägs av olika dotterbolag. De 
licensområden där verksamhet bedrivs är Tardan, 
Staroverinskaya, Uzhunzhul och Kara-Beldyr. Alla li-
censområden är helägda

 

Bolag Hemvist Verksamhet Ägande

Auriant Mining AB Stockholm, Sverige Moderbolag, stöder dotterbolagen med fi nansiering, investerarkontaker 
och strategiska beslut etc. 

DOTTERBOLAG

LLC Tardan Gold Kyzyl, Tyva-regionen, 
Ryssland

Licensinnehavare samt operatör av prospektering och produktion 
på licensområdet Tardan.

100 % ägt av AUR AB

LLC GRE 324 Chita, 
Zabaikalskyregionen, 
Ryssland

Licensinnehavaren för licensområdet Staroverinskaya. 100 % ägt av AUR AB

LLC Rudtechnolo-
giya

Krasnokamensk, 
Zabaikalskyregionen, 
Ryssland

Ägare och operatör av utrustning och produktionen vid lakningsan-
läggningen Solcocon. 

100 % ägt av AUR AB

LLC Uzhunzhul Abakan, Republiken 
Chakassien, 
Ryssland

Licensinnehavare samt operatör av prospektering på licensområ-
det Uzhunzhul.

100 % ägt av LLC Tardan Gold

LLC Auriant Mana-
gement 

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

Awilia Enterprises 
Ltd.

Limassol, Cypern Ägare till det operativa företaget LLC Kara-Beldyr. 100% ägt av AUR AB (direkt 
och via Auriant Cypern Ltd)

Auriant Cyprus Ltd. Limassol, Cypern Delägare till Awilia Enterprises Ltd. (innehar 70 % i Awilia) 100 % ägt av AUR AB

LLC Kara-Beldyr Kyzyl, Tyva-regionen, 
Ryssland

Licensinnehavare samt samt operatör av prospektering på licens-
området Kara-Beldyr.

100 % ägt av Awilia Enterpri-
ses Ltd.
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AURIANT MININGS GULDRESERVER PER DEN 31 DECEMBER 2015

 
RESURSER ENLIGT NI 43-101

Mätta och indikerade resurser Antagna

Licens Malmtyp Malm, Au, Au, Au, Malm, Au, Au, Au, Licens 
000 t g/t kg 000 oz 000 t g/t kg 000 oz till och med

Kara-Beldyr Hard Rock 3,790 2.4 8,989 289 3,354 2.0 6,563 211 2027

SUMMA 3,790  8,989 289 3,354  6,563 211  

GKZ - COMPLIANT GOLD RESERVES

C1 C2 C1 + C2

Alluvi-
al/Hard 
Rock

Malm,
000 m3

Malm, 
000 t

Au g/t, 
(g/m3)*

Au,
kg

Au,
000 oz

Malm,
000 m3

Malm,
000 t

Au g/t, 
(g/m3)*

Au,
kg

Au,
000 oz

Malm,
000 m3

Malm,
000 t

Au g/t, 
(g/m3)*

Au,
kg

Au,
000 oz

Licens 

till och 

med

Tardan 2032

Tardan
Hard 
Rock 754 4,2 3 160 102 301 5,0 1 493 48 1 055 4,4 4 653 150  

 Tadan-fyn-

dig-heten

Hard 

Rock

350 5,9 2 082 67 350 5,9 2 082 67

Solcocon 2029

Kozlov-
skoye

Hard 
Rock 218 9,3 2 030 65 841 7,8 6 585 212 1 059 8,1 8 615 277  

Bogomo-
lovskoye

Hard 
Rock 1 933 3,7 7 060 227 1 933 3,7 7 060 227  

Borzya Alluvial 396 0,8 333 11 505 1,5 757 24 901 1,2 1 090 35  

 

Uzhunzul Hard 
Rock

2031

SUMMA 396 1 322 7 605 245 505 3 075 15 895 511 901 4 397 23 500 756  

*(g/m3) avser endast alluvialt guld i Borzya.

MILJÖPOLICY

 
Miljömedvetenhet är en central fråga för ett företag 
som är aktivt inom områden som inbegriper miljö-
risker. I vårt fall kan risker till exempel uppstå när 
malm utvinns med tung utrustning och när spräng-
ämnen används. Dessutom används olika kemiska 
föreningar som medför miljörisker i anrikningspro-
cessen. Den ryska miljölagstiftning som är tillämplig 
på mineraltillgångssektorn är generellt sett mycket 
sträng, och miljömyndigheterna genomför ofta in-
spektioner av Auriants verksamhet. Överträdelser 

av bestämmelserna leder till varningar, anvisningar 
eller i slutändan förbud mot fortsatt drift. Dessutom 
innehåller utvinningslicenserna detaljerade bestäm-
melser på miljöområdet, om till exempel åtgärder för 
att återställa och rekultivera mark när gruvdriften 
har upphört, vilka måste planeras fl era år i förväg. 
Auriant Mining AB följer de ryska regelverken på 
miljöområdet till fullo. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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BERTIL	HOLDINGS,	LIMITED	52.32

SVEA	LANDS.	S.A	7.06

EUROCLEAR	BANK	S.A/N.V,	W8-IMY	4.27

CBHK-VULPES	RUSSIAN	OPP	FUND	3.78

PLOTEK,	BERNT	2.94

SWISS	LIFE	LIECHTENSTEIN	AG	2.81

UBS	AG	LND	BRANCH	A/C	CLIENT,	IPB	2.76

UBS	WM	UK	LCLIENT	HOLDINGS	2.45

GARDEN	GROWTH	INDUSTRIES	AB	1.69

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET,	AVANZA	PENSION	1.5

ABRANTE,	MIGUEL	0.91

PETTERSON,	MARTIN	0.71

Other	shareholders	13.9

Auriantaktien
Antalet utestående aktier per den 31 december 
2015 var 17 802 429. Aktiekapitalet var 2 002 773 
SEK med ett kvotvärde per aktie om 0,1125 SEK. 
Gränserna för aktiekapitalet var ett minimum på 2 
000 TSEK och maximalt 8 000 TSEK.

AKTIEOPTIONER OCH PERSONALOP-
TIONER

Styrelsen för Auriant Mining har funnit att det 
ligger i alla aktieägares intresse att öka nivån av 
ansvarstagande och att skapa en större delaktighet 
för medlemmarna av ledningsgruppen och vissa 
nyckelpersoner inom koncernen när det gäller 

bolagets och dess dotterbolags utveckling samt 
säkerställa att dessa nyckelmedarbetare delar målet 
om att skapa lönsam och värdeskapande tillväxt och 
att motivera till fortsatt anställning inom koncernen.

Per den 31 december 2015 fanns det 2 520 934 
utestående personaloptioner och aktieoptioner i 
bolaget med teckningsrätt för samma antal aktier. 
Efter att Denis Alexandrov, Sergey Shumilov och Igor 
Pashkov avslutat sina anställningar kommer antalet 
utestående teckningsoptioner och aktieoptioner att 
ändras under 2016.

STÖRSTA ÄGARNA

De 15 största aktieägarna i Auriant Mining AB per den 31 december 2015

Aktieägare Antal aktier Procentandel av ägandet

BERTIL HOLDINGS LIMITED 9 314 968 52,32

SVEA LANDS. S.A 1 256 723 7,06

EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY 760 000 4,27

CBHK-VULPES RUSSIAN OPP FUND 673 096 3,78

PLOTEK, BERNT 524 010 2,94

SWISS LIFE LIECHTENSTEIN AG 500 000 2,81

UBS AG LND GREN/C KLIENT, IPB 491 309 2,76

UBS WM UK LCLIENT HOLDINGS 435 442 2,45

GARDEN GROWTH INDUSTRIES AB 300 000 1,69

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 266 877 1,50

BABAEVA, EKATERINA 235 492 1,32

ABRANTE, MIGUEL 162 000 0,91

LOOSTROM, JONAS 150 000 0,84

PETTERSON, MARTIN 126 150 0,71

EKLUNG, MATZ 115 273 0,65

Delsumma för de 15 största ägarna 15 311 340 86,01

Övriga 2 498 aktieägare 2 491 089 13,99

Totalt antal utestående aktier före utspädning 17 802 429 100
Källa: Euroclear
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AKTIEKURS

Auriant-aktien är noterad på Nasdaq OMX First North Premier (kortnamn AUR). Bolagets certifi erade rådgivare 
och företag som tillhandahåller likviditet är Mangold Fondkommission AB. 

AKTIEKURSEN OCH ANTAL OMSATTA AKTIER PER DAG , SEK

Q3 Delårsrapport

Förändringar i ledningen; 
Dagordning för Årsstämman 
publicerad; Årsstämma 2015

Halvårsrapport
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Händelse Datum

Förändring 
av antal 

aktier
Utestående 
antal aktier

Kvotvär-
de

Tecknings-
kurs/aktie Förändring 

Utgående 
aktieka-

pital

Bolagets bildande 2004.02.24 1 000 1 000 100 100 100 000 100 000

Nyemission* 2004.07.13 2 000 000 2 500 000 0,2 0,4 400 000 500 000

Nyemission 2004.09.20 88 774 2 588 774 0,2 0,4 17 755 517 755

Apportemission 2004.09.20 85 500 000 88 088 774 0,2 0,4 17 100 000 17 617 755

Nyemission 2004.11.15 50 000 000 138 088 774 0,2 0,4 10 000 000 27 617 755

Nyemission 2005.03.16 25 000 000 163 088 774 0,2 0,48 5 000 000 32 617 755

Nyemission 2005.06.20 36 000 000 199 088 774 0,2 0,57 7 200 000 39 817 755

Nyemission via teckningsoptioner 2005.07.12 36 756 199 125 530 0,2 0,6 7 351 39 825 106

Nyemission via teckningsoptioner 2005.10.03 5 483 272 204 608 802 0,2 0,6 1 096 654 40 921 760

Nyemission 2005.10.13 24 000 000 228 608 802 0,2 1,21 4 800 000 45 721 760

Nyemission via teckningsoptioner 2006.01.17 2 143 677 230 752 479 0,2 0,6 428 735 46 150 496

Nyemission via teckningsoptioner 2006.06.22 6 000 000 291 196 923 0,2 0,4 1 200 000 58 239 385

Kvittningsemission 2006.07.06 54 444 444 285 196 923 0,2 1,44 10 888 889 57 039 385

Nyemission 2006.10.03 75 000 000 366 196 923 0,2 2,02 15 000 000 73 239 385

Nyemission 2007.02.01 36 000 000 402 196 923 0,2 1,86 7 200 000 80 439 384

Kvittningsemission 2007.05.07 10 013 147 412 210 070 0,2 2,03 2 002 629 82 442 014

Nyemission 2008.07.24 117 774 304 529 984 374 0,2 0,55 23 554 861 105 996 875

Nyemission via teckningsoptioner 2008.10.03 135 388 530 119 762 0,2 0,55 27 078 106 023 952

Nyemission via teckningsoptioner 2008.11.04 7 314 530 127 076 0,2 0,55 1 463 106 025 415

Nyemission via teckningsoptioner 2008.12.11 660 530 127 736 0,2 0,55 132 106 025 547

Nyemission 2008.12.15 497 264 530 625 000 0,2 0,2 99 453 106 125 000

Minskning av kvotvärdet 2009.03.17 – 530 625 000 0,05 – -79 593 750 26 531 250

Apportemission    2009.03.17 3 000 000 000 3 530 625 000 0,05 0,06 150 000 000 176 531 250

Aktiesammanslagning 2009.07.15 -3 512 971 875 17 653 125 10 – 0 176 531 250

Minskning av aktiekapitalet 2010.09.01 – 17 653 125 1,125 – -156 671 484 19 859 766

Nyemission 2010.09.01 139 492 384 157 145 509 1,125 1,6 156 928 932 176 788 698

Nyemission 2010.09.14 1 732 616 158 878 125 1,125 1,6 1 949 193 178 737 891

Nyemission 2010.10.08 1 291 742 160 169 867 1,125 1,7031 1 453 210 180 191 101

Nyemission 2010.10.08 3 160 169 870 1,125 1,125 3 180 191 104

Aktiesammanslagning 2010.10.20 144 152 883 16 016 987 11,25 – – 180 191 104

Nyemission 2011.07.28 1 600 000 17 616 987 11,25 17,50 18 000 000 198 191 104

Nyemission via teckningsoptioner 2013.04.12 185 442 17 802 429 11,25 11,25 2 086 223 200 277 327

Minskning av aktiekapital** 2015.09.18 - 17 802 429 0,1125 - -198 274 553 2 002 773

* Minskning av kvotvärdet per aktie till 0,20 SEK

**Efter beslut av bolagets årsstämma (den 12 maj 2015) har Auriant Mining meddelat att bolagets aktiekapital har minskats med 198 274 553 

SEK. Nedsättningen av aktiekapitalet genomfördes för överföring till en fond och utförs utan någon indragning av aktier. Vid registreringen 

hos Bolagsverket den 14 september 2015 uppgick bolagets aktiekapital till 2 002 773,25 SEK

FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITALET

AURIANTAKTIEN AURIANTAKTIEN



Bolagsstyrningsrapport 2015 
Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struk-
tur som finns för att på ett effektivt och kontrollerat sätt 
styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagsstyr-
ning syftar ytterst till att tillgodose aktieägarnas krav på 
avkastning och att ge samtliga intressenter fullgod och 
korrekt information om bolaget och dess utveckling. 
Till grund för styrningen av Auriant Mining AB (publ) 
ligger aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, 
bolagsordningen samt andra tillämpliga lagar och reg-
ler. Auriant Mining AB (publ) (nedan även kallat ”Au-
riant” eller ”företaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag 
med huvudkontor i Stockholm, Sverige och verksamhet 
huvudsakligen i Sibirien, Ryssland. Auriant bildades 
2004 och noterades på NGM Equity, Nordic Growth 
Market den 29 mars 2005 under namnet Central Asia 
Gold AB (publ). Sedan den 19 juli 2010 finns Auriants 
aktier noterade på den svenska börsen NASDAQ OMX 
First North Premier. Aktier handlas under förkortning-
en ”AUR”.  Auriant tillämpar merparten av reglerna i 
Svensk kod för bolagsstyrning (nedan kallad ”koden”).  
Eventuella väsentliga avvikelser från denna anges i före-
tagets bolagsstyrningsrapporter. Koden bygger på prin-
cipen ”följ eller förklara” vilket innebär att företag som 
tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men då 
ska ange en förklaring till avvikelsen. Ansvaret för styr-
ning, ledning och kontroll av Auriant fördelas mellan 
aktieägarna på bolagsstämman (eller en extra bolags-
stämma), styrelsen och den verkställande direktören. 

BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas rätt att besluta i Auriants angelägenheter 
utövas på bolagsstämman, som är aktiebolagets högsta 
beslutande organ. Styrelsen utses av bolagsstämman 
och den verkställande direktören utses av styrelsen. Bo-
lagsstämman är överordnad styrelsen och den verkstäl-
lande direktören. Bolagsstämmans uppgift är att utse 
styrelseledamöter, godkänna riktlinjer för nominering-
en av en valberedning, fastställa resultat- och balansräk-
ning, fatta beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet 
för styrelsen och vd, fastställa arvoden till styrelsen och 
revisorerna och principerna för ersättningar till vd och 
ledande befattningshavare, utse revisor samt vid behov 
fatta beslut om ändring av stadgar.

AKTIEÄGARE

I slutet av 2015 fanns det totalt 17 802 429 aktier i före-
taget och lika många röster. Det fanns 2 513 aktieägare 
i företaget per den 30 december 2015 och den störs-
ta aktieägaren var Bertil Holdings Ltd som innehade 
52,32 % av aktierna. Näst största aktieägare var Bernt 
Plotek och företaget Svea Lands S.A. som är förknippat 
med honom, som tillsammans äger 10 % av aktierna. 
Det finns inga andra aktieägare som representerar mer 
än en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.   

Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med det 
beslut som togs vid årsstämman 2015, uppgick det to-
tala aktiekapitalet i företaget per den 30 december 2015 
till SEK 2 002 773,25. 

ÅRSSTÄMMA 2015

Auriants årsstämma 2015 hölls tisdagen den 12 maj i 
Stockholm. Protokollet från stämman finns tillgängligt 
på www.auriant.com. 

I huvudsak fattades följande beslut på årsstämman:

• Styrlsens ledamöter och den verkställande direktö-
ren beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

• Det beslutades att till efter nästa årsstämma ska sty-
relsen bestå av 4 medlemmar och att antal supple-
anter skall vara 1. 

• Ledamöterna Andre Bekker, Peter Daresbury, Ing-
mar Haga och Preston Haskell omvaldes till styrel-
sen för 2015 och James Provoost Smith Jr. utsågs 
till suppleant i styrelsen.  

• Det beslutades att styrelsen själv ska utse ordföran-
de inom sig.

• Styrelsens arvode fastställdes till 250 000 SEK för 
ordföranden och 200 000 till var och en av de övri-
ga ledamöterna, samt för styrelsesuppleant till 100 
000 SEK. Det beslutades att ett belopp om 25 000 
SEK per år och ledamot skulle utgå för kommit-
téarbete.  

• PwC utsågs till revisionsbyrå, med Martin Johans-
son som ansvarig revisor.

• Stämman antog valberedningens förslag till princi-
per för att utse valberedning.

• Bolagsordningen ändrades så att aktiekapitalet 
uppgår till inte mindre än 2 000 000 SEK och inte 
mer än SEK 8 000 000 SEK.

• Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 
SEK 198 274 533 för överföring till en fond, utan 
indragning av aktier. Det beslutades att aktiekapita-
let efter minskningen skulle uppgå till SEK 2 022 
773,25.

• Stämman beslutade att ta konvertibla lån via kvitt-
ning till ett nominellt belopp som inte överstiger 
20 000 000 dollar genom en riktad nyemission av 
högst 45 078 664 konvertibler. Det beslutades att 
teckningsrätten för konvertiblerna ska tillkomma 
Golden Impala Limited. Anledningen till att aktie-
ägarnas företrädesrätt inte tillämpades var för att 
förbättra företagets ekonomiska ställning genom 
refinansiering av lån från Golden Impala Limited.  
Beslutet fattades i enlighet med det förslag som 
presenterades av en aktieägare som representerar 

52,32 % av aktierna och rösterna i företaget.

• Årsstämman godkände styrelsens förslag om anta-
gande av riktlinjerna för ersättning till ledamöter i 
företagsledningen.

• Stämman beslutade att införa ett incitamentspro-
gram för företagsledningen och ett antal andra an-
ställda genom att emittera tecknings- och persona-
loptioner, i enlighet med styrelsens förslag.

• Stämman beslutade att fastställa incitamentspro-
grammet för styrelsen genom emission av aktier och 
optioner, i enlighet med det förslag som presentera-
des av en aktieägare som representerar 52,32 % av 
aktierna och rösterna i företaget.

Vid årsstämman 2015 var 11 286 260 aktier represente-
rade av 5 aktieägare antingen personligen eller via om-
bud. De representerade aktierna utgjorde ca 63 % av 
det totala antalet aktier i bolaget. 

ÅRSSTÄMMA 2016

Stämman kommer att hållas torsdagen den 12 maj 2016 
i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Stäm-
man börjar kl. 14.30 med insläpp från kl. 14.00. Årsre-
dovisningen för 2015 kommer att finnas tillgänglig på 
företagets hemsida från och med den 21 april 2016.

VALBEREDNING

Valberedningens roll är att lägga fram förslag till års-
stämman för: (i) val av stämmoordförande, (ii) antalet 
styrelseledamöter, (iii) val av styrelseordförande och 
övriga styrelseledamöter, (iv) styrelsens arvoden med 
uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, 
(v) eventuell ersättning för kommittéarbete samt (vi) 
val av och ersättning till revisorer och revisorssupplean-
ter (i förekommande fall). Dessutom ska valberedning-
en lämna förslag till beslut om principer för inrättande 
av en ny valberedning.

Principerna för utseende av valberedningen antogs vid 
årsstämman den 12 maj 2015 enligt följande. Valbered-
ningen ska bestå av styrelseordföranden samt tre leda-
möter som representerar de tre röstmässigt största ägar-
na. De tre största aktieägarna ska väljas ut på grundval 
av uppgifterna i det bolagsregister som förs av Euroc-
lear Sweden AB per den sista bankdagen i september 
2015. Vid tidigast lämpliga datum efter utgången av 
september 2015 ska styrelsens ordförande kontakta de 
tre aktieägare som har störst antal rösträtter enligt ovan, 
och begära att de utser en ledamot vardera till valbered-
ningen. Om någon av aktieägarna avstår från sin rätt att 
utse ledamot till valberedningen ska den aktieägare som 
därefter har flest röster ges tillfälle att utse en ledamot. 
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna 
enas om annat, vara den ledamot som representerar det 
största antalet aktier i bolaget. Om en ledamot lämnar 
valberedningen innan dess arbete är slutfört och om 
valberedningen anser att det finns behov av att ersätta 
denna ledamot ska valberedningen utse ny ledamot.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen.  

Valberedningen får belasta företaget med skäliga kost-
nader för resor och undersökningsarbete. 

Valberedningen för årsstämman 2016 har i enlighet med 
ovan beskrivna principer haft följande sammansättning: 
Lord Peter Daresbury, styrelseordförande, Erik Wigertz 
som representant för Bertil Holdings Ltd, samt Bernt 
Plotek som representant för Svea Lands S.A. och sig 
själv.  Eftersom en av de tre största aktieägarna beslu-
tade att inte utse någon ledamot gavs den fjärde störs-
ta aktieägaren möjlighet att göra detta. Denne avböjde 
emellertid också. Valberedningen konstituerades således 
med de tre ovan angivna ledamöterna. Valberedningen 
arbetar i företagets och samtliga aktieägares bästa in-
tresse och har fokus på att säkerställa att företagets sty-
relse består av ledamöter som besitter den kunskap och 
erfarenhet som motsvarar företagets behov.  

Det bör noteras att företaget har haft svårigheter att 
upprätta kontakt med aktieägarna eftersom ett antal 
stora aktieägare företräds genom ombud. Företaget 
uppmuntrar de aktieägare som önskar utse en repre-
sentant till valberedningen och tror att de kan ha rätt 
att göra detta enligt gällande lagstiftning, att kontakta 
gruppens chefsjurist på general.counsel@auriant.com.  
Reglerna finns i protokollet från senaste ordinarie bo-
lagsstämma, som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

STYRELSEN

Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för bolagets 
organisation och förvaltningen av företagets angeläg-
enheter samt ska fortlöpande bedöma företagets och 
koncernens finansiella situation. I styrelsens uppgifter 
ingår bland annat frågor av materiell betydelse som af-
färsplaner med lönsamhetsmål, budget, delårsrappor-
ter och årsrapporter, förvärv och försäljning av bolag, 
betydande anskaffning eller försäljning av fastigheter, 
etablering av viktiga policyer, strukturen på interna 
kontrollsystem och betydande organisationsförändring-
ar. Varje år upprättar Auriants styrelse en skriftlig ar-
betsordning för styrelsen, skriftliga instruktioner till vd, 
skriftliga instruktioner om den finansiella rapportering-
en och ett befogenhetsschema som visar arbetsfördel-
ningen mellan styrelsen och verkställande direktören. 
Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens åtag-
anden, minsta antalet styrelsemöten per år, hur kallelse 
till dessa möten sker och vilka dokument som behöver 
distribueras före styrelsemötet och hur protokoll från 
mötena ska upprättas. De skriftliga instruktionerna för 
finansiell rapportering reglerar det existerande rapport-
systemet, eftersom styrelsen löpande behöver kunna 
bedöma bolagets och koncernens finansiella situation.  
De skriftliga instruktionerna till vd och befogenhetss-
chemat reglerar fördelningen av arbetsuppgifter, befo-
genheter och ansvar mellan styrelsen och verkställande 
direktören. 

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och 
högst tio ledamöter samt högst fem suppleanter, utsed-
da av årsstämman. 
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STYRELSENS ORDFÖRANDE

Vid det första sammanträdet efter bolagsstämman den 
12 maj 2015 utsåg styrelsen Lord Peter Daresbury 
till ordförande. Auriants styrelseordförande har under 
2015 lett styrelsens arbete och sett till att styrelsen har 
fullgjort sina åtaganden. Styrelseordföranden har fort-
löpande följt koncernens verksamhet och utveckling ge-
nom kontakt med verkställande direktören. 

STYRELSENS LEDAMÖTER

Vid utgången av 2015 bestod Auriants styrelse av fyra 
ledamöter – Andre Bekker, Peter Daresbury, Ingmar 
Haga och Preston Haskell – samt en suppleant, James 
Provoost Smith Jr., samtliga valda av bolagsstämman 
den 12 maj 2015. Styrelseledamöterna presenteras mer 
utförligt i avsnittet om styrelsen i årsredovisningen. 
Uppgifter om ledamöternas oberoende från företaget 
och dess ledning återfinns nedan.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2015

Styrelsen höll 18 möten under 2015, varav 8 per cap-
sulam, sex stycken per telefon och fyra i form av fy-
siska möten. Följande viktiga ärenden behandlades av 
styrelsen under 2015, vid sidan av godkännande av års-
redovisning och delårsrapporter samt fastställande av 
budget:

• Företagets finansiella ställning och likviditetssituation

• Strategiskt beslutsfattande

• Godkännande av avtal om beviljande av befogenhe-
ter som ensamt verkställande organ för LLC ”Valu-
nisty-gruvan” och LLC ”KAS” till LLC ”Auriants 
ledning (”förvaltningsavtalet för Chukotka”)

• Godkännande av köpoptionsavtal för 50 % av akti-
erna i Tracey Investment Limited, som skulle bli 
den enda aktören i  LLC ”Valunisty-gruvan” och 
LLC ”KAS”, liksom LLC ”North Subsoil”, LLC 
”Mangazey” och LLC “North-East Mining and 
Geological Company” (”förvaltningsavtalet för 
Chukotka”)

• Godkännande av en kredit på 2,5 miljoner dol-
lar, som tillhandahålls av Promsvyazbank till LLC 
”Tardan Gold”

• Godkännande av andra större kontrakt i enlighet 
med befogenhetsschemat 

• Förberedelser för årsstämman.

Styrelsen har under året genomfört en utvärdering 
av sitt arbete under ledning av styrelsens ordförande.   
Framöver kommer utvärderingen att genomföras i form 
av en enkät för självutvärdering.  Enkäten kommer att 

sändas till styrelsen i början av året.   Varje styrelseleda-
mot och styrelsesuppleant ska fylla i enkäten självstän-
digt.  Svaren kommer att samlas in av styrelseordföran-
den, som därefter leder en diskussion kring de viktigaste 
punkterna i enkäten, särskilt de områden som behöver 
förbättras.  Detta sker normalt vid det sista styrelsemö-
tet med personlig närvaro före årsstämman.   Ifyllda 
enkäter ska även lämnas till valberedningen.  Utvärde-
ringen säkerställer att de grundläggande intentionerna i 
koden för bolagsstyrning följs.

KOMMITTÉER

Ersättningskommittén

Under 2015 bestod ersättningskommittén av Preston 
Haskell (ordförande), Peter Daresbury, och till och med 
den 12 maj 2015, Bertil Villard. Ersättningskommittén 
lämnar förslag till beslut i styrelsen om lön och övriga 
anställningsvillkor för verkställande direktören. Den fat-
tar också beslut om löner och andra anställningsvillkor 
för koncernledningen, på förslag av vd.

Finans- och revisionskommittén

2015 bestod Finans- och revisionskommittén av JP 
Smith, Peter Daresbury, Ingmar Haga, och fram till maj 
2015, Bertil Villard. JP Smith var kommitténs ordföran-
de. Ledamöterna i kommittén har nödvändig kompe-
tens och erfarenhet i redovisningsfrågor. 

Tekniska kommittén

Den tekniska kommittén bestod ursprungligen av In-
gmar Haga och Andre Bekker, med Ingmar Haga som 
ordförande. Lord Daresbury blev den tredje medlem-
men i kommittén den 12 maj 2015. Ingmar Haga fort-
satte att fungera som ordförande för kommittén. Dess 
uppgift är att bistå styrelsen i gruvteknik och andra 
tekniska frågor. Kommittéerna rapporterar löpande om 
sitt arbete till styrelsen.  

STYRELSEARVODEN

Styrelsens arvoden beslutas av årsstämman. Vid års-
stämman 2015 fastställdes arvodet till 250 000 SEK för 
ordföranden och 200 000 till var och en av de övriga 
ledamöterna. Det beslutades att ett belopp om 25 000 
SEK per år och ledamot skulle utgå för kommittéarbete.      

KONCERNLEDNING

Koncernledningen bestod vid utgången av 2015 av vd, 
vice vd, ekonomidirektör, personalchef, chefsgeolog och 
koncernens juridiska rådgivare. Ledningen för företaget 
vid tidpunkten då denna rapport publiceras presenteras 
på sidorna 38-39 i årsredovisningen.

Verkställande direktören har till uppgift att sköta den 
löpande förvaltningen av företaget.  Verkställande direk-
törens arbete utvärderas en gång per år.  Efter att Denis 
Alexandrov lämnade företaget den 1 januari 2016, ut-
sågs företagets dåvarande ekonomidirektör Sergey Us-
timenko till verkställande direktör i Auriant Mining AB 
från och med den 16 januari 2016.      

I händelse att vd blir oförmögen att fullgöra sina skyl-
digheter ska vice verkställande direktören överta ansva-
ret för dessa tills en ny vd har utsetts. Händelser som 
kan ge upphov till en sådan situation definieras i de 
skriftliga instruktioner till vd som styrelsen har antagit.   
Styrelsen för Auriant Mining AB utsåg i januari 2014 
Irina Olsson till vice vd.  

ERSÄTTNING TILL LEDNING

Årsstämman den 12 maj 2015 godkände följande rikt-
linjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjer

Riktlinjerna skall gälla för avtal som ingås efter stäm-
mans beslut samt för det fall att ändringar görs i ex-
isterande villkor efter denna tidpunkt.  Bolaget skall 
sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig 
och konkurrenskraftig givet förhållandena i det enskil-
da landet och därvidlag också kunna erbjuda s.k. ”sign 
on”-bonus i avsikt att kunna rekrytera de bäst lämpade 
ledande befattningshavarna.  Ersättningen skall variera i 
förhållande till den enskildes och koncernens prestatio-
ner.  Den totala ersättningen till koncernledningen före-
slås kunna bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön

Den fasta lönen (”Grundlönen”) skall vara marknads-
anpassad och baseras på ansvar, kompetens och presta-
tion.Den fasta lönen skall revideras varje år.

Rörlig lön

Den rörliga lönen skall relateras till bolagets resultat, re-
serv- och produktionsmål samt specifika mål inom res-
pektive befattningshavares ansvarsområde.Rörlig lön 
kan betalas ut varje år och skall maximalt uppgå till en 
årlig grundlön.

Långsiktiga incitament

Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av 
långsiktiga incitamentsprogram som skall föreslås bo-
lagsstämman. (Mer information om de långsiktiga in-
citamentsprogrammen är etablerade i bolaget finns i 
följande avsnitt i denna bolagsstyrningsrapport.)

Försäkringsbara förmåner

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner 
skall i förekommande fall utformas så att de återspeglar 
regler och praxis i hemlandet.  Om möjligt skall pen-
sionsplanerna vara avgiftsbestämda.  I individuella fall, 
beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar 
som gäller för individen, kan andra avvägda pensions- 
planer eller pensionslösningar godkännas.

Övriga förmåner

Övriga förmåner skall kunna tillhandahållas enskilda 
medlemmar i koncernledningen eller hela koncernled-
ningen. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig 
del av den totala ersättningen. Förmånerna skall vidare 
motsvara vad som är normalt förekommande på mark-
naden.

STYRELSELEDAMOTENS OBEROENDE OCH AKTIEINNEHAV I AURIANT

Styrelseledamot
Aktier i Auri-

ant
Optioner i 

Auriant

Oberoende i 
förhållande till 

bolaget och led-
ningen*

Oberoende i 
förhållande till 

större aktieä-
gare*

Andre Bekker 0 120 000 Ja Nej

Ingmar Haga 0 120 000 Ja Ja

Peter Daresbury 0 140 000 Ja Ja

Preston Haskell 9 314 968 0 Nej Nej

James Provoost Smith Jr. (suppleant) 0 0 Ja Nej

* Oberoende enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning.

STYRELSELEDAMÖTERNAS NÄRVARO VID SAMMANTRÄDEN 2015

Namn Funktion  Närvaro

Peter Daresbury Ordförande 18/18

Andre Bekker Medlem 18/18

Ingmar Haga Medlem 17/18

Preston Haskell Medlem 17¹/18

Bertil Villard² Medlem 8/18

James Prvoost Smith Jr.³ Styrelsesuppleant 6/18              

¹ Preston Haskell avstod på grund av en intressekonflikt från att delta i ett styrelsemöte som genomfördes per capsulam.   Eftersom suppleanten 

James Provoost Smith också hade en intressekonflikt i detta ärende deltog han inte i de beslut som fattades vid detta möte som ersättare för 

Preston Haskell.

² Bertil Villard var styrelseledamot fram till årsstämman 2015, där han inte var tillgänglig för omval i enlighet med Valberedningens förslag. 

³ James Provoost Smith Jr. deltog i ett styrelsemöte som ersättare för Bertil Villard och var närvarande vid 5 sammanträden i form av fysiska 

möten eller per capsulam, utan att delta i de beslut som fattades vid dessa möten.   
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Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden skall vara maximalt tolv månader vid 
uppsägning som initieras av bolaget och maximalt sex 
månader vid uppsägning som initieras av medlem av 
koncernledningen.  Avgångsvederlag kan endast kom-
ma betalas efter uppsägning från koncernens sida el-
ler när en medlem i koncernledningen säger upp sig 
på grund av väsentlig förändring i sin arbetssituation, 
vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett 
fullgott arbete.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa rikt-
linjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För information om ersättningspolicy samt ersättning-
ar till verkställande direktör, ledande befattningshavare 
och övriga anställda hänvisas till not 4, på sidan 81 i 
denna årsredovisning.

LÅNGSIKTIGA INCITAMENT

Styrelsen utvärderar regelbundet behovet av långsikti-
ga incitamentsprogram. För närvarande finns följande 
långsiktiga incitamentsprogram i bolaget:

• Långsiktigt incitamentsprogram för verkställande di-
rektör och investeringschef, antaget av den extra bo-
lagsstämman den 27 november 2012;

• Långsiktigt incitamentsprogram för företagsledningen 
och ett antal andra medarbetare, antaget vid årsstäm-
man den 15 maj 2013.

• Långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen, anta-
get vid årsstämman den 15 maj 2013 på förslag av den 
största aktieägaren.

• Långsiktigt incitamentsprogram för företagsledningen 
och ett antal andra medarbetare, antaget vid årsstäm-
man den 13 maj 2014;

• Långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen, anta- 
get vid årsstämman den 13 maj 2014 på förslag av den 
största aktieägaren.

• Långsiktigt incitamentsprogram för företagsledningen 
och ett antal andra medarbetare, antaget vid årsstäm-
man den 12 maj 2015;

• Långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen, anta-
get vid årsstämman den 12 maj 2015 på förslag av den 
största aktieägaren.

REVISOR

Årsstämman utser revisor i företaget. Revisorn har till 
uppgift att granska företagets årsredovisning och bok-
föring samt styrelsens och den verkställande direktörens 
förvaltning. På årsstämman den 12 maj 2015 valdes re-
visionsbyrån PwC till företagets revisorer till och med 
årsstämman 2016. Huvudansvarig revisor hos PwC är 
den auktoriserade revisorn Martin Johansson. 

Revisionen utförs i enlighet med internationella revi-
sionsstandarder och god revisionssed i Sverige. 

Revisionen av årsbokslutet utförs under perioden fe-

bruari till april påföljande år och inkluderar även en 
granskning av bokslutet för tredje kvartalet från novem-
ber under räkenskapsåret.   

INTERNKONTROLL

Intern kontroll definieras ofta som en process som på-
verkas av styrelsen, företagsledningen och annan per-
sonal, och som utformas för att ge en rimlig försäkran 
om att företagets mål uppnås i termer av ändamålsenlig 
och effektiv verksamhet. Rimlig säkerhet ska också till-
handahållas vad gäller tillförlitligheten i den finansiel-
la rapporteringen och efterlevnaden av relevanta lagar 
och förordningar. Den interna kontrollen utgörs av flera 
delar: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgörs framförallt av organisations-
struktur, ansvar och befogenheter, ledningsfilosofi, etis-
ka värderingar, medarbetarnas kompetens, policyer och 
riktlinjer samt rutiner. Ramverken som omger Auriants 
styrelse utgörs, förutom av relevant lagstiftning, av 
ägarnas intentioner och Svensk kod för bolagsstyrning. 
Den formella beslutsordningen i koncernen utgår från 
den ansvarsfördelning mellan styrelse och vd som sty-
relsen årligen fastställer i form av skriftliga instruktioner 
till vd och ett befogenhetsschema.  Vd har möjlighet att 
delegera ett begränsat beslutsfattande till övriga ledan-
de befattningshavare. Två styrelsemedlemmar i fören-
ing har firmateckningsrätt. Vidare har verkställande di-
rektören, i sina normala affärsaktiviteter, också rätt att 
teckna bolaget.

Riskbedömning

En strukturerad riskbedömning möjliggör identifie-
ring av de väsentliga risker som påverkar den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen 
samt var dessa risker finns inom organisationen.  Au-
riants styrelse bedömer fortlöpande vilka förebyggande 
åtgärder som behöver vidtas för att minska företagets 
risker.  Detta innebär bland annat att tillse att företaget 
är tillbörligt försäkrat och har erforderliga policyer och 
riktlinjer på plats.

Kontroller

Kontrollåtgärder behövs för att förebygga, upptäcka 
och korrigera fel och avvikelser. Aurient Minings eko-
nomifunktion sammanställer varje kvartal finansiella 
rapporter där resultat och kassaflöde för den gångna 
perioden redovisas på dotterbolagsnivå samt på kon-
cernnivå. Avvikelser mot budget och prognos analyseras 
och kommenteras. Dokumenterade processer finns för 
framtagande av underlag till de finansiella rapporterna. 
Upptäckta fel och avvikelser analyseras och följs upp.

Uppföljning

Finansiell uppföljning sker kvartalsvis av samtliga resul-
tatenheter och på koncernnivå. Därtill erhåller koncern-
ledningen operativa rapporter på vecko- och månads-
basis. Uppföljning sker sedan mot budget. Auriant är ett 

gruvbolag i tidigt skede, varför det för närvarande inte 
avges några resultat- eller omsättningsprognoser ex-
ternt. Mål för den förväntade guldproduktionen under 
helåret fastställs initialt i samband med budgetarbetet i 
slutet av föregående år.  Normalt granskas och revideras 
dessa mål vid behov under sommaren när produktionen 
har kommit igång på allvar.

Styrelsen erhåller operativa rapporter med jämförelser 
mellan planerat och faktiskt utfall på vecko-, månads- 
och kvartalsbasis. Koncernens ekonomiska rapporter, 
såsom resultatrapporter, kassaflöden och balansrap-
porter, utvärderas varje kvartal av styrelsen. Styrelsen 
utvärderar kontinuerligt den information som företags-
ledningen lämnar. Vd följer upp budgetmålen månatli-
gen och rapporterar till styrelsen.

Med tanke på företagets storlek har det valt att inte ha 
någon särskild internrevisionsfunktion. Om styrelsen 
finner det motiverat kommer den interna kontrollen att 
utökas ytterligare. Frågan om en särskild internrevision 
prövas av styrelsen årligen och kommer att prövas på 
nytt under 2016.

En reviderad svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) 
gäller sedan den 1 november 2015

UNDER 2015 FÖLJDE INTE AURIANT SVENSK 
KOD FÖR BOLAGSSTYRNING PÅ FÖLJANDE 
HUVUDSAKLIGA PUNKTER: 

Kodens regel 1.1 föreskriver att datum och plats för den 
årliga bolagsstämman ska meddelas på bolagets hemsida 
senast i samband med kvartalsrapporten för kvartal tre.  

Datum för årsstämman 2015 meddelades på bolagets 
hemsida den 4 februari 2015 och inte i samband med 
kvartalsrapporten för det tredje kvartalet.   Det anses att 
aktieägarna trots detta har haft tillräckligt med tid på sig 
för att planera sin närvaro vid bolagsstämman som hölls 
den 12 maj 2015.  Företaget har emellertid för avsikt att 
följa kodens regel 1.1 i framtiden och har följt denna i 
samband med årsstämman 2016. 

Kodens regel 6.1 föreskriver att styrelsens ordförande ska 
väljas av bolagsstämman 

I Auriant är det styrelsen som utse sin ordförande.  Det 
tros vara i företagets intresse att styrelsen är ansvarig för 
valet av ordförande, eftersom detta ökar flexibiliteten i 
styrelsens arbete.  

Enligt punkt 9.2 ska de ledamöter i ersättningskommittén 
som har utsetts av bolagsstämman, utom styrelseordföran-
den som kan leda kommitténs arbete, vara oberoende i för-
hållande till företaget och dess verkställande ledning.   

Styrelseledamoten Preston Haskell, som inte är obero-
ende i förhållande till företaget och dess verkställande 
ledning enligt kriterierna i punkt 4.4 i koden, var ordfö-
rande för ersättningskommittén under 2015.   Haskells 
engagemang i ersättningskommittén anses ligga i alla 
företagets aktieägares intresse av följande skäl:  Preston 
Haskell är själv den största aktieägaren i företaget och 
innehar via olika företag 52,32 % av dess aktier. Han har 
stora kunskaper och lång erfarenhet av ersättningsfrå-

gor. Sedan i maj 2012 ingår inte Preston Haskell längre 
i företagets verkställande ledning.

Enligt punkt 9.7 (9.8 i den föregående versionen av ko-
den) ska aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram 
utformas så att intjänandeperioden alternativt tiden från 
avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas inte 
understiger tre år.

Vid årsstämman den 12 maj 2015 antogs ett långsik-
tigt incitamentsprogram för styrelsen samt ett långsik-
tigt incitamentsprogram för företagsledningen och ett 
antal andra medarbetare. Dessa program, liksom andra 
befintliga långsiktiga incitamentsprogram som beskrivs 
ovan i denna rapport, inbegriper kortare intjänandepe-
rioder än tre år.

Det ansågs ligga i företagets och alla aktieägares intresse 
att skapa en större delaktighet för styrelsen, vd och an-
dra ledande befattningshavare och medarbetare genom 
att erbjuda incitamentsprogram med kortare period 
för förvärv av aktier och/eller intjänandeperiod än vad 
Svensk kod för bolagsstyrning rekommenderar.  

Enligt punkt 9.7 (9.8 i den föregående versionen av koden) 
ska aktieoptioner inte heller ingå i program riktade till sty-
relseledamöter som inte samtidigt är anställda i företaget.  

Det långsiktiga incitamentsprogram för styrelsen som 
antogs vid årsstämman den 12 maj 2015 inkluderar 
personaloptioner. Det ansågs ligga i företagets och 
alla aktieägares intresse att anta detta incitamentspro-
gram av följande skäl:  Företaget har lyckats rekrytera 
icke-verkställande styrelseledamöter som är högt kvalifi-
cerade och har lång erfarenhet. Möjligheten att erbjuda 
personaloptioner har varit avgörande för att ett företag 
av Auriants storlek ska kunna locka till sig personer med 
sådana kvaliteter.  Denna ersättningsmetod gagnar ock-
så företagets likviditet. Eftersom vi är ett mindre gruv-
bolag har vi ett begränsat fritt kassaflöde och är således 
inte i stånd att erbjuda styrelsen högre arvoden eller 
syntetiska aktier. Innehavet av dessa optioner kommer 
vidare att medföra att de icke-verkställande styrelsele-
damöternas och aktieägarnas intressen sammanjämkas.  

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST  

Koncernens egna kapital vid årets slut 2015 uppgick 
till -353,8 MSEK, varav 2,003 MSEK utgjorde aktie-
kapital.

I moderbolaget uppgår det fria egna kapitalet till:

   SEK

Överkursfond 624 339 684

Valutakursreserv -126 618 277

Balanserat resultat -608 111 754

Nettoresultat för året 71 957 695

Summa fritt eget kapital -38 432 652

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att mo-
derbolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning 
och att ingen utdelning sker för räkenskapsåret
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Nyckeltal, SEK Nyckeltal, USD
 2015 2014 2013 2012 2011 Definitioner

Lönsamhet       

Malmanrikning, 000 ton 428 564 450 365 260 Anrikat malmtonnage

Bearbetning av slaggrester, 
000 ton

66 88 142 54 5 Mängd bearbetade slaggrester

Vaskning guldsand, 000 m3 - 379 338 119 89 Volym av vaskad guldsand

Guldproduktion, uns 26 468 34 689 36 716 20 641 13 182 Guldproduktion under perioden (troy uns)

Försålt guld, uns 25 698 34 273 36 779 19 837 12 417 Faktisk försåld guldproduktion under perioden 
(troy uns)

Intäkter från försäljning av guld 
och guldekvivalenter, TSEK

252 235 297 481 328 970 234 133 131 965 Intäkter från försäljning av guld och guldekvi-
valenter

Realiserat genomsnittligt 
guldpris, USD /uns

1 161 1 244 1 373 1 700 1 610 Erhållet snittpris under perioden (USD/uns)

Intäkter från förvaltningstjäns-
ter, TSEK

30 606 - - - - Intäkterna från förvaltningen av fem guldegen-
domar, belägna i regionen Chukotka i Ryssland, 
och som ägs av Aristus Holdings Ltd.

Vinst / förlust före skatt, SEK -169 396 -194 779 -159 404 -105 672 -128 265  

Avkastning på eget kapital, % -70,0% -172,9% -159,4% -49,8% -35,6% Periodens resultat efter skatt i procent av 
genomsnittligt totalt eget kapital, inklusive 
minoritetsandelar

Avkastning på totalt kapital, % -29,2% -19,7% -21,6% -17,3% -18,9% Periodens resultat efter skatt i procent av 
genomsnittliga totala tillgångar

Kapitalstruktur       

Eget kapital, TSEK -353 810 -156 268 7 459 154 380 270 806 Totalt eget kapital vid periodens slut, inklusive 
innehav utan bestämmande inflytande

Räntebärande skulder, TSEK 808 191 745 322 489 295 350 530 243 219 Totala räntebärande skulder vid periodens slut

Soliditet, % -66,9% -22,5% 1,2% 26,5% 42,4% Totalt eget kapital inklusive innehav utan 
bestämmande inflytande, i procent av balans-
omslutningen

Kassaflöde och likviditet       

Kassaflöde före investeringar, 
TSEK

44 264 -32 967 -7 894 -20 142 -42 694 Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde efter investeringar 
och finansiering, TSEK

-1 938 -13 626 -10 557 11 346 -11 662 Operativt kassaflöde plus kassaflöde efter 
investeringar och finansiering

Likvida medel, TSEK 361 4 711 10 776 22 266 10 995 Bank och likvida medel vid periodens slut

Totala tillgångar, TSEK 528 893 695 257 609 814 582 042 638 870  

Investeringar       

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar, TSEK

3 942 19 510 60 114 55 683 141 727 Investeringar i materiella anläggningstillgångar, 
minus avyttringar

Anställda       

Medelantal anställda under 
perioden 612 802 869 720 728  

Aktiedata       

Antal utestående aktier före 
utspädning

17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 616 987 17 616 987 Antal utgivna aktier i slutet av perioden, utan 
hänsyn till utestående teckningsoptioner och 
eventuella personaloptioner

Genomsnittligt antal utestå-
ende aktier under perioden 
före utspädning

17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 616 987 16 652 603 Genomsnittligt  antal aktier i slutet av perioden, 
inklusive utestående teckningsoptioner med ett 
lösenbelopp som understiger aktuell aktiekurs.

Antal utestående teckningsop-
tioner

2 520 934 1 730 101 1 306 768 1 057 210 510 650 000 Antal icke-utnyttjade teckningsoptioner vid 
respektive periodslut.

Kvotvärde, SEK 0,11 11,25 11,25 11,25 11,25 Varje akties andel av det totala aktiekapitalet

Vinst per aktie, SEK -10,03 -7,23 -7,24 -6,01 -7,17 Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
antal utestående aktier under perioden

Eget kapital per aktie, SEK -19,87 -8,78 0,42 8,76 15,37 Totalt eget kapital, inklusive innehav utan 
bestämmande inflytande, i relation till antalet 
utestående aktier vid periodslutet.

Börskurs per aktie vid period-
slutet, SEK

1,85 2,74 8,45 15,5 22 Senaste betalda aktiekurs den sista börsdagen 
i perioden.

 2015 2014 2013 2012 2011 Definitioner

Lönsamhet       

Malmanrikning, 000 ton 428 564 450 365 260 Anrikat malmtonnage
Bearbetning av slaggrester, 
000 ton

66 88 142 54 5 Mängd bearbetade slaggrester

Vaskning guldsand, 000 m3 - 379 338 119 89 Volym av vaskad guldsand
Guldproduktion, uns 26 468 34 689 36 716 20 641 13 182 Guldproduktion under perioden (troy uns)

Försålt guld, uns 25 698 34 273 36 779 19 837 12 417
Faktisk försåld guldproduktion under perioden 
(troy uns)

Intäkter från försäljning av guld 
och guldekvivalenter, USD 000

29 829 42 627 50 502 35 934 20 254 Intäkter från försäljning av guld och guldekvi-
valenter

Realiserat genomsnittligt 
guldpris, USD /uns

1 161 1 244 1 373 1 700 1 610 Erhållet snittpris under perioden (USD/uns)

Intäkter från förvaltningstjäns-
ter, USD 000 3 600                -                      -                  -                  -            

Intäkterna från förvaltningen av fem guldegen-
domar, belägna i regionen Chukotka i Ryssland, 
och som ägs av Aristus Holdings Ltd.

Vinst / förlust före skatt, USD 
000

-20 378 -26 262 -24 471 -16 219 -19 686  

Avkastning på eget kapital, % -74,5% -196.0% -159,4% -49,8% -35,6% Periodens resultat efter skatt i procent av 
genomsnittligt totalt eget kapital, inklusive 
minoritetsandelar

Avkastning på totalt kapital, % -27,1% -17,9% -21,6% -17,3% -18,9% Periodens resultat efter skatt i procent av 
genomsnittliga totala tillgångar

Kapitalstruktur       
Eget kapital, USD 000 -39 656 -18 078 1 146 23 694 41 563 Totalt eget kapital vid periodens slut, inklusive 

innehav utan bestämmande inflytande
Räntebärande skulder, USD 000 96 818 95 057 75 179 53 799 37 329 Totala räntebärande skulder vid periodens slut
Soliditet, % -59,5% -19,7% 1,2% 26,5% 42,4% Totalt eget kapital inklusive innehav utan 

bestämmande inflytande, i procent av balans-
omslutningen

Kassaflöde och likviditet       
Kassaflöde före investeringar, 
USD 000

5 113 -5 301 -1 212 -2 973 -6 553 Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde efter investeringar 
och finansiering, USD 000

-609 -1 823 -1 621 1 675 -1 790 Operativt kassaflöde plus kassaflöde efter 
investeringar och finansiering

Likvida medel, USD 000 43 603 1 656 3 417 1 687 Bank och likvida medel vid periodens slut
Totala tillgångar, USD 000 66 652 91 709 93 696 89 330 98 052  

Investeringar       
Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar, USD 000

467 2 782 9 236 8 546 21 752 Investeringar i materiella anläggningstillgångar, 
minus avyttringar

Anställda       
Medelantal anställda under 
perioden 612 802 869 720 728  

Aktiedata       
Antal utestående aktier före 
utspädning

17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 616 987 17 616 987 Antal utgivna aktier i slutet av perioden, utan 
hänsyn till utestående teckningsoptioner och 
eventuella personaloptioner

Genomsnittligt antal utestående 
aktier under perioden före 
utspädning

17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 616 987 16 652 603 Genomsnittligt  antal aktier i slutet av perioden, 
inklusive utestående teckningsoptioner med ett 
lösenbelopp som understiger aktuell aktiekurs.

Antal utestående teckningsop-
tioner

2 520 934 1 730 101 1 306 768 1 057 210 510 650 000 Antal icke-utnyttjade teckningsoptioner vid 
respektive periodslut.

Kvotvärde, USD 0,02 1,73 1,73 1,73 1,73 Varje akties andel av det totala aktiekapitalet
Vinst per aktie, USD -1,21 -0,93 -1,11 -0,92 -1,10 Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 

antal utestående aktier under perioden
Eget kapital per aktie, USD -2,23 -1,02 0,06 1,34 2,36 Totalt eget kapital, inklusive innehav utan 

bestämmande inflytande, i relation till antalet 
utestående aktier vid periodslutet.

Börskurs per aktie vid periodslu-
tet, USD

0,22 0,35 1,30 2,38 3,38 Senaste betalda aktiekurs den sista börsdagen 
i perioden.

NYCKELTAL NYCKELTAL 
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Ekonomidirektören har ordet
Kära intressenter, 

Det är med glädje jag presenterar vår årsredovisning för 
2015.

2015 visade koncernen solid tillväxt för de finansiella 
resultaten jämfört mot föregående år. Devalveringen av 
den ryska rubeln mot US-dollarn, pågående ansträng-
ningar att kontrollera kostnader och kvalitetsförbättring 
av resurserna skapade möjligheterna för oss att leverera 
goda finansiella resultat år 2015. 

Tardanfyndigheten uppvisade stabil ökning av guld-
halten i malmen, för hela året. I mitten av år 2015 in-
ledde koncernen gruvdrift på fyndigheterna i Barsuchy 
på Tardanområdet som har guldreserver med 2,5 ton 
guld. Vi återlanserade gravitationsanläggningen som ett 
resultat av förbättringen av malmhalten på Tardan och 
högre halter på Barsuchy.

Halten av malm som bröts på Tardan ökade betydligt 
med 71% år 2015 upp till 3,03 g/t jämfört mot 2014 - 
1,77 g/t. Volymen malm som bröts på Tardan år 2015 
ökade med 18%, jämfört mot 2014, upp till 449 000 
ton. Totala guldproduktionen på Tardan ökade år 2015 
med 21% upp till 817 kg jämfört med volymen år 2014 
på 673 kg.

Solcocon-gruvan stoppades tillfälligt 2015. Koncernen 
kommer att fokusera på vidareutveckling av Tardan år 
2016 - den planerade produktionsvolymen för 2016 
på detta området är 1 ton guld. Produktionen av guld-
malm vid Solcocon kommer inte återupptas år 2016. 
Som resultat bokförde koncernen i slutet av 2015  icke 
kassapåverkande nedskrivningsavsättning för tillgångar 
i Solcocon av beloppet 16,0 miljoner US-dollar, som re-
dovisades som en jämförelsestörande post i koncernens 
resultaträkning. Auriant tittar på olika alternativ för Sol-
cocon och detta kan resultera i en partiell återtagning av 
nedskrivningsavsättningar i framtiden. 

2015 förvaltade koncernen fem guldfyndigheter, beläg-
na i regionen Chukotka i Ryssland, inklusive Valunisty 
- en producerande guldgruva (dessa egendomar tillhör 
Aristus Holdings Ltd). Auriant erhöll en total förvalt-
ningsavgift på 3,6 miljoner US-dollar som ett resul-
tat av det framgångsrika uppfyllandet av alla KPI:er i 
förvaltningsavtalet. Med start från 16 januari 2016, 
avslutades förvaltningsavtalet genom ömsesidig över-
enskommelse. Intäkter från förvaltningstjänster år 2015 
kompenserade för avsaknaden av nettomarginal från 
alluviala produktionen på 3,0 miljoner US-dollar 2014. 
Trots 7% minskning på guldpriset jämfört mot 2014, 
förändrades inte koncernens konsoliderade nettointäk-
ter av alluviala kostnader 2015 jämfört med föregående 
period och uppgick till 33,4 miljoner US-dollar.

Genomsnittliga kostnader per producerat uns guld 
sänktes med 25% från 1 060/uns US-dollar 2014 till 

798/uns US-dollar 2015.

2015 rapporterar Auriant konsoliderad bruttovinst på 
4,7 miljoner US-dollar och positivt EBITDA på 10,3 
miljoner US-dollar, vilket är en betydande förbättring 
jämfört med 2014 när företaget hade en konsoliderad 
bruttoförlust på -6.1 miljoner US-dollar och negativt 
EBITDA på -4.1 miljoner US-dollar.  

Allmänna och administrativa kostnader minskade med 
1,2 miljoner US-dollar, eller 24 procent, jämfört med 
2014. 

Från och med mars 2015 sänktes räntesatsen för ak-
tieägarnas lån effektivt från 10% till 2% och aktieägarna 
fick en möjlighet att lösa in de 20 miljonerna i US-dollar 
i form av kontanter eller i form av nyemitterade akti-
er, eller båda. Koncernens ränteutgifter minskade med 
23% jämfört med föregående period. 

Koncernens guldproduktion är säsongsberoende och 
rörelsekapitalet omfattas av kortfristiga lån och lån. 
2015 tog företaget ett kortsiktigt banklån på 2,5 mil-
joner US-dollar och återbetalade det i slutet av året. 
Under räkenskapsåret har bolaget också återbetalat ett 
långfristigt lån på 0,7 miljoner US-dollar och 31 De-
cember 2015 var den totala bankskulden 44,3 miljoner 
US-dollar (31 December 2014 - 45,0 miljoner US-dol-
lar). Bankskulden/EBITDA-relationen förbättrats av-
sevärt jämfört med föregående period och var 4,3 x i 
slutet av 2015.

Vi har fortfarande negativt nettoresultat för perioden. 
Enligt rysk skattelagstiftning, ackumuleras upplupna 
förluster i balansräkningen och kan kvittas mot framtida 
beskattningsbara intäkter. Baserat på ledningens prog-
noser, kommer koncernen generera beskattningsbar 
vinst som kommer möjliggöra nyttjandet av uppskjuten 
skattefordran av 6,3 miljoner US-dollar i framtiden, 
upptaget i slutet av 2015.  

Resultatet efter skatt för 2015, påverkades betydligt av 
nedskrivningsavsättningar på 16,0 miljoner US-dollar, 
och blev -21,5 miljoner US-dollar (2014:-16,6 miljoner 
US-dollar). Periodens resultat per aktie före och efter 
utspädning var lika med -1,21 US-dollar (2014:-0,93 
US-dollar).

Tillförordnad Ekonomidirektör

Alexander Buchnev
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Koncernens resultaträkning

Koncernens rapport över totalresultat

  2015 2014 2015 2014

 Not. TSEK TSEK TUSD TUSD

Intäkter 1 282 841 297 481 33 429 42 627

Kostnad för sålda varor 3 -241 615 -336 598 -28 683 -48 752

Bruttoresultat  41 226 -39 117 4 746 -6 125

      

Administrationskostnader och allmänna kostnader 5 -32 120 -34 080 -3 768 -4 976

Övriga rörelseintäkter 2 8 060 5 195 953 769

Övriga rörelsekostnader 2 -8 565 -6 339 -1 012 -919

Jämförelsestörande poster (nedskrivning av tillgångar) 6 -118 276 -                           -14 216 -                            

Rörelseresultat  -109 675 -74 341 -13 297 -11 251

      

Finansiella intäkter 7 5 092 - 602 -

Finansiella kostnader 8 -64 813 -120 438 -7 683 -15 011

Resultat före skatt  -169 396 -194 779 -20 378 -26 262

      

Inkomstskatt* 9 -9 201 66 114 -1 116 9 671

Periodens resultat  -178 597 -128 665 -21 494 -16 591

      

Varav hänförligt till:      

Aktieägare i moderbolaget  -178 597 -128 665 -21 494 -16 591

Resultat per aktie före utspädning (SEK, USD) 18 -10,03 -7,23 -1,21 -0,93

Resultat per aktie efter utspädning (SEK, USD)  -10,03 -7,23 -1,21 -0,93

      

Antal aktier vid periodens slut  17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 802 429

Genomsnittligt antal aktier för perioden  17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 802 429

Genomsnittligt antal aktier för perioden med hänsyn till utspädning  20 323 363 18 667 480 20 323 363 18 667 480

2015 2014 2015 2014

TSEK TSEK TUSD TUSD

Periodens resultat -178 597 -128 665 -21 494 -16 591

 

Övrigt totalresultat     

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen                         -                              -                              -                              -      

Omräkningsdifferens -55 324 -37 840 -4 494 -3 055

Totalresultat för perioden -233 921 -166 505 -25 988 -19 646

Koncernens balansräkning
2015-12-31 2014-12-31   2015-12-31 2014-12-31 

Not. TSEK TSEK TUSD TUSD

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar      
Gruvrättigheter och kapitaliserade prospekteringskostnader 10 163 601  242 165  23 081  33 928  

Materiella anläggningstillgångar      

Byggnader och mark 11 77 643  86 750  9 296  11 091  

Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 12 124 188  163 812  14 699 20 890  

Pågående konstruktionsarbeten 13 4 256  18 031  511 2 181  

  206 087  268 593  24 506  34 162  

Avrymningstillgångar  19 505         24 936   2 335  3 192  

Uppskjuten skattefordran 9 52 375  80 441  6 270  10 298  

Summa anläggningstillgångar  441 568  616 135  56 192  81 580  

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Varulager 15 40 382  37 779  4 833  4 836  

Kundfordringar 21 18 982  318  2 272  41  

Övriga kortfristiga fordringar 16 24 774  31 029  2 974  3 972  

Förutbetalda kostnader 16 2 826  5 285  338  677  

Kassa och bank 17 361  4 711  43  603  

Summa omsättningstillgångar  87 325  79 122  10 460  10 129  

SUMMA TILLGÅNGAR  528 893  695 257  66 652  91 709  

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
EGET KAPITAL     
Aktiekapital  18 2 003  200 277  307  30 738  

Övrigt tillskjutet kapital  397 634  162 982  59 838  24 997  

Valutakursreserv  -146 269  -90 946  -15 714  -11 220  

Balanserat resultat  -607 178  -428 581  -84 087  -62 593  

SUMMA EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBO-
LAGETS AKTIEÄGARE

 -353 810  -156 268  -39 656  -18 078  

     

SUMMA EGET KAPITAL  -353 810  -156 268  -39 656  -18 078  

LÅNGFRISTIGA SKULDER      

Uppskjuten skatt 9 13 339  17 530  2 224  2 719  

Avsättningar 19 5 500  6 607  659  846  

Långfristiga lån 20 512 546  473 059  61 366  60 558  

Övriga långfristiga skulder  50 601  52 100  6 058  6 975  

Summa långfristiga skulder  581 986  549 296  70 307  71 098  

KORTFRISTIGA SKULDER      

Leverantörsskulder 22 29 465  27 588  3 525  3 532  

Kortfristiga lån 20 251 406  252 666  30 100  32 344  

Övriga kortfristiga skulder 23 19 846  21 975  2 376  2 813  

Summa kortfristiga skulder  300 717  302 229  36 001  38 689  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  528 893  695 257  66 652  91 709  

      

STÄLLDA SÄKERHETER 25 - - - -

ANSVARSFÖRBINDELSER   -  - - -

*I skattekostnad 2015 ingår nedskrivning av uppskjuten skattefordran om -14,718 MSEK (-1,762 MUSD), se not 6 för mer 
information.
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Samtliga belopp anges i TSEK
Aktie

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

i kapital
Valuta 

kursreserv
Balanserade

vinstmedel

Innehav utan 
bestämmande

inflytande
Summa 

eget kapital 

Eget kapital per den 31 
December 2013 

200 277 160 204 -53 106 -299 916 - 7 459

Totalresultat

Periodens resultat - - - -128 665 - -128 665

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner

- 2 778 - - - 2 778

Omräkningsdifferens  - - -37 840 - - -37 840

Totalresultat för perioden 
                             

-      
2 778 -37 840 -128 665 - -163 727

Inklusive transaktioner med 
ägarna, redovisade direkt mot 
eget kapital

 - 1 489 - -  - 1 489

Eget kapital per den 31 
December 2014 

200 277 162 982 -90 946 -428 581 - -156 268

Transaktioner med aktieägare

 Minskning av aktiekapitalet -198 274 198 274 - - - -

Totala transaktioner med 
aktieägare för perioden

-198 274 198 274 - - - -

Totalresultat

Periodens resultat - - - -178 597 - -178 597

Konvertibel del av obligationer - 35 156 - - - 35 156

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner

- 1 222 - - - 1 222

Omräkningsdifferens  -  - -55 323  - - -55 323

Totalresultat för perioden -                                36 378 -55 323 -178 597 - -197 542

Inklusive transaktioner med 
ägarna, redovisade direkt mot 
eget kapital

 - 565 - -  - 565

Eget kapital per den 31 
December 2015 

2 003 397 634 -146 269 -607 178 - -353 810

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Samtliga belopp anges i TUSD
Aktie

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

i kapital
Valuta 

kursreserv
Balanserade

vinstmedel

Innehav utan 
bestämmande

inflytande
Summa 

eget kapital 

Eget kapital per den 31 
December 2013

30 738 24 575 -8 165 -46 002 - 1 146

Totalresultat

Periodens resultat - - - -16 591 - -16 591

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner

- 422 - - - 422

Omräkningsdifferens  - - -3 055 - - -3 055

Totalresultat för perioden                              
-      

422 -3 055 -16 591 - -19 224

Inklusive transaktioner med 
ägarna, redovisade direkt mot eget 
kapital

 - 226 - - - 226

Eget kapital per den 31 
December 2014 

30 738 24 997 -11 220 -62 593 - -18 078

Transaktioner med aktieägare

 Minskning av aktiekapitalet -30 431 30 431 - - -

Totala transaktioner med 
aktieägare för perioden

-30 431 30 431  - - - -

Totalresultat

Periodens resultat - - - -21 494 - -21 494

Konvertibel del av obligationer - 4 265 - - - 4 265

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner

- 145 - - - 145

Omräkningsdifferens  - - -4 494  - - -4 494

Totalresultat för perioden - 4 410 -4 494 -21 494 - -21 578

Inklusive transaktioner med 
ägarna, redovisade direkt mot eget 
kapital

 - 67 - - - 67

Eget kapital per den 31 
December 2015 

307 59 838 -15 714 -84 087 - -39 656
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 Koncernens kassaflödesanalys
2015 2014 2015 2014

TSEK TSEK TUSD TUSD

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Inbetalningar från kunder 271 694 297 481 32 042 42 627

Moms och övriga återbäringar 33 012 55 507 3 915 8 200

Utbetalningar till leverantörer -156 416 -259 529 -18 524 -37 735

Löner och sociala avgifter -74 796 -96 117 -8 860 -14 022

Betald inkomstskatt -107 -2 -13 -

Andra betalda skatter -29 124 -30 307 -3 446 -4 371

Nettokassaflöden från /( i) den löpande verk-
samheten

44 264 -32 967 5 113 -5 301

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i anläggningar och utrustning -746 -17 736 -89 -2 687

Prospektering och forskning -242 -4 790 -29 -703

Investeringar i joint venture - -1 113 - -168

Nettokassaflöde i investeringsverksamheten -989 -23 639 -117 -3 558

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Intäkter från lån 8 421 84 154 1 000 13 007

Amortering av lån, netto -6 329 - -745 -

Betald ränta -36 130 -25 690 -4 535 -3 708

Leasingavgifter -10 867 -15 482 -1 288 -2 263

Övriga finansiella kostnader -309 -2 -37 -                    

Nettokassaflöde från finansieringsverksam-
heten

-45 213 42 980 -5 604 7 036

Nettoökning av likvida medel -1 938 -13 626 -609 -1 823

Valutakursdifferens netto -2 412 7 561 49 770

 Ingående balans för likvida medel 4 711 10 776 603 1 656

Utgående balans för likvida medel 361 4 711 43 603

2015 2014 2015 2014

Not. TSEK TSEK TUSD TUSD

Intäkter      

Övriga rörelseintäkter 2 90 44 317 11 6 462

      

Rörelsekostnader      

Externa kostnader 5 -5 408 -5 690 -641 -830

Personalkostnader 4 -2 619 -2 848 -311 -415

Rörelseresultat  -7 939 35 779 -941 5 217

Finansiella intäkter 7 124 914 15 477 14 809 2 257

Finansiella kostnader 8 -45 018 -92 846 -5 337 -13 539

Resultat efter finansiella poster  71 958 -41 590 8 531 -6 065

Skatt på årets resultat 9 - - - -

Årets resultat  71 958 -41 590 8 531 -6 065

Resultat per aktie före utspädning (SEK, USD)  4,04 -2,34 0,48 -0,34

Resultat per aktie efter utspädning (SEK, USD)  3,53 -2,34 0,42 -0,34

Antal aktier vid rapportperiodens slut  17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 802 429

Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret  17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 802 429

Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret efter 
utspädning

 20 323 363 18 667 480 20 323 363 18 667 480

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolaget rapport över totalresultat
2015 2014 2015 2014

Not. TSEK TSEK TUSD TUSD

Årets resultat  71 958  -41 590  8 531  -6 065  

Övrigt totalresultat      

Omräkningsdifferens  -26 011  -39 534  -4 472  -9 998  

Summa totalresultat för året  45 947  -81 124  4 059  -16 063  
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2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Note. TSEK TSEK TUSD TUSD

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Finansiella anläggningstillgångar      

Andelar i dotterbolag 14 342 744  402 702  41 035  51 716  

Lån till dotterbolag 24 283 662  119 517  33 962  15 300  

Summa anläggningstillgångar  626 406  522 219  74 997  67 016  

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Övriga kortfristiga fordringar 16 181  175  22  22  

Förutbetalda kostnader 16 87  116  10  15  

Likvida medel 17 73  705  9  90  

Summa omsättningstillgångar  341  996  41  127  

      

SUMMA TILLGÅNGAR  626 747  523 215  75 038  67 143  

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

EGET KAPITAL 18     

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  2 003  200 277  307  30 738  

Reservfond  266 306  68 032  40 872  10 441  

Summa bundet kapital  268 309  268 309  41 179  41 179  

Fritt eget kapital      

Överkursfond  624 340  587 962  94 632  90 222  

Omräkningsdifferens  -126 618  -100 607  -23 804  -19 332  

Balanserat resultat  -608 112  -566 522  -93 015  -86 950  

Årets resultat  71 958  -41 590  8 531  -6 065  

Summa fritt eget kapital  -38 433  -120 757  -13 656  -22 125  

      

SUMMA EGET KAPITAL  229 876  147 552  27 522  19 054  

LÅNGFRISTIGA SKULDER      

Långfristiga lån 21 345 788  340 422  41 400  43 578  

Summa långfristiga skulder  345 788  340 422  41 400  43 578  

KORTFRISTIGA SKULDER      

Leverantörsskulder 22 4 015  2 570  481  329  

Kortfristiga lån 21 46 466  31 938  5 563  4 088  

Övriga kortfristiga skulder 23 602  733  72  94  

Summa kortfristiga skulder  51 083  35 241  6 116  4 511  

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

 626 747  523 215  75 038  67 143  

      

STÄLLDA SÄKERHETER 25 381 823  498 562  45 714  63 822  

ANSVARSFÖRBINDELSER - - - -

Moderbolagets balansräkning

AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 201564

RÄKENSKAPER



Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital  
Bundet Eget Kalital  Fritt Eget Kapital

Samtliga belopp anges i 
TSEK

Aktie
kapital

Reserv- 
fond

Överkurs-
fond

Omrä
knings

differens 
kursreserv

Balanserade
vinstmedel

Periodens 
netto-

för 
perioden

Summa 
eget 

kapital 

Eget kapital per den 31 
December 2013 

200 277 68 032 585 184 -61 073 -536 271 -30 251 225 898

Balanserad vinst eller förlust - - - - -30 251 30 251 -

Totalresultat

Periodens resultat - - - - - -41 590 -41 590

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner

2 778 2 778

Omräkningsdifferens - - - -39 534 - - -39 534

Totalresultat för perioden - - 2 778 -39 534 - -41 590 -78 346

Inklusive transaktioner med 
ägarna, redovisade direkt 
mot eget kapital

- - 1 489 - - - 1 489

Eget kapital per den 31 
December 2014

200 277 68 032 587 962 -100 607 -566 522 -41 590 147 552

Balanserad vinst eller förlust - - - - -41 590 41 590 -

Transaktioner med 
aktieägare

 Minskning av aktiekapitalet -198 274 198 274 - - - - -

Totala transaktioner med 
aktieägare för perioden

-198 274 198 274 - - - - -

Totalresultat

Periodens resultat - - - - - 71 958 71 958

Konvertibel del av 
obligationer

- - 35 156 - - - 35 156

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner

- - 1 222 - - - 1 222

Omräkningsdifferens - - - -26 011 - - -26 011

Totalresultat för perioden - - 36 378 -26 011 - 71 958 82 324

Inklusive transaktioner med 
ägarna, redovisade direkt 
mot eget kapital

- - 565 - - - 565

Eget kapital per den 31 
December 2015

2 003 266 306 624 340 -126 618 -608 112 71 958 229 876

Bundet Eget Kalital  Fritt Eget Kapital

Samtliga belopp anges i 
TUSD

Aktie
kapital

Reserv- 
fond

Överkurs-
fond

Omrä
knings

differens 
kursreserv

Balanserade
vinstmedel

Periodens 
netto-

för 
perioden

Summa 
eget 

kapital 

Eget kapital per den 31 
December 2013

30 738 10 441 89 800 -9 334 -82 306 -4 644 34 695

Balanserad vinst eller förlust - - - - -4 644 4 644 -

Totalresultat

Periodens resultat - - - - - -6 065 -6 065

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner

- - 422 - - - 422

Omräkningsdifferens - - - -9 998 - - -9 998

Totalresultat för perioden - - 422 -9 998 - -6 065 -15 641

Inklusive transaktioner med 
ägarna, redovisade direkt 
mot eget kapital

- - 226 - - - 226

Eget kapital per den 31 
December 2014 

30 738 10 441 90 222 -19 332 -86 950 -6 065 19 054

Balanserad vinst eller förlust - - - - -6 065 6 065 -

Transaktioner med 
aktieägare

 Minskning av aktiekapitalet -30 431 30 431 - - - - -

Totala transaktioner med 
aktieägare för perioden

-30 431 30 431 - - - - -

Totalresultat

Periodens resultat - - - - - 8 531 8 531

Konvertibel del av 
obligationer

- - 4 265 - - - 4 265

Utfärdade tecknings- och 
personaloptioner

- - 145 - - - 145

Omräkningsdifferens - - - -4 472 - - -4 472

Totalresultat för perioden - - 4 410 -4 472 - 8 531 8 468

Inklusive transaktioner med 
ägarna, redovisade direkt 
mot eget kapital

- - 67 - - - 67

Eget kapital per den 31 
December 2015

307 40 872 94 632 -23 804 -93 015 8 531 27 522

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital  
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Moderbolagets kassaflödesanalys
2015 2014 2015 2014

TSEK TSEK TUSD TUSD

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Inbetalningar från kunder - 7 - 1

Moms och övriga ersättningar 565 823 67 121

Utbetalningar till leverantörer -4 978 -5 360 -590 -784

Löner och sociala avgifter -2 581 -2 789 -306 -407

Betald inkomstskatt - - - -

Andra betalda skatter - -130 - -20

Nettokassaflöde använt i den löpande 
verksamheten

-6 994 -7 449 -829 -1 088

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Givna lån -11 640 -26 748 -1 377 -3 750

Investeringar i joint venture - -1 042 - -157

Nettokassaflöde i investeringsverksamheten -11 640 -27 790 -1 377 -3 908

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 17 999 43 471 2 129 6 252

Amortering av lån - -13 316 - -2 029

Nettokassaflöde från 
finansieringsverksamheten

17 999 30 154 2 129 4 224

Nettosänkning av likvida medel -636 -5 085 -76 -771

Valutakursdifferens netto 4 38 -5 -21

Ingående balans för likvida medel 705 5 752 90 883

Utgående balans för likvida medel 73 705 9 90

Noter till koncernredovisningen och moderbolagets 
redovisning
ALLMÄN INFORMATION

Auriant Mining AB (publ) (nedan kallat “AUR AB”, 
“moderbolaget” eller “företaget”) och dess dotterbolag 
(nedan tillsammans kallade “koncernen” eller “Auriant 
Mining Group”) prospekterar och producerar guld i 
olika regioner i Ryska federationen. Moderbolaget är 
ett registrerat publikt aktiebolag med säte i Sverige. Hu-
vudkontorets adress är Box 55696, 102 15 Stockholm.  

AUR AB noterades på Svenska NGM Nordic Growth 
Market-den 29 mars 2005 och har varit noterat på den 
svenska börsen NASDAQ OMX First North Premier 
sedan den 19 juli 2010. För närvarande har företaget 
cirka 2 500 aktieägare.

Styrelsen godkände koncernredovisningen för offent-
liggörande den 21 April 2016.

GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄT-
TANDE

Auriant Mining Groups koncernredovisning är upp-
rättad enligt Årsredovisningslagen,  internationella re-
dovisningsprinciper, IFRS, som har antagits av EU, 
samt tolkningsuttalanden från International Financial 
Reporting Interpretations Committee, IFRIC och Rå-
det för finansiell rapporterings rekommendation RFR 
1, “Kompletterande redovisningsregler för koncerner”. 

De finansiella rapporterna för 2015 är upprättade en-
ligt anskaffningsmetoden och utifrån redovisningsprin-
ciper som bygger på antagandet att koncernen kommer 
fortsätta att existera länge nog för att genomföra sina 
mål och åtaganden och inte kommer att likvideras inom 
överskådlig framtid.

Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsre-
dovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 “Redovisning för juridiska 
personer”.  Redovisningsprinciperna för moderbolaget 
är desamma som för koncernen, med några få undan-
tag. Dessa undantag beskrivs i tillämpliga fall under res-
pektive avsnitt.

GRUND FÖR KONSOLIDERING

Koncernredovisningen är upprättad enligt koncernens 
redovisningsprinciper och omfattar moderbolagets re-
dovisning och samtliga dotterföretag  där koncernen 
har rätt att utforma de finansiella och operativa strate-
gierna, vilket normalt följer av ett aktieinnehav på över 
hälften av rösträtterna.  Förekomsten och effekten av 
potentiella röstberättigade andelar som utan dröjsmål 
kan utnyttjas eller konverteras tas i beaktande när kon-
cernen bedömer huruvida den har ett bestämmande in-
flytande i ett annat företag.  

Ett dotterföretag är till fullo konsoliderat vid den tid-
punkt då kontrollen överförs till koncernen. Det upp-
hör att vara konsoliderat från det datum då kontrollen 
upphör. Koncernen tillämpar förvärvsmetoden för att 

redovisa företagsförvärv och samgåenden.  Den över-
förda ersättningen i samband med förvärvet av ett dot-
terföretag utgörs av det verkliga värdet av de förvärva-
de tillgångarna, skulder till de tidigare ägarna och de 
egna kapitalandelar som har emitterats av koncernen. 
I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla till-
gångar eller skulder till följd av en villkorad köpeskil-
ling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de 
uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar, skulder 
och ansvarsförbindelser i ett företagsförvärv värderas 
inledningsvis till verkligt värde på förvärvsdagen.  Kon-
cernen redovisar innehav utan bestämmande inflytande 
i den förvärvade rörelsen från fall till fall, antingen till 
verkligt värde eller till innehavets proportionella andel 
av den förvärvade rörelsens nettotillgångar. Koncernin-
terna transaktioner, behållningar och orealiserade vin-
ster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. 
Orealiserade förluster elimineras också. Dotterföreta-
gens redovisningsprinciper har vid behov ändrats för 
att säkerställa överensstämmelse med de principer som 
koncernen har antagit.

I moderbolaget redovisas investeringar i dotterföretag 
till anskaffningskostnad minus eventuell nedskrivning. 
Kostnaden justeras för att spegla förändringar i kö-
peskillingen som uppkommer på grund av tilläggskö-
peskillingar. Det belopp med vilket den överförda kö-
peskillingen, summan av samtliga minoritetsintressen 
i den förvärvade rörelsen och det verkliga värdet per 
förvärvsdagen av tidigare egetkapitalandelar i det för-
värvade företaget överstiger det verkliga värdet av kon-
cernens andel av de förvärvade identifierbara nettotill-
gångarna redovisas som goodwill. Om detta är mindre 
än det verkliga värdet av det förvärvade dotterföretagets 
nettotillgångar redovisas skillnaden direkt i rapporten 
över koncernens totalresultat.  

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDO-
VISNINGSPRINCIPER

(a) Företagsförvärv och goodwill

Vid företagsförvärv och samgåenden används förvärvs-
metoden. Kostnaden för ett förvärv värderas efter den 
överförda köpeskillingen, värderad vid tidpunkten för 
anskaffandet till verkligt värde och värdet av innehav 
utan bestämmande inflytande i det förvärvade före-
taget. För varje företagsförvärv och samgående väl-
jer företaget huruvida man värderar det begränsade 
innehavet i det förvärvade företaget till verkligt värde 
eller proportionellt efter det förvärvade företagets net-
totillgångsmassa.  Förvärvsrelaterade kostnader kost-
nadsförs och inkluderas i administrationskostnaderna. 
När koncernen förvärvar ett företag klassificeras och 
kategoriseras de övertagna finansiella tillgångarna och 
skulderna i enlighet med avtalsvillkoren, de ekonomis-
ka omständigheterna och de gällande förutsättningarna 
vid förvärvstidpunkten.  Detta innefattar avskiljande av 
inbäddade derivatinstrument i värdkontrakt av det för-
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värvade företaget.  

Om ett rörelseförvärv genomförs i fler steg omvärde-
ras de egna kapitalinstrument som företaget på för-
värvsdagen sedan tidigare innehar till verkligt värde per 
denna dag via resultatet.  Villkorade köpeskillingar som 
överförs till förvärvaren redovisas till verkligt värde per 
anskaffningstidpunkten.  Efterföljande förändringar i 
verkligt värde av den villkorade köpeskillingen som be-
döms vara en tillgång eller skuld redovisas enligt IAS 
39, antingen i resultaträkningen eller som en föränd-
ring i övrigt totalresultat. Om en villkorad köpeskilling 
klassificeras som eget kapital omvärderas den inte. Den 
efterföljande regleringen redovisas inom eget kapital. I 
de fall där den villkorade köpeskillingen inte omfattas 
av IAS 39 redovisas den i enlighet med tillämplig IFRS.

Goodwill redovisas initialt till det belopp med vilket den 
sammanlagda överförda ersättningen tillsammans med 
det verkliga värdet av innehav utan bestämmande in-
flytande överstiger det verkliga värdet av identifierbara 
förvärvade nettotillgångar och övertagna skulder. Om 
köpeskillingen är lägre än det verkliga värdet av netto-
tillgångarna i det förvärvade dotterföretaget redovisas 
skillnaden i resultaträkningen. Koncernen har ingen 
goodwill den 31 december 2015 (31 December, 2014 
- noll). 

(b) Andelar i joint ventures

Ett joint venture eller ett gemensamt styrt företag är ett 
företag, ett partnerskap eller en annan enhet där varje 
delägare har en andel. Ett joint venture verkar på sam-
ma sätt som andra företag, förutom att ett avtalsmässigt 
arrangemang etablerar gemensam kontroll. Ett gemen-
samt styrt företag kontrollerar joint venture-företagets 
tillgångar, har egna intäkter och ådrar sig egna skulder 
och kostnader. Andelar i gemensamt styrda företag 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I enlighet med 
kapitalandelsmetoden redovisas investeringen i ett joint 
venture i balansräkningen till anskaffningskostnad plus 
förändringar efter förvärvet i koncernens andel av net-
totillgångar i joint venture-företaget.  

Efter förvärvet av 70% i Kara-Beldar från Kanadas 
Centerra Gold Inc. (se not 26 för mer information) un-
der 2014 Koncernen har inga intressen i joint ventures 
vid bokslut 2014 och 2015.

(c) Omräkning av utländska valutor

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Koncernen bytte funktionell valuta från rubel till 
US-dollar under 2014. Från och med den 1 januari 
2014 redovisas tillgångarna i US-dollar.  I koncernre-
dovisningen används svenska kronor (SEK), som är det 
svenska moderbolagets funktionella valuta och rappor-
teringsvaluta.

Omräkning av utländska dotterföretag och andra ut-
landsverksamheter

Resultat och finansiell ställning för alla koncernbolag 
(varav inget har en höginflationsvaluta) som har en an-
nan funktionell valuta än rapporteringsvalutan, omräk-
nas till koncernens rapporteringsvaluta enligt följande:

a. Tillgångar och skulder i samtliga balansräkningar 

omräknas till balansdagens kurs;

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

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

Goodwill och justeringar av verkligt värde som upp-
kommer vid  förvärv av en utlandsverksamhet behand-
las som tillgångar och skulder i denna verksamhet och 
omräknas till balansdagens kurs.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till 
balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordring-
ar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan 
kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder re-
dovisas bland finansiella poster.  Orealiserade kursvin-
ster och kursförluster hänförliga till rörelserelaterade 
fordringar och skulder nettoredovisas som övriga rörel-
seintäkter/kostnader.  

Per den 31 december 2015 tillämpades balansdags-
kursen 8,3524 SEK per USD (7,8117 SEK per USD 
den 31 december 2014). Som en följd av den svenska 
kronans värdeminskning gentemot dollarn, omräknades 
intäkter och kostnader till följande genomsnittliga väx-
elkurser SEK/USD: Q1 2015-8,3365, Q2 2015-8,4212, 
2015-8,4789 Q3 och Q4 2015-8,4991 (2014: H1 - 
6,5966, Q3 - 6,9448 och Q4 - 7,4065 SEK / USD).

(d) Immateriella anläggningstillgångar

De immateriella anläggningstillgångarna i Auriant Mi-
ning Group utgörs av gruvrättigheter (licenser), utvär-
deringskostnader och prospekteringskostnader.  

Licenser

Licenser för gruvrättigheter upptas initialt till anskaff-
ningsvärde. Sådana licenser förvärvas i Ryssland (kon-
cernens enda verksamhetsområde i dagsläget), vanligen 
på en öppen,  publik licensauktion, varvid vinnande 
auktionspris är lika med anskaffningsvärde.

Prospekterings- och utvärderingskostnader

Prospekteringskostnader redovisas enligt IFRS 6, pro-
spektering för och utvärdering av mineraltillgångar. 
Koncernen tillämpar den så kallade ”successful ef-
fort”-metoden för sina prospekteringskostnader, vilket 
innebär att alla kostnader för licensiering, prospektering 
och utvärdering initialt är kapitaliserade.

Prospekteringsarbeten redovisas till anskaffningsvärde 
och kan vara av varierande art, såsom borrningar av 
olika slag, geokemiska och magnetiska kartläggning-
ar samt t.ex. analyser i laboratorier. Vidare kan i pro-
spekteringsarbeten ingå lönekostnader för personal 
som utför arbetena, material och bränsle som används, 
avskrivning på materiella anläggningstillgångar som 
nyttjas för prospekteringen samt även administrativa 

kostnader som är direkt hänförliga till prospekterings-
platsen. Lånekostnader som är direkt hänförliga till pro-
spekteringsprojekt som har påbörjats efter den 1 januari 
2009 ingår i anskaffningsvärdet.  

När det har blivit fastställt att det finns utvinningsbar 
malm vid en enskild gruva eller vaskningsegendom och 
det kan visas att det finns tekniska möjligheter och en 
kommersiell potential för utvinning av malmfyndighe-
ten redovisas de aktiverade prospekteringskostnaderna i 
enlighet med IAD 38, Immateriella tillgångar.  

Anskaffade prospekterings- och utvärderingstillgångar 
redovisas som tillgångar till inköpskostnad eller till sitt 
verkliga värde om de har anskaffats som en del av ett 
företagsförvärv eller samgående.  En nedskrivnings-
granskning utförs antingen individuellt eller för den 
kassagenerande enheten (licensområdet), när det finns 
tecken på att tillgångens redovisade värde överstiger 
återvinningsvärdet.

Kostnader för gruvutveckling

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

Gruvutvecklingskostnader skrivs till en början av en-
ligt den produktionsberoende metoden på basis av den 
uppskattade bevisade och sannolika mineralreserven, 
eller skrivs ned om tillgången överges. Det redovisa-
de värdet av gruvutvecklingskostnader vid varje gru-
va granskas för nedskrivning antingen enskilt eller för 
kassagenererande enheter (licensområden) när händel-
ser och förändringar i omständigheterna indikerar att 
det redovisade värdet inte kan återhämtas.  I den mån 
dessa värden överstiger återvinningsvärdet redovisas 
det överstigande beloppet som en kostnad under ”Öv-
riga kostnader” i koncernens resultaträkning för räken-
skapsåret i fråga.

Utvecklingskostnader i en gruvfastighet där produktio-
nen har påbörjats kapitaliseras om det är sannolikt att 
den kommer att producera ytterligare, vilket eventuellt 
kommer att resultera i ekonomiska vinster som inklu-
derar framtida intäkter från nyligen upptäckta guld-
fyndigheter, kostnadsbesparingar eller andra förmåner 
som tillgången kan ge. Om detta inte är fallet, redovisas 
dessa utgifter som produktionskostnader i den period 
då de uppkommer. 

Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar sker 
enligt den produktionsberoende metoden. Denna me-
tod innebär att avskrivningen sker i samma takt som 
produktionen.  Detta innebär att den totala förväntade 
produktionen av guld från varje licensobjekt utvärderas 
under hela licensobjektets förväntade ekonomiska livs-
längd och amortering sker under varje period motsva-
rande periodens proportionella andel av total förväntad 
produktion.  Avskrivning av ett licensobjekt påbörjas då 
kommersiell produktion från detta licensobjekt har på-
börjats.

(e) Avrymningskostnader

Koncernens gruvdrift medför att den har kostnader 
för avrymning (avlägsnande av avfall), såväl under ut-
vecklings- som under produktionsskedet.  Avrymnings-
kostnaderna under en gruvas utvecklingsskede, innan 
produktionen inleds (utvecklingsavrymningen) kapi-
taliseras som en del av kostnaderna för att bygga upp 
gruvan, och skrivs sedan av under dess nyttjandeperi-
od enligt den produktionsberoende metoden.  Kapita-
liseringen av kostnaderna för utvecklingsavrymningen 
upphör när gruvan eller delen av den tas i drift och är 
redo att användas på det sätt som ledningen avsett.  

De avrymningskostnader som uppstår under produk-
tionsskedet anses i allmänhet skapa nytta antingen ge-
nom lageruppbyggnad eller förbättrad tillgång till den 
malm som ska brytas i framtiden.  När nyttan uppkom-
mer i form av lagerproduktion under perioden redovisas 
kostnaderna för produktionsavrymningen som en del av 
kostnaderna för att producera dessa lagertillgångar. När 
nyttan uppkommer i form av förbättrad tillgång till den 
malm som ska brytas i framtiden betraktas kostnaderna 
som anläggningstillgångar, så kallade avrymningsaktivi-
tetstillgångar, om följande villkor är uppfyllda:  

a. Det är troligt att företaget kommer att få en framti-
da ekonomisk fördel (förbättrad tillgång till malm-
kroppen) 

b. Företaget kan identifiera den del av malmkroppen 
som tillträdet har förbättrats till 

c. Kostnaderna för den avrymningsaktivitet som av-
ser denna del kan värderas tillförlitligt  

Om inte alla villkoren är uppfyllda redovisas produk-
tionsavrymningskostnaderna som driftskostnader i re-
sultaträkningen allt eftersom de uppkommer. 

För att identifiera delar av malmkroppar har koncer-
nens företrädare ett nära samarbete med driftspersona-
len i varje gruva, för att analysera respektive gruvplan. 
Med ”del” avses i allmänhet en del av malmkroppen 
som helhet, och en gruva kan bestå av många delar. Det 
kan finnas skillnader mellan gruvplaner och därmed 
identifieringen av delar av flera skäl.  Dessa kan till ex-
empel ha att göra med typen av vara, malmkroppens 
geologiska beskaffenhet och/eller det geografiska läget.  

Avrymningsaktivitetstillgången värderas initialt till an-
skaffningskostnaden, som är summan av de direkta 
kostnader som uppkommer för att utföra den avrym-
ningsaktivitet som förbättrar tillgången till den identi-
fierade delen av malmen, plus fördelning av direkt hän-
förliga allmänna omkostnader. Om tillfällig verksamhet 
pågår parallellt med produktionsavrymningsaktiviteten, 
men ej är nödvändig för att produktionsavrymnings-
aktiviteten ska fortsätta enligt plan, ska utgifterna för 
denna inte tas med i kostnaden för avrymningsaktivi-
tetstillgången. 

Om utgifterna för avrymningsaktivitetstillgången och 
det varulager som byggs upp inte kan särskiljas, ska 
företaget fördela produktionsavrymningskostnaderna 
mellan det varulager som byggs upp och avrymnings-
aktivitetstillgången genom att använda en fördelnings-
grund som bygger på ett relevant produktionsvärde.  
Produktionsvärdet ska beräknas för den identifierbara 
delen av malmkroppen och ska användas som ett rikt-
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märke för att identifiera i vilken utsträckning ytterliga-
re aktivitet för att skapa en framtida ekonomisk fördel 
äger rum.  Koncernen använder sig av den förväntade 
volymen extraherat avfall jämförd med den faktiska vo-
lymen för en given volym av malmproduktion för varje 
del.  

Avrymningsaktivitetstillgången skrivs sedan av med 
hjälp av den produktionsberoende metoden över den 
förväntade nyttjandeperioden för den identifierade 
del av malmkroppen som blir mer tillgänglig till följd 
av avrymningsaktiviteten. Ekonomiskt återvinnings-
bara reserver används för att fastställa den förväntade 
nyttjandeperioden för den identifierade delen av malm-
kroppen. Avrymningsaktivitetstillgången redovisas se-
dan till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar.

Per den 31 december 2015 redovisade koncernen av-
rymningstillgångar till ett värde av 19 505 MSEK (2 
335 MUSD) (den 31 december 2014: 24 936 MSEK  
(3 192 MUSD)).

(f) Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar utgörs av byggnader, 
maskiner, kontorsutrustning, verktyg, tekniska anlägg-
ningar och pågående konstruktionsarbeten. Alla materi-
ella anläggningstillgångar redovisas till historisk kostnad 
med avdrag för avskrivningar. Den initiala kostnaden 
för en tillgång omfattar förvärvspriset eller byggkostna-
den, alla kostnader direkt hänförliga till att ta tillgången i 
bruk och den inledande bedömningen av återställnings-
kravet. Pris eller konstruktion inköpskostnaden är det 
sammanlagda belopp som betalats och det verkliga vär-
det av alla andra överväganden förutsatt för att förvärva 
tillgången. Lånekostnader som är direkt hänförliga till 
materiella anläggningstillgångar förvärvade efter den 
1 januari 2009 ingår också i anskaffningsvärdet.  Det 
aktiverade värdet för ett finansiellt leasingavtal inklude-
ras också i materiella anläggningstillgångar.  Utgifter för 
förbättring av tillgångens prestanda över originalpre-
standa ökar det redovisade värdet på dessa tillgångar.  
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som 
kostnader under den period då de uppkommer. 

Rysk lagstiftning medger ännu inte ägandet av mark 
inom ett licensområde. Mark som ägs av företaget ut-
görs av ett område där kontorsbyggnader eller lager lig-
ger.  Ingen avskrivning sker avseende ägd mark.  

Pågående konstruktionsarbeten utgörs mestadels av 
byggnationer av nya anläggningar. Koncernen bedö-
mer färdigställandegranden hos anläggningar under 
uppförande för att fastställa när guldproduktionen kan 
inledas. Vid färdigställande av en byggnation överförs 
tillgångarna till byggnader, maskiner, utrustning eller 
andra tekniska anläggningar.  Tillgångarnas restvärde 
och nyttjandeperiod granskas varje balansdag och juste-
ras vid behov. När det är osäkert om en tillgångs redovi-
sade värde kan återvinnas nedskrivs den och redovisas 
till sitt återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttringar fastställs genom en 
jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisa-
de värdet Dessa redovisas under övriga rörelseintäkter 
respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

Vid varje rapporttidpunkt bedömer ledningen huruvida 

det finns något tecken på nedskrivning inom kategorin 
fastighet, anläggning och inventarier.  Om något sådant 
tecken finns uppskattar ledningen återvinningsvärdet, 
vilket fastslås som det högre av en tillgångs verkliga vär-
de minus försäljningskostnaden och dess bruksvärde.  
Det redovisade värdet minskas till återvinningsvärdet 
och en nedskrivning tas upp under ”Övriga kostnader” 
i koncernens resultaträkning. En nedskrivning för en 
tillgång under föregående år, återförs om det har skett 
en förändring i de antaganden som låg till grund för be-
stämning av tillgångens bruksvärde eller verkliga värde 
minus försäljningskostnader.  

Materiella anläggningstillgångar skrivs av över den be-
dömda nyttjandeperioden ((För mer information, se 
avsnittet “Avskrivningar nedan”).  Om möjligt beaktas 
tillgångens restvärde vid fastställande av det avskriv-
ningsbara beloppet.

(g) Lager

Varulager värderas med tillämpning av metoden med 
ett vägt genomsnitt till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  Rent guld 
och halvfabrikat omfattar direkta tillverkningskostnader 
såsom insatsmaterial, löner och även hänförliga pro-
duktionsomkostnader. Lånekostnader inkluderas inte i 
värderingen. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det nor-
mala försäljningspriset med avdrag för sedvanliga för-
säljningskostnader. 

Auriant Mining tillverkar via sina dotterbolag guldkon-
centrat i olika avancerade grader.  Guldkoncentraten 
smälts vanligtvis av dotterbolagen till grova guldtackor 
av så kallad Doré-klass innan leverans sker till externt 
raffinaderi (smältverk) för slutanrikning till salukvalitet 
(24 karat).  Detta guld benämns som “färdiga varor”. 
I koncernbalansräkningen finns även en post som om-
fattar de reservdelar, det dieselbränsle etc. som åtgår 
för guldtillverkningen.  Denna kategori av tillgångar 
rubriceras som ”råvaror och förnödenheter”. Vidare 
innehåller balansposten pågående arbeten, såsom för-
beredelsearbeten (avrymning etc.) och lager av malm.  
Tillsammans utgör ”färdiga varor”, ”råvaror och för-
nödenheter” och ”pågående arbeten” balansposten 
”varulager”.

(h) Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i rapporten över 
finansiell ställning omfattar likvida medel, lånefordring-
ar, kundfordringar, skulder och lån.  

Ett finansiellt instrument redovisas i balansräkningen 
när företaget blir part till instrumentets avtalsmässiga 
villkor.  Kundfordringar tas upp när leverans har skett. 
Skulder tas upp när motparten har utfört en tjänst och 
avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om en 
faktura inte har mottagits. En finansiell tillgång tas bort 
från balansräkningen när rättigheterna i avtalet har rea-
liserats, förfaller eller företaget förlorar kontrollen över 
dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen 
när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt ut-
släcks.

Klassificering

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i föl-
jande kategorier: a) finansiella tillgångar värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen, b) lånefordringar 
och kundfordringar, c) finansiella tillgångar som kan 
säljas, samt d) finansiella skulder. Klassificeringen är 
beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången 
förvärvades.  Ledningen fastställer klassificeringen av 
de finansiella tillgångarna vid det första redovisnings-
tillfället.

a) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas 
för handel. En finansiell tillgång klassificeras i denna 
kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säl-
jas inom en snar framtid. Derivat klassificeras som att 
de innehas för handel om de inte är identifierade som 
säkringsinstrument. Tillgångar i denna kategori klassi-
ficeras som omsättningstillgångar. Koncernen har för 
närvarande inga finansiella tillgångar som värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen.

b) Lånefordringar och kundfordringar 

Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivativa 
tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar 
som inte är noterade på en aktiv marknad. Fordringar 
uppkommer då företaget tillhandahåller pengar, varor 
eller tjänster direkt till kund utan avsikt att handla med 
uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som an-
läggningstillgångar.  Koncernens lånefordringar och 
kundfordringar består av kundfordringskonton och lik-
vida medel.

Kundfordringarna är kortfristiga och redovisas därför 
till nominellt belopp minus reservering för nedskriv-
ning.  En reservering för värdeminskning av kundford-
ringar görs när det finns objektiva bevis för att koncer-
nen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är 
förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor.  Vä-
sentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, sanno-
likhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller 
genomgå finansiell omorganisation samt uteblivna eller 
försenade betalningar (förfallna sedan mer än 30 dagar) 
betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov 
av en kundfordran kan föreligga.  

c) Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning

Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som 
inte är derivativa och där tillgångarna har identifierats 
som att de kan säljas eller inte har klassificerats i någon 
av övriga kategorierna. De ingår i anläggningstillgångar 
om ledningen inte har för avsikt att avyttra dem inom 
12 månader efter rapportperiodens slut.  Tillgångar i 
den här kategorin värderas till verkligt värde och för-
ändringar i verkligt värde redovisas under eget kapital i 
övrigt totalresultat och den kumulativa effekten av övri-
ga reserver i eget kapital.

d) Finansiella skulder

Finansiella skulder omfattar leverantörsskulder och lån. 
Leverantörsskulder är kortfristiga och redovisas därför 
till nominellt värde. Lån redovisas initialt till verkligt 
värde, vilket är erhållet belopp vid utgivning efter av-

drag för transaktionskostnader och därefter till upplu-
pet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränt-
emetoden.

Verkligt värde-hierarki

När verkligt värde för finansiella tillgångar och finan-
siella skulder inte kan hämtas från aktiva marknader 
fastställs deras verkliga värde med hjälp av värderings-
tekniker som inkluderar den diskonterade kassaflödes-
metoden.  Uppgifter till de här modellerna hämtas från 
observerbara marknader där det är möjligt, men där 
det inte är möjligt krävs ett mått av bedömning för att 
etablera verkligt värde.  Bedömningarna omfattar till 
exempel likviditetsrisk, kreditrisk och volatilitet. Änd-
ringar i antaganden om dessa faktorer kan påverka det 
redovisade verkliga värdet av finansiella instrument.

(i) Likvida medel 

Som likvida medel klassificeras förutom tillgodohavan-
den i bank och kassa kortfristiga placeringar med en 
löptid på tre månader eller mindre från anskaffnings-
tidpunkten som lätt kan omvandlas till likvida medel.

(j) Låneskulder

Låneskulder redovisas initialt till verkligt värde exklusive 
transaktionskostnader.  Följaktligen redovisas låneskul-
der till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivränte-
metoden.  Räntekostnader på lån för att finansiera kon-
struktion av materiella anläggningstillgångar aktiveras 
under den tidsperiod som krävs för att färdigställa och 
förbereda tillgången för dess avsedda användning.  Alla 
andra lånekostnader kostnadsförs.

(k) Leverantörsskulder och övriga skulder

Leverantörsskulder redovisas när motparten har utfört 
sitt åtagande enligt avtalet. de redovisas till upplupet an-
skaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. 

(l)  Mervärdesskatt 

Guldproduktion och efterföljande försäljning är inte 
föremål för mervärdesskatt. Ingående moms kan åter-
vinnas mot inkomstskatt.  Där ingående moms inte kan 
återvinnas redovisas momsavsättningen i den balans-
räkning som motsvarar resultaträkningen för perioden 
i fråga.

(m)  Intäktsredovisning

Intäkter omfattar verkligt värde på den köpeskilling som 
har erhållits eller ska erhållas vid försäljning av varor i 
koncernens vanliga verksamhet. Intäkter redovisas netto 
exklusive mervärdesskatt och efter eliminering av för-
säljning inom koncernen.  Koncernen redovisar intäk-
ten först när intäktsbeloppet kan mätas på ett tillförlit-
ligt sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att tillfalla företaget.

(a) Försäljning av guld

Intäkter från guldförsäljningen bokförs när ett bindan-
de köpeavtal har ingåtts och leverans till kund har skett, 
vanligen till en licensierad kommersiell bank i Ryssland. 
Intäktsförandet föregås av att det halvfabrikat som kon-
cernen producerar, ett guldslig, levereras till ett raffina-
deri som anrikar sliget till slutprodukten, 24 karats rent 

AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 2015 AURIANT MINING ÅRSREDOVISNING 201572 73

NOTER NOTER



guld samt en viss residualmängd silver.  Försäljningen 
redovisas brutto exklusive mineralprospekteringsskatt 
(nedan kallad ”MRET”). MRET uppgår till 6 % av 
den producerade mängden guld, multiplicerat med det 
senaste försäljningspriset.  MRET står således i direkt 
relation till den producerade volymen guld men inte 
till den faktiska volymen som sålts.  Därför redovisas 
MRET separat som en produktionskostnad bland rö-
relsekostnaderna. Moms utgår för närvarade inte på 
guldförsäljning i Ryssland.  

(b) Övriga intäkter

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

(c) Ränteintäkter

Ränteintäkter redovisas med tillämpning av effektiv-
räntemetoden. När ett lån eller en fordran skrivs ned 
reducerar koncernen det redovisade värdet till återvin-
ningsvärdet, som är det förväntade framtida kassaflödet 
diskonterat med instrumentets ursprungliga räntesats, 
och fortsätter att redovisa avdraget som ränteintäkt.  
Ränteintäkter på nedskrivna lån och fordringar redovi-
sas till den ursprungliga effektivräntan.

(n) Av- och nedskrivningar

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar sker 
enligt den produktionsberoende metoden. Denna me-
tod innebär att avskrivningen sker i samma takt som 
produktionen.  Detta innebär att den totala förväntade 
produktionen av guld från varje licensobjekt utvärderas 
under hela licensobjektets förväntade ekonomiska livs-
längd och amortering sker under varje period motsva-
rande periodens proportionella andel av total förväntad 
produktion.  Avskrivning av ett licensobjekt påbörjas då 
kommersiell produktion från detta licensobjekt har på-
börjats.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av över den 
bedömda nyttjandeperioden.  Om möjligt beaktas till-
gångens restvärde vid fastställande av det avskrivnings-
bara beloppet.

Den linjära avskrivningsmetoden används för materiel-
la anläggningstillgångar, på basis av följande förväntade 
nyttjandeperioder: 

Byggnader 10 – 60 år

Bearbetningsanläggningar 2 – 10 år

Maskiner 2 – 10 år

Datorer 3 år

(o) Ersättningar till anställda

Alla koncernens pensionsplaner är avgiftsbestämda och 
koncernen betalar en fast summa till en separat extern 
enhet.  Koncernen har ingen laglig eller informell för-
pliktelse att göra ytterligare inbetalningar om fonden 
inte har tillräckliga tillgångar för att betala ersättning-
ar till samtliga anställda som har tjänstgjort under den 
innevarande perioden eller föregående perioder.  Löner 
och avgifter till den Ryska Federationens statliga pen-
sionsfonder och socialförsäkringsfonder, betald semes-

ter, sjukledighet och bonusar redovisas under de peri-
oder då tjänsterna har utförts av koncernens anställda.

(p) Incitamentsprogram

Från och med 2013 redovisar koncernen incitaments-
program för de anställda.  Dessa består av tecknings- 
och personaloptioner. Se not 18 för mer information. 
Redovisningen sker i enlighet med IFRS 2 “Aktierelate-
rade ersättningar”.

Incitamentsprogrammen värderas till verkligt värde 
vid tilldelningstidpunkten i enlighet med Black-Scho-
les-modellen eller en modell med Monte-Carlo-simule-
ring, beroende på program.  

Programmen redovisas i koncernredovisningen som 
personalkostnader och relaterat kapital (kapitaltillskott). 
Varje program består av tre delar med olika förfallope-
rioder, vilket innebär att de redovisningsmässigt utgör 
tre separata program som löper parallellt (med förfal-
loperioder på 1, 2 respektive 3 år). Således redovisas 
kostnaden linjärt för varje del under förfalloperioden. 
När de anställda löser in sina optioner mot aktier och 
företaget utfärdar nya aktier redovisas detta som en 
vanlig emission.  

(q) Leasing

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de 
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med 
ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från lea-
segivaren till leasetagaren. De leasingavtal som inte är 
finansiella klassificeras som operationella leasingavtal.  
Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal re-
dovisas som anläggningstillgångar i koncernens balans-
räkning till det lägsta av marknadsvärdet på tillgångarna 
och nuvärdet av de framtida leasebetalningarna. Den 
skuld som koncernen har gentemot leasegivaren redovi-
sas i balansräkningen som skuld och fördelas mellan en 
kort- och en långfristig del. Leasingavgifterna fördelas 
mellan skuldens ränta och amortering.  Räntan förde-
las över leasingperioden så att varje redovisningsperiod 
belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats 
på den under respektive period redovisade skulden Den 
leasade tillgången skrivs av enligt samma principer som 
gäller för övriga tillgångar av samma slag.  

Leasingavgiften för operationella leasingavtal kostnads-
förs linjärt över leasingperioden.  

(r) Avsättningar

Avsättningar redovisas när en förpliktelse finns som ett 
resultat av inträffade händelser och det är sannolikt att 
utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förplik-
telsen.  En förutsättning är vidare att det går att göra 
en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska ut-
betalas.  Beloppet i fråga beräknas av företagsledningen 
till nuvärde, givet de rimliga antaganden som kan göras 
vid slutet av varje bokslutsperiod.  Koncernen granskar 
sin avsättning för gruvrestaurering årligen. Avsättningen 
utgör per balansdagen ledningens bästa uppskattning 
av nuvärdet av de framtida restaureringskostnader som 
krävs. Ändringar av beräknade framtida kostnader re-
dovisas i balansräkningen genom att antingen öka eller 
minska återställningsskulder och återställningstillgångar.

(s) Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster innefattar händelser och 
transaktioner med betydande effekter, som är relevanta 
för att förstå de ekonomiska resultaten när man jämför 
inkomst för den aktuella perioden med tidigare perio-
der och de kan omfatta:

-Betydande nedskrivning;

-Avyttring av investeringar;

-Avvecklade verksamheter;

-Rättstvister;

-Övrigt

I slutet av 2015 registrerades koncernen en icke kass-
apåverkande avsättning för Solo Con tillgångar till ett 
belopp av 133,0 MSEK (16,0 MUSD), som redovisas 
som jämförelsestörande post i koncernens resultaträk-
ning (se not 6 för detaljer).

(t) Aktuell och uppskjuten inkomstskatt

Skattekostnaden för perioden omfattar aktuell och upp-
skjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen utom 
när skatten avser poster som redovisas direkt i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital. I sådana fall redovisas 
även skatten i rapporten över koncernens totalresultat 
eller i eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de 
skatteregler som är beslutade på balansdagen eller i 
praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och 
dotterföretagen är verksamma och genererar skatte-
pliktiga intäkter.  Ledningen utvärderar regelbundet de 
yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situ-
ationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolk-
ning.  När det bedöms vara lämpligt, görs avsättningar 
för belopp som troligen ska betalas till skattemyndig-
heten.

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

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning 
det är troligt att framtida skattemässiga överskott kom-
mer att finnas tillgängliga mot vilka de temporära skill-
naderna kan utnyttjas.  

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

(u) Eget kapital

Transaktionskostnader direkt hänförliga till nyemission 

av aktier eller optioner redovisas i eget kapital som en 
reduktion av erhållen emissionslikvid.  

(v) Kassaflödesanalys

Kassaflödet från den löpande verksamheten, investe-
ringsverksamheten och finansieringsverksamheten re-
dovisas i enlighet med den direkta metoden.  

Betald och erhållen ränta klassificeras som kassaflöden 
från finansieringsverksamheten.

Som likvida medel klassificeras förutom tillgodohavan-
den i bank och kassa kortfristiga placeringar med en 
löptid på tre månader eller mindre från anskaffnings-
tidpunkten som lätt kan omvandlas till likvida medel.

(w) Hantering av finansiella risker

Policy för hantering av finansiella risker

Koncernens verksamhet är utsatt för en mängd olika fi-
nansiella risker: en) marknadsrisk (inklusive valuta- och 
guldprisrisker, tidssvinn, omräkningsexponering och 
ränterisker) b) kreditrisker c) likviditetsrisker inklusive 
kapitalrisker.  Koncernens övergripande riskhanterings-
policy fokuserar på oförutsägbarheten hos de finansiella 
marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella 
ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resul-
tat.  

Koncernen försöker motverka effekterna av dessa risker 
genom att försäkra sig om att styrelsen och ledningen 
har den vederbörliga kompetensen.  Således arbetar 
företaget aktivt genom att vidta lämpliga åtgärder för 
att motverka och hantera riskerna. Dessutom rådfrågar 
koncernen konsulter när det behövs. Bolaget använder 
inte derivatinstrument för att skydda sig mot finansiella 
risker.

Koncernens bedömningar beträffande finansiella risker 
beskrivs vidare i not 21. 

(x) Segmentrapportering

Rörelsesegment redovisas på ett sätt som överensstäm-
mer med den interna rapportering som lämnas till verk-
samhetens högsta beslutsfattare. På koncernnivå har 
denna funktion identifierats som vd, vilken är ansvarig 
för och hanterar den dagliga administrationen av kon-
cernen i enlighet med styrelsens riktlinjer.  

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

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER OCH TOLK-
NINGAR 

Koncernen har för första gången tillämpat vissa stan-
darder och ändringar i standarder som gäller för rä-
kenskapsår som börjar den1 januari 2015 eller senare. 
Koncernen har inte gjort några tidiga antaganden för 
andra standarder, tolkningar eller ändringsförslag som 
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har utfärdats men ännu inte är i bruk. 

Karaktären och effekten av dessa förändringar beskrivs 
nedan. Även om dessa nya standarder och ändringar 
tillämpades för första gången år 2015, hade de inte en 
väsentlig inverkan på koncernens årsredovisning. Ka-
raktären och påverkan av varje ny standard eller änd-
ringsförslag beskrivs nedan: 

Ändringar i IAS 19 Definierade förmånsplaner: Till-
skott från anställda  

IAS 19 kräver att ett företag överväger bidrag från an-
ställda eller tredje part vid redovisning av definierade 
förmånsplaner. När bidrag är kopplade till tjänstgöring, 
bör de hänföras till tjänsteperioder som en negativ för-
mån. Dessa ändringsförslag förtydligar att, ifall värdet 
av bidragen är oberoende av antalet tjänstgöringsår, till-
låts ett företag att redovisa sådana bidrag som en minsk-
ning av servicekostnaden under perioden där tjänsten 
utförs, i stället för att fördela bidragen över tjänstgö-
ringsperioderna. Detta ändringsförslag är effektivt för 
räkenskapsår som påbörjas från och med 1 juli 2014. 
Detta ändringsförslag är inte relevant för koncernen, 
eftersom ingen av bolagen inom koncernen har defi-
nierade förmånsplaner med bidrag från anställda eller 
tredje part. 

Årliga förbättringar av IFRS 2010–2012 

Med undantag av förbättringen som avser IFRS 2, till-
lämpades aktierelaterade ersättningar till transaktioner 
med aktierelaterade ersättningar med ett beviljandeda-
tum som infaller på eller efter 1 juli 2014, och alla andra 
förbättringar effektiva för redovisningsperioder som 
börjar på eller efter 1 juli 2014. Koncernen har tillämpat 
dessa förbättringar för första gången i denna koncern-
redovisning. De omfattar: 

IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar 

Den här förbättringen tillämpas framåtriktat och den 
tydliggör olika frågor om prestandadefinitioner och 
driftförhållanden som är förvärvsvillkor. Förtydligan-
dena överensstämmer med hur koncernen har identifie-
rat alla prestanda- och tjänstevillkor, som är intjänings-
villkor under tidigare perioder. Därtill hade koncernen 
ej gett ut några utmärkelser under andra halvåret av 
2014 och 2015. Således påverkar dessa ändringar inte 
koncernens bokslut eller redovisningsprinciper. 

IFRS 3 Företagsförvärv 

Ändringen tillämpas framåtriktat och klargör att alla 
villkorade köpeskillingar som är klassificerade som 
skulder (eller tillgångar) och som härrör från ett före-
tagsförvärv, därefter skall värderas till verkligt värde via 
resultaträkningen oavsett om de faller inom tillämp-
ningsområdet för IAS 39 eller inte. Detta är förenligt 
med koncernens nuvarande redovisningsprincip och 
således påverkade detta ändringsförslag inte koncer-
nens redovisningsprinciper. 

IAS 16 Materiella anläggningstillgångar och IAS 38 
Immateriella anläggningstillgångar 

Ändringen tillämpas retroaktivt och det klargörs i IAS 

16 och IAS 38 att tillgången kan omvärderas med hän-
visning till observerbara data genom att antingen juste-
ra det uppskrivna anskaffningsvärdet för tillgången till 
marknadsvärdet eller genom att bestämma marknads-
värdet av det bokförda värdet och justera det uppskriv-
na anskaffningsvärdet proportionellt så att det resul-
terande redovisade värdet motsvarar marknadsvärdet. 
Den ackumulerade avskrivningen eller amorteringen 
är dessutom skillnaden mellan brutto och redovisade 
värden för tillgången. Detta ändringsförslag hade inte 
någon effekt på omvärderingsjusteringarna som bok-
fördes av koncernen under den aktuella perioden.

IAS 24 Upplysningar om närstående 

Ändringen tillämpas retroaktivt och klargör att en led-
ningsenhet (en enhet som tillhandahåller viktiga perso-
nalledningstjänster) är nära relaterad till Upplysningar 
om närstående. Dessutom är ett företag som använder 
sig av ett ledningsorgan skyldigt att offentliggöra de 
kostnader som är inkluderade i ledningstjänster. Detta 
ändringsförslag är inte relevant för koncernen eftersom 
koncernen inte får några ledningstjänster från andra 
bolag. 

Årliga förbättringar av IFRS 2011–2013 

Dessa förbättringar träder i kraft från den 1 juli 2014 
och koncernen har tillämpat dessa ändringsförslag för 
första gången i denna koncernredovisning. De omfattar: 

IFRS 3 Företagsförvärv  

Ändringen tillämpas framåtriktat och klargör för und-
antagen i innehållet inom IFRS 3 som: 

- Gemensamma arrangemang och inte bara joint 
ventures, faller utanför tillämpningsområdet av IFRS 3 

- Detta undantag gäller bara för redovisning i de 
finansiella rapporterna för det gemensamma arrange-
manget. 

Koncernen är inte ett gemensamt arrangemang och 
därför är detta ändringsförslag inte relevant för koncer-
nen och dess dotterbolag. 

IFRS 13 Värdering av verkligt värde 

Ändringen tillämpas framåtriktat och klargör att port-
följundantagen i IFRS 13 kan användas inte bara för 
finansiella tillgångar och finansiella skulder, utan även 
för andra kontrakt som omfattas av IAS 39. Koncernen 
tillämpar ej portföljundantaget i IFRS 13. 

IAS 40 Förvaltningsfastigheter 

Beskrivningen av stödtjänster i IAS 40 gör åtskillnad 
mellan förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter 
(dvs, fastigheter, maskiner och utrustning). Ändringen 
tillämpas framåtriktat och klargör att IFRS 3, och inte 
beskrivningen av stödtjänster i IAS 40, används för att 
avgöra om transaktionen är ett inköp av en tillgång eller 
ett företagsförvärv. Under tidigare perioder, har kon-
cernen förlitat sig på IFRS 3, inte IAS 40, för att avgöra 
om ett förvärv är av en tillgång eller är ett företagsför-
värv. Således påverkade detta ändringsförslag inte redo-
visningsprinciperna i koncernen.

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE 
FINANSIELLA RAPPORTERNA

För att kunna upprätta finansiella rapporter i enlighet 
med IFRS måste bedömningar och uppskattningar gö-
ras som påverkar de redovisade tillgångs- och skuldbe-
loppen respektive tillgångs- och kostnadsbeloppen samt 
övrig information som lämnas i rapporterna. Styrelsens 
och företagsledningens uppskattningar och bedöm-
ningar baseras på historiska erfarenheter och prognoser 
om framtida utveckling.  Faktiska resultat kan skilja sig 
från dessa uppskattningar. 

Nedan beskrivs områden där det finns betydande osä-
kerhet i de uppskattningar som ledningen gör vid upp-
rättandet av koncernredovisningen.

Malmberäkningsprinciper

Koncernen redovisar malmreserver i enlighet med rys-
ka geologiska standarder.  I korthet innebär det att efter 
den inledande prospekteringsperioden för en gruvlicens 
måste samtliga licensinnehavare i Ryssland genomgå en 
malmklassificeringsinspektion (påminner i grova drag 
om en västerländsk förstudie) hos Russian State Com-
mittee on Reserves, GKZ, antingen i Moskva eller på 
GKZ:s lokalkontor.  Denna malmklassificering genom-
förs en gång och kan sedan uppdateras vid behov  Ifall 
malmreservationerna godkänns förs de in i det ryska 
statsregistret och utgör basen för de produktionskrav 
som sedan ställs upp för licensinnehavaren. De ryska 
principerna för malmklassificeringar är likartade men 
inte helt identiska med västerländska standarder.  

De ryska registrerade malmreserverna utgör basen för 
koncernens avskrivningar av gruvlicenser och projekte-
ringskostnader i enlighet med den produktionsberoen-
de metoden.  

De registrerade malmreserverna etablerades således av 
en statlig part (GKZ) som är oberoende av koncernen.  
Beräkningen av reserverna grundar sig på mycket om-
fattande geologiska och finansiella fakta som samman-
fattas i en rysk förstudie.  Malmreserver är inte statiska 
utan kan variera med tiden beroende på faktorer som 
guldpriset, ny geologisk information, valutakursnivåer 
samt kostnadsnivåer.  En förändring i malmreserverna 
kan ha betydande inverkan på frågor som nedskrivning, 
återställningskostnader och tillgångarnas värde.

Återställningskostnader

Ett åtagande om framtida återställningskostnader 
uppkommer när miljöpåverkan uppstår på grund av 
gruvverksamhet i form av prospektering, utvärdering, 
utbyggnad eller pågående produktion.  Återställnings-
kostnaderna beräknas baserat på en återställningsplan.  
Koncernen granskar årligen avsättningen för återställ-
ning efter gruvdrift.  Väsentliga uppskattningar och be-
dömningar görs för att fastställa avsättningen för åter-
ställning, då det finns ett flertal faktorer som påverkar 
den slutliga skulden som ska betalas.  Dessa faktorer 
omfattar uppskattningar av omfattningen av och kost-
naden för återställningsaktiviteter, tekniska förändring-
ar, lagändringar, kostnadsökningar i förhållande till 
inflationstakten samt förändringar i diskonteringsrän-
tor.  Dessa osäkra faktorer kan medföra att de faktiska 
kostnaderna för återställandet kan avvika från den av-
sättning som har gjorts.  Avsättningen per balansdagen 

är baserad på högsta ledningens bästa uppskattningar 
av nuvärdet av framtida återställningskostnader. För-
ändringar i uppskattade framtida kostnader redovisas i 
balansräkningen genom att antingen öka eller minska 
återställningsskulden och återställningstillgången om 
den initiala uppskattningen ursprungligen redovisa-
des som en del av en tillgång mätt i enlighet med IAS 
16, ”Materiella anläggningstillgångar”.  En eventuell 
minskning av återställningsskulden och därmed eventu-
ella avdrag från återställningstillgången får inte översti-
ga det redovisade värdet av den tillgången. Om den gör 
det redovisas ett eventuellt överskott över det redovisa-
de värdet direkt i resultaträkningen. Om förändringen 
av uppskattningen resulterar i en ökning av återställ-
ningsskulden och därmed en ökning av tillgångens re-
dovisade värde måste företaget överväga om detta är en 
indikation på nedskrivning av tillgången i sin helhet och 
genomföra ett nedskrivningstest i enlighet med IAS 36.  

Storleken på återställningskostnaderna beror på vil-
ken marktyp gruvverksamheten är belägen på. Om 
gruvverksamheten är belägen inom markområden ur-
sprungligen klassificerade som jordbruksmark, skogs-
bruksmark eller tomtmark för byggnation blir kraven på 
återställande mer omfattande. Om marken i fråga inte 
hade någon särskild alternativ användning när gruv-
verksamheten inleddes blir å andra sidan kraven på 
återställning mer måttliga.  För närvarande är ingen av 
de olika gruvlicenserna i östra Sibirien som koncernen 
innehar belägen på jordbruks-, skogsbruks eller bygg-
nationsmark.

Se not 19 för ytterligare information.

Nedskrivning av tillgångar 

Koncernen bedömer varje kassagenerande enhet årli-
gen för att fastställa om något nedskrivningsbehov av 
tillgångar föreligger.  Där det finns tecken på att en ned-
skrivning är nödvändig görs en uppskattning av återvin-
ningsvärdet, vilket betraktas som det högre av verkligt 
värde minus försäljningskostnad och nyttjandevärde.  
Dessa bedömningar kräver användandet av uppskatt-
ningar och antaganden, så som långsiktiga råvarupriser, 
diskonteringsräntor, framtida kapitalkrav, prospekte-
ringspotential och verksamhetens framgång.  Verkligt 
värde fastställs som det belopp som skulle erhållas vid 
försäljning av tillgången i en transaktion mellan kunni-
ga och villiga parter. Verkligt värde för mineraltillgångar 
fastställs generellt som nuvärdet av uppskattade framti-
da kassaflöden som uppkommer från den fortsatta an-
vändningen av tillgången, vilket omfattar bedömningar 
som kostnader för framtida expansionsplaner och en 
framtida avyttring, med användande av antaganden 
som en oberoende marknadsaktör skulle kunna ta med 
i beräkningen. Kassaflöden diskonteras till sitt nuvärde 
med hjälp av en diskonteringsränta före skatt som åter-
speglar aktuella marknadsbedömningar av tidsvärdet 
på pengar och de risker som är specifika för tillgången.  
Ledningen har bedömt sina kassagenererande enheter 
som om de vore individuella gruvlicenser, vilket är den 
lägsta nivån för vilken inflöden av likvida medel till stor 
del är beroende av dessa andra tillgångar.

En prövning av nedskrivningsbehovet utfördes på kon-
cernens produktiva guldtillgångar per den 31 decem-
ber 2015. Den mest väsentliga delen av immateriella 
och materiella tillgångar hänför sig till licensområdena 
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Tardan och Staroverinskaya (Solcocon).  För detta syf-
te har en diskonterad kassaflödesmetod använts som 
sträcker sig över en 5-årsperiod, tillsammans med en 
uppskattning av värdet på registrerade reserver.  Ett 
antal variabler simuleras i modellen. Bland de viktigas-
te antagandena finns guldpriset och avkastningskravet. 
Basen för antaganden om guldpriset under perioden är 
1 100 USD/uns och avkastningen som krävs är 10 % 
per år. Ett antal andra antaganden är också av betydel-
se. Resultatet av de grundläggande antagandena är att 
ingen nedskrivning krävs vid årsslutet 2015 för Tardan.

År 2015 stoppades gruvdriften i Solcocon-gruvan 
tillfälligt, medan prospekteringsarbete utfördes i hård 
berggrund och alluviala avlagringar. Auriant kommer 
inte återuppta produktionen av guldmalm vid Solcocon 
2016, utan kommer att fokusera på vidareutvecklingen 
av gruvan Tardan. Följden av nedläggningen av pro-
duktionen på Solcocon, blev att tillgångarna på Solco-
con skrevs ned med 133,0 MSEK (16,0 MUSD) den 
31 december 2015 och redovisades som jämförelsestö-
rande poster i koncernens resultaträkning. Koncernled-
ningen tittar på olika alternativ för Solcocon och detta 
kan resultera i en återtagning av nedskrivningsavsätt-
ningar.

Se not 6, not 10 och not 13 för ytterligare information.

En nedskrivningsprövning av betydande tillgångar ut-
förs även på moderbolagsnivå.  Prövningen baseras på 
prognoserna från fem års-kassaflödesmodellen som 
sammanställts för Auriants produktionsenheter. Kas-
saflöden diskonteras till sitt nuvärde med hjälp av en 
diskonteringsränta som återspeglar aktuella marknads-
bedömningar av tidsvärdet på pengar och de risker som 
är specifika för tillgången.  Det diskonterade nuvärdet 
av prognostiserade kassaflöden jämförs med bokförda 
värden på aktier och lån från moderbolaget. När det 
uppstår en indikation om nedskrivningsbehov, dvs. att 
bokfört värde överstiger nuvärdet av prognostisera-
de kassaflöden, görs nedskrivningen per balansdagen.  
Som ett resultat av nedskrivningsprövningarna som ge-
nomfördes den 31 december 2015 på moderbolagsnivå, 
gjordes en återföring av tidigare nedskrivningar av in-
vesteringar i Tardan med beloppet 291,1 MSEK  (34,9 
MUSD), som delvis motverkades av nedskrivningar av 
investeringar i Solcocon med beloppet 187,5 MSEK  
(22,4 MUSD).

Utnyttjande av uppskjutna skattefordringar

En bedömning måste göras av huruvida uppskjutna 
skattefordringar ska redovisas i balansräkningen eller 
inte.  Ledningen måste bedöma sannolikheten för att 
koncernen kommer att generera beskattningsbara vin-
ster under framtida perioder och därmed kan utnytt-
ja uppskjutna skattefordringar, inklusive sådana som 
uppkommer ur icke utnyttjade skattemässiga under-
skott.  Uppskattningar av framtida beskattningsbara 
intäkter baseras på prognostiserade kassaflöden från 
verksamheterna och tillämpningen av befintliga skatte-
lagar i varje jurisdiktion.  Om faktiska beskattningsbara 
intäkter skiljer sig markant från uppskattningarna kan 
koncernens förmåga att aktivera de uppskjutna skatte-
fordringarna netto som redovisas påverkas. Dessutom 
kan framtida förändringar av skattelagarna i de juris-
diktioner där koncernen bedriver verksamhet begrän-
sa koncernens möjlighet att erhålla skatteavdrag under 

framtida perioder.

Se not 9 för ytterligare information.

Varulager

Tester av redovisade lagervärden netto genomförs minst 
en gång om året, och representerar det uppskattade 
framtida försäljningspriset för produkterna baserade på 
rådande avistapriser på metaller på rapporteringsdagen, 
minus uppskattade kostnader för att slutföra produktio-
nen och lägga ut produkten till försäljning. Varulagren 
värderas genom att uppskatta antalet ton som har till-
kommit och tagits ut ur lagret, antalet uns guld baserat 
på testdata och den uppskattade återvinningsandelen 
med den förväntade utvinningsmetoden. Lagertonnage 
verifieras genom periodiska undersökningar.

Se not 15 för ytterligare information.

Verkligt värde på finansiella instrument

När verkligt värde för finansiella tillgångar och finan-
siella skulder som redovisas i balansräkningen inte kan 
härledas från aktiva marknader fastställs deras verkliga 
värde med hjälp av värderingstekniker som inkluderar 
den diskonterade kassaflödesmetoden.  Uppgifter till 
de här modellerna hämtas från observerbara markna-
der där det är möjligt, men där det inte är möjligt krävs 
ett mått av bedömning för att etablera verkligt värde.  
Bedömningarna omfattar till exempel likviditetsrisk, 
kreditrisk och volatilitet. Förändringar i antagandena 
om dessa faktorer kan påverka det redovisade verkliga 
värdet på finansiella instrument.

Se not 21 för ytterligare information.

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015 
TUSD

2014 
TUSD

2015 
TUSD

2014 
TUSD

Övriga rörelseintäkter         

Tjänster till underleverantörer (hyror, logi med 
mera) 7 204 3 303 - - 854 480 - -

Överskott från inventering 123 1 059 - - 15 154 - -

Återföring av avsättning - 371 - - - 54 - -

Efterskänkning av en skuld till Tardan Gold LLC - - - 44 317 - - - 6 462

Övrigt 733 462 90 - 84 81 11 -

Summa övriga rörelseintäkter 8 060 5 195 90 44 317 953 769 11 6 462

Tjänster till underleverantörer

Dessa tjänster avser uthyrning av fastigheter till alluvialproducenten LLC Urumkan under hela 2015 och 2014 samt försäljning av material och 
tillhandahållande av logi för större underleverantörer till koncernens dotterbolag LLC Tardan.  Övriga rörelseintäkter ökade med 24% främst på 
grund av ökade uthyrningstjänster till LLC Urumkan.

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

 2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015 
TUSD

2014 
TUSD

2015 
TUSD

2014 
TUSD

Övriga rörelsekostnader         

Straffavgifter till leverantörer och skattemyndig-
heter -2 546 -1 735 - - -302 -252 - -

Avsättning för långsamma material -2 249 -214 - - -267 -31 - -

Reserver för skattedomstolsförhandlingar -2 132 - - - -253 - - -

Förluster på kundfordringar, avskrivningar pga. 
materialbrist -534 -2 819 - - -63 -409 - -

Bankavgifter -191 -477 - - -23 -69 - -

Nedskrivning av nettotillgångarna i Gold Borzya - -629 - - - -91 - -

Övrigt -913 -465 - - -104 -67 - -

Summa övriga rörelsekostnader -8 565 -6 339 - - -1 012 -919 - -

Avsättning för långsamma material
Avsättning för långsamma material avser mestadels att guldproduktionen på LLC Rudtechnology har parkerats.

Reserver för skattedomstolsförhandlingar 
Övriga rörelsekostnader inkluderar en 50% reserv för potentiella kostnader för skattefordringar för LLC Rudtechnology och LLC GRE-324. 

Nedskrivning av nettotillgångarna i Gold Borzya
Nettotillgångar i guld Borzya hade skrivits av eftersom bolaget avvecklades i maj 2014.

NOT 2

ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER

INTÄKTER

Alla intäkter från försäljning av guld på 252,235 MSEK  (29,829 MUSD) (2014: 297,481 MSEK (42,627 MUSD)) genereras av ryska enheter inom 
koncernen. Inga intäkter genereras i Sverige. Under 2015 hade koncernen en kund – den ryska banken Promsvyazbank.
Under 2015 hade koncernen även intäkter på 30,606 MSEK (3,600 MUSD) från förvaltningen av fem guldegendomar, belägna i regionen Chukotka 
i Ryssland, och som ägs av Aristus Holdings Ltd.
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Koncernen Koncernen

2015               
TSEK

2014  
TSEK

2015   
TUSD

2014  
TUSD

Externa kostnader 65 185 69 745 7 731 10 065

Material 54 517 70 801 6 454 10 300

Personalkostnader 50 945 68 622 6 038 10 007

Skatter 18 598 25 379 2 199 3 637

Kostnader för alluvialproducenten - 64 221 - 9 223

Värdeminskning, avskrivningar och nedskrivningar 78 056 48 859 9 323 7 099

Förändring i lager för färdigvaror och varor under tillverk-
ning -26 918 10 892 -3 207 1 707

Ändringar i avrymningstillgång 1 232 -21 921 145 -3 286

Totala externa kostnader 241 615 336 598 28 683 48 752

Externa kostnader, material, personalkostnader och skatter minskade med 34% främst som ett resultat av ryska rubelns värdeminskning 
gentemot US-dollarn. 
Kostnaderna för den alluviala producentens (Uryumkan) guldproduktion 2014. Det skedde ingen alluvialproduktion år 2015.
Kapitaliserade avrymningsarbeten under år 2014 skrevs av år 2015 som resultat av förbättrad tillgång till malmen. De kapitaliserade avrymn-
ingsarbetena till ett värde av 21,921 MSEK (3,286 MUSD) 2014  avser överflödig höglakning vid dagbrotten #1 och #3 respektive på Tardan.

NOT 3

KOSTNADER FÖR SÅLDA VAROR

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015 
TUSD

2014 
TUSD

2015 
TUSD

2014 
TUSD

Löner och ersättningar i Sverige         

Styrelsen 1 434 1 767 1 217 1 328 170 260 144 194

Inklusive optioner och teckningsrätter 218 439 - - 26 67 - -

Övriga anställda 873 851 873 851 104 123 104 124

Inklusive VD 384 384 384 384 46 56 46 56

 2 307 2 618 2 090 2 179 274 383 248 318

Löner och ersättningar i Ryssland

VD och högsta ledningen 8 172 10 207 - - 969 1 503 - -

Inklusive optioner och teckningsrätter 789 2 037 - - 94 309 - -

Övriga anställda 48 415 61 011 - - 5 737 8 901 - -

Inklusive optioner och teckningsrätter 216 302 - - 26 46 - -

 56 587 71 218 - - 6 706 10 404 - -

Summa löner och ersättningar 58 894 73 836 2 090 2 179 6 980 10 787 248 318

Sociala kostnader i Sverige

Styrelsen 356 401 356 401 42 58 42 58

Övriga anställda 173 268 173 268 21 39 21 39

Inklusive VD 121 121 121 121 14 18 14 18

 529 669 529 669 63 97 63 97

Sociala kostnader i Ryssland

VD  695 467 - - 82 68 - -

Ledande befattningshavare 666 848 - - 79 124 - -

Övriga anställda 12 839 16 812 - - 1 523 2 452 - -

 14 200 18 127 - - 1 684 2 644 - -

Summa sociala kostnader 14 729 18 796 529 669 1 747 2 741 63 97

Summa personalkostnader 73 623 92 632 2 619 2 848 8 727 13 528 311 415

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Koncernens styrelse och VD vid årets slut

Kvinnor - - - -

Män 6 6 6 6

Koncernens ledning vid årets slut

Kvinnor 2 2 1 1

Män 4 4 - -

NOT 4

PERSONALKOSTNADER
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Totalt varav Totalt varav

Antal anställda 2015 kvinnor 2014 kvinnor

Medelantal anställda

Moderbolaget i Sverige 1 1 1 1

Dotterbolag i Ryssland 611 112 801 141

Totalt för koncernen 612 113 802 142

 

Antal anställda vid årets slut

Moderbolaget i Sverige 1 1 1 1

Dotterbolag i Ryssland 516 101 788 163

Totalt för koncernen 517 102 789 164

Ersättningar och övriga förmåner till styrelsen och ledande befattningshavare 

2015 2014 2015 2014

TSEK TSEK TUSD TUSD

Styrelsen     

Lord Daresbury (Peter), Styrelseordförande 360 390 43 58

Preston Haskell 225 244 27 36

Ingmar Haga 306 360 36 53

Andre Bekker 281 335 33 49

Bertill Villard ** 137 360 16 53

James Provoost Smith 125 78 15 11

Summa styrelsen 1 434 1 767 170 260

Inklusive optioner och teckningsrätter 218 439 26 67

Ledande befattningshavare***     

Ledande befattningshavare förutom vd 3 853 6 528 457 958

Inklusive optioner och teckningsrätter 308 849 36 129

Vd - summa: 4 703 4 063 557 601

Löner 4 222 2 874 500 420

Tecknings- och personaloptioner 481 1 189 57 181

Summa koncernledningen 8 556 10 591 1 014 1 559

* Styrelsearvode, ersättning till koncernchef och ledande befattningshavare är godkända av årsstämman.
**Styrelseledamöter som lämnade styrelsen i Auriant Mining AB år 2015.
***Koncernledningen omfattar vd, ekonomidirektör, investeringschef, chefsgeolog, chefsjurist och personalchef.
Ett incitamentsprogram för koncernens styrelse, ledning och anställda har inrättats genom emittering av tecknings- och personaloptioner. Mer 
information om programmet finns i not 18 i denna årsredovisning.  

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015               
TUSD

2014 
TUSD

2015               
TUSD

2014 
TUSD

Personalkostnader 22 678 24 010 2 619 2 848 2 689 3 521 311 415

Externa kostnader* 9 230 9 617 5 408 5 690 1 054 1 388 641 830

Värdeminskning, avskrivning och nedskrivningar 212 453 - - 25 67 - -

Summa allmänna och administrativa 
kostnader

32 120 34 080 8 027 8 538 3 768 4 976 952 1 245

Allmänna och administrativa kostnader avser förvaltningsbolag och moderbolaget.
* Externa kostnader inkluderar revisionstjänster. Se tabellen nedan för ersättning till revisorer:

Revisionsarvoden

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015               
TUSD

2014 
TUSD

2015               
TUSD

2014 
TUSD

PWC         

Revisionsarvoden 1 035 1 035 1 035 1 035 123 151 123 151

Revisionsrelaterade tjänster 330 179 330 179 39 26 39 26

Skattekonsulttjänster - 57 - 57 - 8 - 8

Övriga konsulttjänster 86 148 86 148 10 22 10 22

Avgifter för revision och tillhörande 
tjänster till PWC 1 451 1 419 1 451 1 419 172 207 172 207

Övriga revisionsfirmor

Lagstadgad revision och relaterade tjänster 190 245 - - 22 36 - -

Avgifter för revision och tillhörande 
tjänster till revisionsföretag 1 641 1 664 1 451 1 419 193 243 172 207

                                               Koncernen

2015 TSEK 2015  TUSD

Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 69 854 8 545

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 36 792 4 279

Nedskrivningar av pågående arbete 11 630 1 392

Summa poster som påverkar jämförbarheten före skatt 118 276 14 216

Nedskrivning av uppskjuten skattefordran 14 718 1 762

Summa poster som påverkar jämförbarheten 132 994 15 978

Gruvdriften i Solcocon-gruvan stoppades tillfälligt under året, medan prospekteringsarbete utfördes i hård berggrund och alluviala 
avlagringar. Auriant kommer inte att återuppta produktionen av guldmalm vid Solcocon under 2016. Den avbrutna produktionen vid Solcocon 
har lett till att tillgångarna har skrivits ned med 132,994 MSEK (15,978 MUSD), per den 31 december 2015. Detta är en icke-kontant avsättning. 
Auriant tittar på olika alternativ för Solcocon och detta kan leda till att avsättningen för nedskrivningar delvis återtas i framtiden.

NOT 5

NOT 6

ALLMÄNNA OCH ADMINISTRATIVA KOSTNADER

POSTER SOM PÅVERKAR JÄMFÖRBARHETEN
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NOT 7

NOT 8

FINANSIELLA INTÄKTER 

FINANSIELLA KOSTNADER

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015 
TUSD

2014 
TUSD

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015 
TUSD

2014 
TUSD

Valutakursdifferenser 5 092 - 602 - - - - -

Ränteintäkter från koncernbolag - - - - 21 351 15 477 2 531 2 257

Nettointäkter från återföring av 
tidigare nedskrivningar av andelar i 
dotterbolag - - - - 103 563 - 12 278 -

Summa finansiella intäkter 5 092 - 602 - 124 914 15 477 14 809 2 257

Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015 
TUSD

2014 
TUSD

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015 
TUSD

2014 
TUSD

Räntekostnader på upplåning och 
utlåning -60 086 -64 150 -7 125 -9 336 -21 494 -37 659 -2 550 -5 525

Räntekostnader på leasing -3 366 -4 407 -399 -640 - - - -

Övriga räntekostnader -1 361 -156 -159 -25 - - - -

Totala räntekostnader -64 813 -68 713 -7 683 -10 001 -21 494 -37 659 -2 550 -5 525

Valutakursdifferenser - -51 725 - -5 010 -23 524 -55 187 -2 787 -8 014

Summa finansiella kostnader -64 813 -120 438 -7 683 -15 011 -45 018 -92 846 -5 337 -13 539

Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015 
TSEK

2014 
TSEK

2015 
TUSD

2014 
TUSD

2015 
TUSD

2014 
TUSD

Aktuell skatt - - - - - - - -

Uppskjuten skatt -9 201 66 114 - - -1 116 9 671 - -

Summa -9 201 66 114 - - -1 116 9 671 - -

Samband mellan skattekostnad och 
redovisat resultat

Resultat före skatt -169 396 -194 779 71 958 -41 590 -20 377 -26 262 8 531 -6 065

Skatt enligt gällande skattesats 34 134 41 606 -15 831 9 150 4 105 5 624 -1 877 1 334

Skatteeffekt av kostnader som är ej är 
skattemässigt avdragsgilla -68 189 -36 026 -44 798 -8 327 -8 084 -5 232 -5 311 -1 209

Skatteeffekt av icke skattepliktiga intäkter 44 275 71 012 64 039 - 5 166 10 797 7 592 -

Nedskrivning av uppskjutna skattefordringar -17 265 -192 - - -2 047 -25 - -

Justeringar vad avser skatt från tidigare år -4 155 - - - -493 - - -

Skatteeffekt av underskottsavdrag för vilka 
uppskjuten skattefordran inte har redovisats 1 999 -10 286 -3 410 -823 236 -1 494 -404 -125

Summa -9 201 66 114 - - -1 116 9 671 - -

Den gällande skattesatsen för moderbolaget är 22 procent. Den gällande skattesatsen för de ryska dotterbolagen är 20 procent. Den huvudsakliga 
affärsverksamheten inom koncernen bedrivs i Ryssland och den gällande skattesatsen för koncernen är 20 procent.

 Koncernen

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Uppskjuten skattefordran TSEK TSEK TUSD TUSD

Ingående uppskjuten skattefordran 80 441 44 130 10 298 6 780

Förändring i uppskjuten skattefordran 6 117 65 193 65 7 215

Nedskrivning av uppskjuten skattefordran -17 096 -192 -2 047 -25

Kvittning av uppskjuten skattefordran mot uppskjuten skatteskuld -17 087 -28 690 -2 046 -3 673

Utgående uppskjuten skattefordran 52 375 80 441 6 270 10 298

För närvarande tas inte skattemässiga underskottsavdrag i moderbolaget upp som uppskjutna skattefordringar i balansräkningen, eftersom 
det är osäkert om sådana underskottsavdrag kan utnyttjas på grund av moderbolagets karaktär av förvaltningsbolag.  De totala skattemässiga 
underskotten i moderbolaget uppgår till 92 MSEK och är inte begränsade i tiden.
I dotterbolagen bokförs uppskjutna skattefordringar på skattemässiga underskottsavdrag när det är troligt att dotterbolaget kommer att 
generera tillräcklig skattemässig vinst för att kunna använda underskottsavdragen inom överskådlig framtid. Enligt rysk skattelagstiftning kan 
underskottsavdragen användas inom en 10-årsperiod från det år då underskotten uppstår.
Koncernen har tre enheter där de uppskjutna skattefordringarna uppgår till väsentliga belopp: LLC Tardan Gold, LLC GRE-324, LLC Rudtechnology. 
Majoriteten av de uppskjutna skattefordringarna avser överförda skatteförluster. Baserat på prognosen kommer LLC Tardan Gold att generera 
beskattningsbar vinst som gör att huvuddelen av den uppskjutna skattefordran kan utnyttjas inom en 10-årsperiod. Uppskjutna skatter för LLC 
GRE-324 och LLC Rudtechnology, som båda representerar Solcocon-gruvan, var helt avskrivna från och med den 31 december 2015 med ett 
belopp på 14,718 MSEK (1,762 MUSD) då Solcocon-gruvan stängdes tillfälligt. Produktionen kommer inte att återupptas under 2016, eftersom 
koncernen kommer att fokusera på vidareutvecklingen av Tardan. Koncernledningen tittar på olika alternativ för Solcocon och detta kan leda till 
att avsättningen för nedskrivningar delvis återtas i framtiden.

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Uppskjuten skatteskuld TSEK TSEK TUSD TUSD

Ingående uppskjuten skatteskuld 17 530 19 548 2 719 3 003

Förändring i uppskjuten skatt på förvärvade gruvlicenser och aktiverat 
arbete för egen räkning -4 191 -2 549 -495 -367

Förändring i uppskjuten skatteskuld på anläggningstillgångar 17 087 29 222 2 046 3 755

Kvittning av uppskjuten skattefordran mot uppskjuten skatteskuld -17 087 -28 690 -2 046 -3 673

Summa uppskjuten skatteskuld 13 339 17 530 2 224 2 719

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

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Samtliga belopp anges i TSEK  TSEK  TSEK  TSEK  TSEK 

Ingående balans 290 574 205 832 392 392

Kapitaliserade prospekteringskostnader 6 907 9 903 - -

Förvärv av dotterbolag - 60 426 - -

Nedskrivning av Solcocons tillgångar -74 328 - - -

Omräkningsdifferens 10 037 14 413 - -

Utgående balans 233 190 290 574 392 392

Ingående balans avskrivningar och nedskrivningar -48 409 -38 099 -392 -392

Avskrivning för perioden -25 653 -10 310 - -

Nedskrivning av Solcocons tillgångar 4 473 - - -

Utgående balans avskrivningar och nedskrivningar -69 589 -48 409 -392 -392

Utgående bokfört nettovärde 163 601 242 165 - -

Koncernen Moderbolaget

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Samtliga belopp anges i TUSD  TUSD  TUSD TUSD TUSD 

Ingående balans 41 260 31 626 60 60

Kapitaliserade prospekteringskostnader 819 1 438 - -

Förvärv av dotterbolag - 8 196 - -

Nedskrivning av Solcocons tillgångar -9 081 - - -

Omräkningsdifferens - - - -

Utgående balans 32 998 41 260 60 60

Ingående balans avskrivningar och nedskrivningar -7 332 -5 854 -60 -60

Avskrivningar för perioden -3 121 -1 478 - -

Nedskrivning av Solcocons tillgångar 536 - - -

Utgående balans avskrivningar och nedskrivningar -9 917 -7 332 -60 -60

Utgående bokfört nettovärde 23 081 33 928 - -

Tillgångar utgörs främst av prospekterings- och gruvutvecklingskostnader och innehas av koncernens ryska dotterbolag (inga tillgångar innehas av 
det svenska dotterbolaget). Immateriella tillgångar utgör en betydande del av koncernens tillgångar och ledningen utför regelbundet prövningar av 
nedskrivningsbehovet för att säkerställa att de här tillgångarnas återvinningsbara värden inte är lägre än deras bokförda värden. Prövningarna av 
nedskrivningsbehovet utförs med hjälp av en modell med diskonterade kassaflöden över fyndighetens beräknade livslängd och med hänsyn tagen 
till de registrerade reserverna på inlånings-/licensområdet. Ett antal variabler simuleras i modellen. Bland de viktigaste variablerna finns guldpriset 
och avkastningskravet.
En prövning av nedskrivningsbehovet utfördes på koncernens produktiva guldtillgångar per den 31 december 2015. Den största andelen av de 
immateriella tillgångarna avser licensområdena Tardan och Staroverenskaya. De viktigaste antagandena som tillämpades i prövningen var ett 
guldpris under prövningsperioden på 1 100 USD/oz och ett avkastningskrav på 10 % per år. Resultatet av prövningarna av nedskrivningsbehovet på 
LLC Tardan Gold var att inget nedskrivningsbehov av de immateriella tillgångarna förelåg per den 31 december 2015.
Eftersom Solcocon-gruvan stoppades tillfälligt och produktionen inte kommer att återupptas under 2016, då koncernen kommer att fortsätta att 
vidareutveckla Tardan, skapade koncernen en avsättning för nedskrivningar av immateriella tillgångar med ett belopp på 69,855 MSEK (8,545 
MUSD). Koncernledningen tittar på olika alternativ för Solcocon och detta kan leda till att avsättningen för nedskrivningar delvis återtas.

NOT 10

GRUVRÄTTIGHETER OCH KAPITALISERADE PROSPEKTERINGSKOSTNADER

 Koncernen

2015-12-31 

TSEK

2014-12-31 

TSEK

2015-12-31 

TUSD

2014-12-31 

TUSD

Ingående balans 112 860 96 661 14 321 14 852

Anläggningstillgångar som utnyttjats 493 2 812 58 408

Förvärv av dotterbolag - 332 - 42

Intern överföring - -6 371 - -981

Nedskrivning av Solcocons tillgångar -8 237 - -820 -

Omräkningsdifferens 8 121 19 426 - -

Utgående balans ackumulerade anskaffningsvärden 113 237 112 860 13 559 14 321

Ingående balans -26 110 -15 818 -3 230 -2 430

Nedskrivning för räkenskapsåret -8 955 -6 855 -1 062 -995

Förvärv av dotterbolag - -222 - -28

Intern överföring - 1 409 - 223

Nedskrivning av Solcocons tillgångar 1 474 - 29 -

Omräkningsdifferens 2 003 -4 624 - -

Utgående balans ackumulerad nedskrivning -35 594 -26 110 -4 263 -3 230

Utgående bokfört nettovärde 77 643 86 750 9 296 11 091

NOT 11
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 Koncernen

2015-12-31 
TSEK

2014-12-31 
TSEK

2015-12-31 
TUSD

2014-12-31 
TUSD

Ingående balans 318 514 241 616 40 468 37 124

Inköp 713 13 249 84 1 920

Anläggningstillgångar som utnyttjats 23 293 5 808 2 762 844

Förvärv av dotterbolag - 2 485 - 318

Intern överföring -1 992 6 371 -307 981

Avyttringar -421 -3 274 -50 -476

Nedskrivning av Solcocons tillgångar -119 494 - -13 901 -

Inventering av avskrivningar -2 168 -1 669 -257 -243

Omräkningsdifferens 23 512 53 928 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 241 957 318 514 28 800 40 468

 

Ingående balans -154 702 -95 012 -19 578 -14 598

Nedskrivning för räkenskapsåret -43 659 -32 147 -5 166 -4 692

Avyttringar 301 598 36 87

Nedskrivning av Solcocons tillgångar 89 465 - 10 413 -

Förvärv av dotterbolag - -1 416 - -181

Intern överföring - -1 409 - -223

Lagernedskrivning 1 642 201 195 29

Omräkningsdifferens -10 816 -25 517 - -

Utgående ackumulerad nedskrivning -117 769 -154 702 -14 100 -19 578

Utgående bokfört nettovärde 124 188 163 812 14 699 20 890

NOT 12

MASKINER, INVENTARIER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

Koncernen

2015-12-31 
TSEK

2014-12-31 
TSEK

2015-12-31 
TUSD

2014-12-31 
TUSD

Ingående balans 18 031 19 208 2 181 2 951

Inköp under året 3 229 3 444 383 501

Anläggningstillgångar som utnyttjats -23 786 -8 620 -2 820 -1 252

Intern överföring 4 998 - 767 -

Lagernedskrivning -12 -134 -1 -19

Omräkningsdifferens 1 796 4 133 - -

Utgående bokfört värde 4 256 18 031 511 2 181

Alla materiella anläggningstillgångar innehas av de ryska dotterbolagen och inga tillgångar innehas av det svenska moderbolaget. 
En minskad balans för pågående konstruktionsarbeten i slutet av 2015, som berodde på att LLC Tardan Gold utnyttjade lakningssektioner.
En prövning av nedskrivningsbehovet utfördes på koncernens produktiva guldtillgångar per den 31 december 2015. Den största andelen av de 
materiella tillgångarna avser licensområdena Tardan och Staroverenskaya. De viktigaste antagandena som tillämpades i prövningen var ett guldpris 
under prövningsperioden på 1 100 USD/oz och ett avkastningskrav på 10 % per år. Resultatet av prövningarna av nedskrivningsbehovet på LLC 
Tardan Gold var att inget nedskrivningsbehov av de materiella tillgångarna förelåg per den 31 december 2015.
Eftersom Solcocon-gruvan stoppades tillfälligt och produktionen inte kommer att återupptas under 2016, då koncernen kommer att fokusera på att 
vidareutveckla Tardan, skapade koncernen en avsättning för nedskrivningar av materiella tillgångar med ett belopp på 36,792 MSEK (4,279 MUSD). 
Koncernledningen tittar på olika alternativ för Solcocon och detta kan leda till att avsättningen för nedskrivningar delvis återtas.

Dotterbolag Organisationsnr Säte

Andel av 
stamaktierna som 

ägs av moderbolaget 
direkt (%)

Andel av sta-
maktierna som 
ägs av koncer-

nen (%)

Bokförda värden 
på aktier i 

dotterbolag om 
moderbolaget

LLC Tardan Gold  1041700563519 Kyzyl 100 % 100 % 310 581 

LLC Uzhunzhul *  1071901004746 Abakan 0 % 100 % -                                         

LLC GRE 324  1037542001441 Chita 100 % 100 % -                                          

LLC Rudtechnologiya  1077530000570 Krasnokamensk 100 % 100 % -                                          

LLC Auriant Management  1097746422840 Moskva 100 % 100 % 8 798 

Auriant Cypern Ltd 334919 Limassol 100 % 100 % - 

Awilia Enterprises Ltd** 270158 Limassol 30 % 100 % 23 364 

LLC Kara-Beldyr *** 1071701001460 Kyzyl 0 % 100 % -                                       

Summa     342 744 

* Dotterbolaget LLC Uzhunzhul ägs indirekt genom dotterbolaget LLC Tardan Gold. Därför finns det ingen bokfört värde för detta bolag i Auriant 
Mining AB.
** 70% av Awilia Enterprises Ltd ägs indirekt genom dotterbolaget Auriant Cypern Ltd.
*** Dotterbolaget LLC Kara-Beldyr ägs indirekt genom dotterbolaget Awilia Enterprises Ltd. Därför finns det ingen bokfört värde för detta bolag i 
Auriant Mining AB.

Investeringen i dotterbolag utgör en betydande andel av moderbolagets tillgångar och prövningar av nedskrivningsbehovet utförs regelbundet 
av styrelsen och ledningen för Auriant mining AB i syfte att fastställa att det återvinningsbara värdet för de här tillgångarna inte är lägre än deras 
bokförda värden. Prövningen av nedskrivningsbehovet utförs genom att en modell med diskonterade kassaflöden används. Modellen är känslig 
för flera olika variabler och bedömningar, där några av de viktigaste är guldpriset och avkastningskrav. Med utgångspunkt från de prövningar av 
nedskrivningsbehovet som utfördes per den 31 december 2015 skapade ledningen avsättningar för nedskrivningar på investeringar och lån till 
Solcocon (LLC GRE 324, LLC Rudtechnologia) med ett belopp på 187,523 MSEK (22,451 MUSD) och återföring av nedskrivningar av investeringar och 
lån till Tardan Gold LLC med ett belopp på 291,086 MSEK (34,851 MUSD).
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Koncernen

2015-12-31 
TSEK

2014-12-31 
TSEK

2015-12-31 
TUSD

2014-12-31 
TUSD

Råvaror och förbrukningsvaror 7 911 10 430 946 1 335

Färdiga varor 312 321 37 41

Pågående arbeten* 32 159 27 028 3 850 3 460

Summa 40 382 37 779 4 833 4 836

Anskaffningsvärdet för varulager som kostnad uppgick till 54,517 MSEK (6,454 MUSD) (2014: 70,801 MSEK  (10,300 MUSD)).
* Beloppet per den 31 december 2015 inkluderar nedskrivningar av pågående arbeten inom LLC GRE-324 med ett belopp på -11,630 MSEK (-1,392 
MUSD), då guldproduktionen stoppats.

Koncernen Moderbolaget

Samtliga belopp anges i TSEK
2015-12-31 

TSEK
2014-12-31 

TSEK
2015-12-31 

TSEK
2014-12-31 

TSEK

Momsfordran* 23 956 30 503 32 145

Övriga kortfristiga fordringar 818 526 149 30

Summa övriga kortfristiga fordringar 24 774 31 029 181 175

Förutbetalda kostnader 2 826 5 285 87 116

Summa förutbetalda kostnader 2 826 5 285 87 116

 

Koncernen Moderbolaget

Samtliga belopp anges i TUSD
2015-12-31 

TUSD
2014-12-31 

TUSD
2015-12-31 

TUSD
2014-12-31 

TUSD

Momsfordran* 2 868 3 905 3 18

Övriga kortfristiga fordringar 106 67 19 4

Summa övriga kortfristiga fordringar 2 974 3 972 22 22

Förutbetalda kostnader 338 677 10 15

Summa förutbetalda kostnader 338 677 10 15

* Guldförsäljningen omfattas av en utgående moms på 0 %, men inköp av de flesta material omfattas av en ingående moms på 18 %. Därför har 
Auriant Mining-bolag alltid betydande momsbelopp att fordra från staten. Det tar oftast 3-6 månader att återvinna moms.
Förutbetalda kostnader redovisas som förskott utbetalda till leverantörer för material och tjänster som ska tillhandahållas 2016 i anslutning till 
koncernens normala verksamhet.

NOT 15

NOTE16

VARULAGER

ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR OCH FÖRUTBETALDA KOSTNADER

Koncernen   Moderbolaget  

Samtliga belopp anges i TSEK
2015-12-31 

TSEK
2014-12-31 

TSEK
2015-12-31 

TSEK
2014-12-31 

TSEK

Likvida bankmedel 361 4 711 73 705

Summa likvida medel 361 4 711 73 705

 

Koncernen   Moderbolaget  

Samtliga belopp anges i TUSD
2015-12-31 

TUSD
2014-12-31 

TUSD
2015-12-31 

TUSD
2014-12-31 

TUSD

Likvida bankmedel 43 603 9 90

Summa likvida medel 43 603 9 90

a) före utspädning

Vinst per aktie före utspädning beräknas genom att dela resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antalet 
stamaktier under perioden.

Koncernen

 2015 TSEK 2014 TSEK 2015 TUSD 2014 TUSD

Förlust hänförlig till moderbolagets aktieägare -178 597 -128 665 -21 494 -16 591

Viktat genomsnitt antal stamaktier 17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 802 429

Vinst per aktie, SEK, USD -10,03  -7,23  -1,21  -0,93  

b) Efter utspädning
Bolagsstämman inrättade ett incitamentsprogram för styrelseledamöterna, medlemmar av ledningsgruppen och andra nyckelmedarbetare genom 
att emittera aktieoptioner med rätt att teckna aktier. Genomsnittligt antal aktier utestående för perioden efter utspädning 20 323 363.

c) Antal utestående aktier, kvotvärde per aktie och gränserna för eget kapital
i slutet av 2015 och 2014 var antalet aktier följande: 

NOT 17

NOTE 18

LIKVIDA MEDEL

RESULTAT PER AKTIE OCH ANNAN INFORMATION OM AKTIER OCH EGET KAPITAL 

 Koncernen Moderbolag

Antal aktier 2015 2014 2015 2014

Ingående balans 17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 802 429

Nyemission under perioden - - - -

Antal utestående aktier i slutet av varje år 17 802 429 17 802 429 17 802 429 17 802 429

Aktiekapital (kvotvärde SEK 0,1125 (SEK 11,25 år 2014) per aktie) 2 002 773 200 277 326 2 002 773 200 277 326

Aktiekapital i USD 307 384 30 738 429 307 384 30 738 429

Efter ett beslut på bolagets årsstämma i maj 2015 registrerade koncernen en nedsättning av aktiekapitalet i moderbolaget på 198,274 MSEK (30,431 
MUSD). Nedsättningen har genomförts utan någon indragning av aktier. Ett belopp på 30,431 MUSD flyttades från raden aktiekapital till raden övrigt 
tillskjutet kapital i koncernens balansräkning.
Gränserna för aktiekapital vid årets slut 2015 i enlighet med bolagsordningen inte mindre än 2,0 MSEK och inte mer än 8,0 MSEK. Gränsen för antal 
aktier var inte mindre än 15 000 000 och inte mer än 60 000 000. Antalet godkända och fullt betalda aktier vid slutet av 2015 är 17 802 429.
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NOT 19

AVSÄTTNINGAR

Koncernen

2015-12-31 
TSEK

2014-12-31 
TSEK

2015-12-31 
TUSD

2014-12-31 
TUSD

Ingående avsättningar för återställningskostnader 6 607 8 297 846 1 275

Ytterligare avsättningar under året - 778 - 105

Förändring av nuvärdet 208 123 25 17

Återföring av avsättning för återställning av anläggning -151 - -18 -

Omräkningsdifferens -1 164 -2 591 -194 -551

Summa avsättningar 5 500 6 607 659 846

 
Avsättningen för återställningskostnader för licensområdet Tardan beräknas användas vid slutet av gruvrättighetsperioden, 2032.  Avsättningen 
avseende licensområdet Staroverinskaya beräknas användas vid slutet av gruvrättighetsperioden, 2029. 
Återställningskostnadernas storlek för varje enskilt licensområde är till stor del beroende på vilken typ av mark gruvverksamheten är belägen på. 
Ingen av koncernens produktionsenheter har sina anläggningar på mark som är känslig ur ett miljöperspektiv eller andra perspektiv.  Beräkningarna 
av framtida återställningskostnader har främst baserats på antaganden som anges i respektive licensavtal.
En beräkning av nuvärdet av återställningskostnader utförs för samtliga licenser i varje dotterbolag på årlig basis och grundar sig på tekniska speci-
alistbedömningar av mängden arbete och utrustning som krävs för att följa återställningskraven i vart och ett av licensavtalen.

NOT 20

LÅNGFRISTIGA OCH KORTFRISTIGA LÅN, OBLIGATIONER

Koncernen

2015-12-31 
TSEK

2015-12-31 
TUSD

Effektiv 
ränta  kurs 

för 2015
2014-12-31 

TSEK
2014-12-31 

TUSD

Effektiv 
ränta kurs 

för 2014

Skuld till Golden Impala, USD 344 894 41 293 4,7 % 339 528 43 464 12,6 %

Långfristiga banklåneskulder, USD 165 346 19 796 9,1-10,8 % 130 729 16 735 9,0-10,5 %

Långfristiga växelskulder, RUR 2 306 277 - 2 802 359 -

Summa långfristiga lån, växels-
kulder och obligationer

512 546 61 366 473 059 60 558

 

Kortfristiga låneskulder, USD 251 406 30 100 10,0 % 252 666 32 344 7,5-10,5 %

Summa kortfristiga lån och obli-
gationer

251 406 30 100 252 666 32 344

I maj 2015 slöt bolaget ett avtal med majoritetsaktieägaren om att sänka räntan på aktieägarens obligation från 10 % per år till 2 % per år. De här 
förändringarna trädde i kraft den 1 mars 2015. I utbyte har majoritetsaktieägaren erbjudits en option om att lösa in 20 MUSD av det utestående 
obligationsbeloppet i form av kontanter eller nya aktier eller en kombination av båda. Aktieägaren väljer själv på vilket datum omvandlingen ska 
ske fram till den 31 december 2018. I enlighet med International Financial Reporting Standards redovisades en del av skulden till aktieägaren 
med ett belopp på 35,156 MSEK (4,265 MUSD) som extra tillskjutet kapital. En minskning av långfristiga skulder i koncernens resultaträkning per 
den 31 december 2015 med det här beloppet kompenserades delvis genom att den konvertibla delen av obligationsskulden diskonterades med 
en ränta på 9 %.

Per den 31 december 2015 är det verkliga värdet för skulden till Golden Impala följande:

TSEK TUSD

Nominellt värde per den 31 december 2015 374 641 44 910

Effekten av omvandlingen av en del av skulden till eget kapital -35 156 -4 265

Förändring av nuvärdet 5 409 648

Verkligt värde per den 31 december 2015 344 894 41 293

NOT 21

FINANSIELLA TILLGÅNGAR, SKULDER OCH RISKER

I den här noten finns information om finansiella tillgångar och skulder, inklusive risker hos de finansiella instrument som koncernen är exponerad 
mot.
Kategorier, klassificeringar och innehav finansiella instrument:
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier:  finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, låne-
fordringar och kundfordringar, innehav som hålls tills de förfaller, finansiella tillgångar som kan säljas. Koncernen har för närvarande inga tillgångar 
som klassificeras som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, innehav som hålls 
tills de förfaller eller finansiella tillgångar som kan säljas.
Koncernens finansiella skulder omfattar leverantörsskulder, finansiella leasingskulder och övriga skulder, obligationer, växelskulder och lån.

Upplysningar om finansiella skulder

Koncernen Moderbolaget

Samtliga belopp anges i TSEK
2015-12-31   

TSEK
2014-12-31    

TSEK
2015-12-31  

TSEK
2014-12-31   

TSEK

Skuld till Golden Impala 344 894 339 528 344 894 339 528

Växelskulder och låneskulder 167 652 133 531 - -

Skulder leasingavgifter 5 772 13 757 - -

Övriga långfristiga skulder 44 829 38 343 894 894

Summa långfristiga finansiella skulder 563 147 525 159 345 788 340 422

Låneskulder* 251 406 252 666 46 466 31 938

Skulder leasingavgifter 5 624 5 882 - -

Leverantörsskulder 20 500 17 743 3 172 1 850

Övriga kortfristiga skulder 13 247 13 070 1 226 1 130

Summa kortfristiga finansiella skulder 290 777 289 361 50 864 34 918

*Låneskulder mot moderbolaget utgör låneskulder till 10 % per år till huvudaktieägaren.

Koncernen Moderbolaget

Samtliga belopp anges i TUSD
2015-12-31     

TUSD
2014-12-31      

TUSD
2015-12-31  

TUSD
2014-12-31 

TUSD

Skuld till Golden Impala 41 293 43 464 41 293 43 464

Växelskulder och låneskulder 20 073 17 094 - -

Skulder leasingavgifter 691 1 761 - -

Övriga långfristiga skulder 5 367 5 214 107 114

Summa långfristiga finansiella skulder 67 424 67 533 41 400 43 578

Låneskulder* 30 100 32 345 5 563 4 088

Skulder leasingavgifter 673 753 - -

Leverantörsskulder 2 454 2 271 380 237

Övriga kortfristiga skulder 1 586 1 673 147 145

Summa kortfristiga finansiella skulder 34 813 37 042 6 090 4 470

*Låneskulder mot moderbolaget utgör låneskulder till 10 % per år till huvudaktieägaren.
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Löptidsanalysen i förhållande till de totala avtalsmässiga, ej diskonterade kassaflödena beskrivs nedan (TSEK):

2016 2017 2018 2019 efter 2019
TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK

Banklån 251 406 82 673 82 673 - -

Skuld till Golden Impala - - 344 894 - -

Växelskulder - - - - 2 306

Skulder leasingavgifter 5 624 4 782 990 - -

Övriga långfristiga skulder - - - - 44 829

Leverantörsskulder 20 500 - - - -

Övriga kortfristiga skulder 13 247 - - - -

Summa 290 777 87 455 428 557 - 47 135

Löptidsanalys i förhållande till de totala avtalsmässiga, ej diskonterade kassaflödena beskrivs nedan (TUSD):

2016 2017 2018 2019 efter 2019
TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD

Banklån 30 100 9 898 9 898 - -

Skuld till Golden Impala - - 41 293 - -

Växelskulder - - - - 277

Skulder leasingavgifter 673 573 118 - -

Övriga långfristiga skulder - - - - 5 367

Leverantörsskulder 2 454 - - - -

Övriga kortfristiga skulder 1 586 - - - -

Summa 34 813 10 471 51 309 - 5 644

2015-12-31
TSEK

2015-12-31
TSEK

2014-12-31
TSEK

2014-12-31
TSEK

Verkliga och redovisade värden för finansiella skulder, TSEK
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde

Leverantörsskulder 20 500 20 500 17 743 17 743

Övriga kortfristiga och långfristiga skulder 58 076 58 076 51 413 51 413

Skuld till Golden Impala 344 894 344 894 339 528 339 528

Låneskulder 416 752 416 752 383 395 383 395

Växelskulder 2 306 2 306 2 802 2 802

Skulder leasingavgifter 11 396 11 396 19 640 19 640

Summa finansiella skulder 853 924 853 924 814 521 814 521

2015-12-31
TUSD

2015-12-31
TUSD

2014-12-31
TUSD

2014-12-31
TUSD

Verkliga och redovisade värden för finansiella skulder, TUSD
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde

Leverantörsskulder 2 454 2 454 2 271 2 271

Övriga kortfristiga och långfristiga skulder 6 953 6 953 6 581 6 581

Skuld till Golden Impala 41 293 41 293 43 464 43 464

Låneskulder 49 896 49 896 49 080 49 080

Växelskulder 277 277 359 359

Skulder leasingavgifter 1 364 1 364 2 514 2 514

Summa finansiella skulder 102 237 102 237 104 269 104 269

Förfallostruktur för fi-
nansiella skulder per den 
31 december 2015

 < 1 år från 
redovis

ningsdatumet, 
TSEK

> 1 - < 5 år från 
redovis

ningsdatumet, 
TSEK

> Mer än 5 år, 
TSEK

< 1 år från 
redovis

ningsdatumet,  
TUSD

> 1 - < 5 år från 
redovis

ningsdatumet,  
TUSD

> Mer än 5 år,  
TUSD

Leverantörsskulder 20 500 - - 2 454 - -

Övriga skulder 13 247 - 44 829 1 586 - 5 367

Skuld till Golden Impala - 344 894 - - 41 293 -

Låneskulder 251 406 165 346 - 30 100 19 796 -

Växelskulder - - 2 306 - - 277

Skulder leasingavgifter 5 624 5 772 - 673 691 -

Summa finansiella 
skulder 290 777 516 012 47 135 34 813 61 780 5 644

Räntesatserna på leasingskulder är fasta. Räntesatserna på lån från banker och aktieägare är fasta under lånets bindningstid och koncernen är 
därför inte direkt exponerad för någon ränterisk. 

Finansiella leasingskulder förfaller enligt följande:

Koncernen

2015-12-31 
TSEK

2015-12-31 
TSEK

2015-12-31 
TSEK

2015-12-31 
TUSD

2015-12-31 
TUSD

2015-12-31 
TUSD

Leasing
avgifter 

minimum Ränta
Nuvärde för 
betalningar

Leasing
avgifter 

minimum Ränta
Nuvärde för 
betalningar

Mindre än ett år 8 794 3 170 5 624 1 053 380 673

Mellan ett och fem år 7 704 1 932 5 772 922 231 691

Summa 16 498 5 102 11 396 1 975 611 1 364

Upplysningar om finansiella tillgångar:

2015-12-31
TSEK

2015-12-31
TSEK

2014-12-31
TSEK

2014-12-31
TSEK

Likvida medel, TSEK
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde

Likvida medel i SEK 51 51 56 56

Likvida medel i USD 23 23 4 566 4 566

Likvida medel i RUR 287 287 89 89

Summa likvida medel 361 361 4 711 4 711

2015-12-31   
TUSD

2015-12-31   
TUSD

2014-12-31   
TUSD

2014-12-31   
TUSD

Likvida medel, TUSD
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde

Likvida medel i SEK 6 6 7 7

Likvida medel i USD 3 3 584 584

Likvida medel i RUR 34 34 12 12

Summa likvida medel 43 43 603 603
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Verkliga och redovisade värden för finansiella tillgångar:

2015-12-31 
TSEK

2015-12-31 
TSEK

2015-12-31 
TSEK

2014-12-31 
TSEK

2014-12-31 
TSEK

2014-12-31 
TSEK

Samtliga belopp anges i TSEK
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Maximal 

kreditrisk
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Maximal 

kreditrisk

Kundfordringar* 18 982 18 982 18 982 318 318 318

Reservering för osäkra kundfordringar - - - - - -

Kundfordringar, netto 18 982 18 982 18 982 318 318 318

Övriga kortfristiga fordringar 818 818 818 526 526 526

Likvida medel 361 361 - 4 711 4 711 -

Summa finansiella tillgångar 20 161 20 161 19 800 5 555 5 555 844

2015-12-31 
TUSD

2015-12-31 
TUSD

2015-12-31 
TUSD

2014-12-31 
TUSD

2014-12-31 
TUSD

2014-12-31 
TUSD

Samtliga belopp anges i TUSD
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Maximal 

kreditrisk
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Maximal 

kreditrisk

Kundfordringar* 2 272 2 272 2 272 41 41 41

Reservering för osäkra kundfordringar - - - - - -

Kundfordringar, netto 2 272 2 272 2 272 41 41 41

Övriga kortfristiga fordringar 106 106 106 67 67 67

Summa likvida medel 43 43 - 603 603 -

Summa finansiella tillgångar 2 421 2 421 2 378 711 711 108

*Kundfordringar inkluderar fordringar för förvaltningstjänster till fem guldfyndigheter i Chucotka som uppgår till 17,785 MSEK (2,129 MUSD).

De finansiella instrumentens verkliga värde är inkluderat i det pris som skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas för att överföra en 
skuld i en reguljär transaktion mellan marknadsaktörer på bedömningsdatumet. Koncernen använder sig av följande rangordning för att fastställa 
och redovisa det verkliga värdet av finansiella instrument som värderas till det verkliga värdet baserat på en värderingsteknik:
Nivå 1: Noterade (ojusterade) priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder
Nivå 2: Andra metoder där alla indata som har betydande inverkan på det redovisade verkliga värdet kan observeras direkt eller indirekt
Nivå 3: Metoder som använder indata som har betydande inverkan på det redovisade verkliga värdet men inte är observerbara marknadsdata
Alla finansiella instrument som beräknats till verkligt värde använder värderingstekniker på nivå 2 för båda åren.  Det har inte förekommit några 
överföringar mellan olika nivåer för verkligt värde under redovisningsperioden.

Policy för hantering av finansiella risker

Koncernens verksamhet är exponerad för en rad olika finansiella risker: a) marknadsrisk (inklusive valuta- och guldprisrisk, tidsglappsrisk och 
ränterisk), b) kreditrisk och c) likviditetsrisk inklusive kapitalrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten hos 
de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.  
Koncernen försöker motverka effekterna av dessa risker genom att försäkra sig om att styrelsen och ledningen har den vederbörliga kompetensen.  
Därför arbetar företaget aktivt genom att vidta lämpliga åtgärder för att motverka och hantera riskerna. Dessutom rådfrågar koncernen konsulter 
när det behövs. Bolaget använder inte derivatinstrument för att skydda sig mot finansiella risker.

a1) Valuta- och guldprisrisk
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad både för valutarisk och för guldprisrisk eftersom förändringar i valutakurser och guldpriser 
påverkar koncernens resultat och kassaflöde. Koncernens policy är generellt att inte säkra sig mot dessa valuta- och guldprisrisker. Under vissa 
omständigheter, t.ex. om långivande banker kräver det eller om styrelsen anser att det är motiverat, kan dock riskerna begränsas, t.ex. genom 
terminsförsäljning av guld eller valutasäkringsåtgärder.

Valutaexponering och analys
Koncernen är exponerad för valutarisker i förhållande till finansiella poster i utländsk valuta. Koncernens funktionella valuta under 2015 och 2014 
är amerikanska dollar, redovisningsvalutan är SEK. Tillgångar och skulder omräknas från den funktionella valutan till redovisningsvalutan till en 
balansdagskurs på 8,3524 SEK per USD (7,8117 SEK per USD per den 31 december 2014). 2015 omräknades intäkter och kostnader till följande 
genomsnittliga växelkurser SEK/USD: 8,3365, 8,4212, 8,4789 och 8,4991 för första kvartalet 2015, andra kvartalet 2015, tredje kvartalet 2015 respektive 
fjärde kvartalet 2015 (2014: 6,5966, 6,9448, 7,4065 för första halvåret, tredje kvartalet respektive fjärde kvartalet). Valutakursdifferenserna redovisas 
som en separat del av övrigt totalresultat och den ackumulerade effekten ingår i övriga reserver i eget kapital.

Koncernens finansiella tillgångar och skulder per valuta:

2015-12-31 
TSEK

2015-12-31 
TSEK

2015-12-31 
TSEK

2015-12-31 
TSEK

Samtliga belopp anges i TSEK SEK USD RUR Summa

Likvida medel 51 23 287 361

Kundfordringar - - 18 982 18 982

Övriga kortfristiga fordringar 149 - 669 818

Summa finansiella tillgångar 200 23 19 938 20 161

Leverantörsskulder 3 172 - 17 328 20 500

Övriga kortfristiga och långfristiga skulder 2 120 43 935 12 021 58 076

Skuld till Golden Impala - 344 894 - 344 894

Låneskulder - 416 751 - 416 751

Växelskulder - - 2 307 2 307

Skulder leasingavgifter - - 11 396 11 396

Summa finansiella skulder 5 292 805 580 43 052 853 924

Finansnetto -5 092 -805 557 -23 114 -833 763

2015-12-31 
TUSD

2015-12-31 
TUSD

2015-12-31 
TUSD

2015-12-31 
TUSD

Samtliga belopp anges i TUSD SEK USD RUR Summa

Likvida medel 6 3 34 43

Kundfordringar - - 2 272 2 272

Övriga kortfristiga fordringar 18 - 88 106

Summa finansiella tillgångar 24 3 2 394 2 421

Leverantörsskulder 380 - 2 074 2 454

Övriga kortfristiga och långfristiga skulder 254 5 260 1 439 6 953

Skuld till Golden Impala - 41 293 - 41 293

Låneskulder - 49 896 - 49 896

Växelskulder - - 276 276

Skulder leasingavgifter - - 1 364 1 364

Summa finansiella skulder 634 96 449 5 153 102 236

Finansnetto -610 -96 446 -2 759 -99 815
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Känslighetsanalysen av förlust före skatt på grund av valutarisker visas i tabellen nedan:

RUR RUR RUR USD USD USD

2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31

Förändringar i Effekt på förlust Effekt på förlust Förändringar i Effekt på förlust Effekt på förlust

Växelkurs, % före skatt, TSEK före skatt, TUSD Växelkurs, % före skatt, TSEK före skatt, TUSD

10 % Ökning med 2 311 Ökning med 276 10 %  Ökning med 80 556  Ökning med 9 645

-10 % Minskning med 2 311 Minskning med 276 -10 % Minskning med 80 556 Minskning med 9 645

Prisriskanalys
Koncernen är exponerad för risken för fluktuationer för marknadspriset på det guld man producerar. Koncernens policy är att hantera dessa risker 
genom försäljning av guld till ett avistapris på Londonmarknaden som överenskoms med köparen, liksom på basis av AM/PM-fixing eller handelsor-
der (stop loss-order eller vinsthemtagning).
I tabellen nedan sammanfattas effekten på vinsten före skatt vid förändringar i guldpriset. Analysen grundar sig på antagandet att guldpriset rör sig 
med 10 % medan alla andra variabler förblir oförändrade. 

Förändring av guldpriset i USD per: Effekt på rörelseförlust, TSEK Effekt på rörelseförlust, TUSD

+ 10 %, allt annat lika Minskning med 28 284 Minskning med 3 343

-10 %, allt annat lika Ökning med 28 284 Ökning med 3 343

a2) Ränterisk
Koncernens räntebärande lån består av lån i ryska banker och lån från aktieägare/relaterade parter. Idag har alla räntebärande lån fasta räntesatser 
i enlighet med lånevillkoren och därför är koncernen för närvarande inte direkt exponerad för en ränterisk.
b) Kreditrisk
Som regel ska överskottslikviditet investeras i sparkonton eller i kortfristiga räntebärande instrument utan någon betydande kreditrisk. När det gäller 
försäljning av rent guld finns det generellt inga osäkra fordringar. Köparna utgörs av stora, licensierade ryska banker som köper guld. Betalning 
erhålls normalt på transaktionsdagen. Auriant har ganska små kundfordringar från andra parter än de ryska banker som omfattas av osäkra 
fordringsrisker. Avsättningar för osäkra fordringar redovisas baserat på en individuell bedömning av varje motparts betalningsförmåga.
c1) Likviditetsrisk
Auriant Mining Group befinner sig i utvecklingsskede och har därför fortsatt  kapitalutgifter. Medel för dessa investeringar kan inte enbart hämtas 
från internt genererade intäkter. Företagets tillväxt är därför fortsatt beroende av extern finansiering. Extern finansiering kan säkras i form av 
upplåning eller genom kapitaltillskott. För bolag som befinner sig i ett utvecklingsskede är finansiering med eget kapital den vanligaste metoden. 
Sedan bolaget bildades har man genomfört preferensaktieemissioner eller riktade aktieemissioner vid flera tillfällen. En framgångsrik aktieemission 
är dock i stor utsträckning beroende av marknadsläget. Extern finansiering i form av banklån har dock blivit en av koncernens viktigaste källor till 
rörelsekapital och har också säkrat en ökad investeringsaktivitet. Eftersom Auriant har en positiv kredithistorik har man stärkt sina relationer med 
bankerna, vilket lett till att det finns förtroende för ett fortsatt framgångsrikt samarbete. Mot bakgrund av att produktionen är säsongsbetonad finns 
det en risk för likviditetsbrister under första halvåret 2016, som är tänkt att täckas av kortfristiga banklån som ska återbetalas innan slutet av 2016.
C2) Kapitalrisk
Frågor kring riskkapital, optimal kapitalstruktur och kapitalkostnader har en central roll i alla företag. Styrelsen för Auriant AB försöker alltid optimera 
kostnaden för kapital. I enlighet med det som nämns ovan måste dock även hänsyn tas till att koncernen för närvarande befinner sig i ett tidigt 
utvecklingsskede och soliditeten måste därför ligga kvar på en relativt hög nivå. Styrelsen anser för närvarande att koncernens soliditet ska vara 
minst 50 %, åtminstone under utvecklingsskede (innan storskalig produktion har inletts). Soliditeten kan minskas i ett senare skede. I slutet av 2015 
ligger koncernens soliditet på -66,9 %, vilket är otillfredsställande. Auriants styrelse arbetar aktivt för att stärka koncernens soliditet.

NOT 22

LEVERANTÖRSSKULDER OCH ÖVRIGA SKULDER

Koncernen   Moderbolaget 

 Samtliga belopp anges i TSEK
2015-12-31 

TSEK
2014-12-31 

TSEK
2015-12-31 

TSEK
2014-12-31 

TSEK

Leverantörsskulder 20 500 17 744 3 172 1 752

Erhållna förskott 1 339 50 - -

Övriga skulder 6 807 7 124 13 112

Upplupna avgifter 819 2 670 830 706

Summa leverantörsskulder och övriga skulder 29 465 27 588 4 015 2 570

Koncernen   Moderbolaget 

 Samtliga belopp anges i TUSD
2015-12-31 

TUSD
2014-12-31 

TUSD
2015-12-31 

TUSD
2014-12-31 

TUSD

Leverantörsskulder 2 454 2 271 380 224

Erhållna förskott 160 6 - -

Övriga skulder 813 913 2 15

Upplupna avgifter 98 342 99 90

Summa leverantörsskulder och övriga skulder 3 525 3 532 481 329
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NOT 23

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Koncernen   Moderbolaget 

 Samtliga belopp anges i TSEK
2015-12-31 

TSEK
2014-12-31 

TSEK
2015-12-31 

TSEK
2014-12-31 

TSEK

Löner och sociala avgifter 7 218 9 004 88 101

Andra personalkostnader 2 688 2 025 514 632

Skatteskulder 8 027 10 946 - -

Avsättningar för rättsprocesser 1 913 - - -

Övriga kortfristiga skulder 19 846 21 975 602 733

Koncernen   Moderbolaget 

 Samtliga belopp anges i TUSD
2015-12-31 

TUSD
2014-12-31 

TUSD
2015-12-31 

TUSD
2014-12-31 

TUSD

Löner och sociala avgifter 864 1 153 10 13

Andra personalkostnader 322 259 62 81

Skatteskulder 961 1 401 - -

Avsättningar för rättsprocesser 229 - - -

Övriga kortfristiga skulder 2 376 2 813 72 94

NOT 24

LÅN TILL DOTTERBOLAG

Moderbolaget

2015-12-31 
TSEK

2014-12-31 
TSEK

2015-12-31 
TUSD

2014-12-31 
TUSD

Ingående balans 119 517 148 456 15 300 22 810

Lån under året 11 471 26 746 1 360 3 900

Upplupen ränta 21 351 15 477 2 531 2 257

Återbetalat under året -9 449 -14 340 -1 120 -2 091

Avsättningar/återföring av lånefordringar 164 096 - 19 647 -

Omräkningsdifferens -23 324 -56 822 -3 756 -11 576

Utgående bokfört värde 283 662 119 517 33 962 15 300

Lån till dotterbolag utgör en betydande del av tillgångarna i moderbolaget, och prövningar av nedskrivningsbehovet utförs regelbundet 
av moderbolagets ledning för att fastställa att det återvinningsbara värdet för de här tillgångarna inte är lägre än deras bokförda värden. 
Med utgångspunkt från de prövningar av nedskrivningsbehovet som utfördes per den 31 december 2015 skapade ledningen avsättningar 
för nedskrivningar på investeringar och lån till Solcocon (LLC GRE 324, LLC Rudtechnologia) med ett belopp på 187,523 MSEK (22,451 
MUSD) och återföring av nedskrivningar av investeringar och lån till Tardan Gold LLC med ett belopp på 291,086 MSEK (34,851 MUSD).

NOT 25

STÄLLDA SÄKERHETER

Moderbolaget Moderbolaget

Ställda säkerheter*
2015-12-31 

TSEK
2014-12-31  

TSEK
2015-12-31 

TUSD
2014-12-31 

TUSD

Aktier i dotterbolag 310 581 378 995 37 185 48 516 

Fordringar på dotterbolag 71 192 119 517 8 523 15 300 

Belånade bankkonton 50 50 6 6 

Summa 381 823 498 562 45 714 63 822 

*100 % av aktierna i alla produktionsbolag har pantsatts som säkerhet för lånet från Promsvyazbank. Summa pantsatta tillgångar per den 31 
december 2015 är noll på grund av att nettotillgångarna i produktionsbolagen är negativa.

NOTE 26

RÖRELSEFÖRVÄRV

Förvärv
Koncernen gjorde inga förvärv under 2015.
I oktober 2014 genomförde koncernen köpet av det utestående intresset på 70 % i Kara-Beldyr från kanadensiska Centerra Gold Inc. och ökade sin 
andel i Kara-Beldyr till 100 %. Som ersättning för denna transaktion kommer Auriant Mining att betala Centerra Gold en produktionsroyalty (Net 
Smelter Royalty) på 3,5 % på alla mineralintäkter från Kara-Beldyr i framtiden. Som ett resultat av detta redovisade bolaget långfristiga skulder 
om 44 MSEK (5,3 MUSD) för köpeskillingen till Centerra Gold Inc. per den 31 december 2015 (31 december 2014: 37 MSEK  (5,1 MUSD)). 

Avyttringar
Det fanns inga avyttringar 2015. 
Eftersom den alluviala guldproduktionen är utlagd på entreprenad avvecklade koncernen sitt dotterbolag i maj 2014 – gruvbolaget LLC “Gold 
Borzya” Effekten av dotterbolagets avveckling var begränsad.  

NOT 27

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE PARTER

Majoritetsaktieägare och det yttersta moderbolaget för Auriant AB är Bertil Holdings Limited som äger cirka 53 % av bolagets aktier. Bertil Hol-
dings Limited är ett bolag som kontrolleras av Preston Haskell, som är Auriants ytterst kontrollerande part. De återstående 47 procent av aktierna 
i Auriant innehas av cirka 2 500 aktieägare.

Finansiering

 I maj 2015 slöt bolaget ett avtal med majoritetsaktieägaren om att sänka räntan på skulden till Golden Impala från 10 % per år till 2 % per år. De 
här förändringarna trädde i kraft den 1 mars 2015. I utbyte har majoritetsaktieägaren erbjudits en option om att lösa in 20 MUSD av det utestående 
obligationsbeloppet i form av kontanter eller nya aktier eller en kombination av båda. Aktieägaren väljer själv på vilket datum omvandlingen ska 
ske fram till den 31 december 2018. 
Skulden till Golden Impala uppgår per den 31 december 2015 till 380,050 MSEK (45,558 MUSD). En del av skulden, ett belopp på 35,156 MSEK 
(4,265 MUSD), bokfördes som övrigt tillskjutet kapital i redovisningen. 
Låneskulden till Preston Haskell uppgår per den 31 december 2015 till 46,466 MSEK (5,563 MUSD). 
Upplupna räntekostnader för transaktioner med närstående parter under 2015 uppgick till -21,494 MSEK (-2,550 MUSD), inklusive en ränta på 
5,410 MSEK (0,648 MUSD) upplupen till en diskonteringsränta på 9 % för den konvertibla delen av obligationen.

 Finansiering från Golden Impala TSEK TUSD

Ingående balans inklusive räntor 339 528 43 464

Mottagna lån under perioden - -

Effekten av omvandlingen av en del av skulden till eget kapital -35 156 -4 265

Upplupen ränta för perioden 17 487 2 075

Lån återbetalade under perioden inklusive räntor - -

Valutakursdifferenser 23 035 19

Utestående skulder inklusive räntor 344 894 41 293

 Finansiering från aktieägare TSEK TUSD

Ingående balans inklusive räntor 31 938 4 088

Mottagna lån under perioden 8 550 1 000

Upplupen ränta för perioden 4 007 475

Lån återbetalade under perioden inklusive räntor - -

Valutakursdifferenser 1 971 -

Utestående skulder inklusive räntor 46 466 5 563
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I tabellen nedan sammanfattas de transaktioner med närstående parter som genomförts under året:

Koncernen 

2015   TSEK 2014 TSEK 2015       TUSD 2014     TUSD

Räntekostnader till  relaterade parter

Räntor till företag kontrollerade av den ytterst kontrolle-
rande parten 17 487 36 648 2 075 5 378

Ränta till aktieägarna 4 007 1 011 475 147

Saldon med närstående parter i slutet av året

Skulder till bolag som är närstående den ytterst kontrolle-
rande parten 346 701 341 371 41 509 43 700

Skulder till aktieägare 46 466 31 938 5 563 4 088

För ersättning till styrelsen och högsta ledningen, se Not 4.

Denis Alexandrov, som har varit VD sedan maj 2012, lämnade företaget den 15 januari 2016. Sergey Ustimenko utsågs till VD för Auriant Mining 
AB.
Förvaltningsavtalet för Chukotka avslutades genom en ömsesidig överenskommelse som gäller från den 16 januari 2016.

NOT 28

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER REDOVISNINGSPERIODEN
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Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
koncernredovisningen och årsredovisningen har up-
prättats i enlighet med internationella redovisnings-
standarder, IFRS, som har antagits av EU, och ger en 
rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. 

Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger 
en rättvisande bild av moderbolagets ställning och re-
sultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moder-
bolaget ger en sann och rättvisande översikt av kon-
cernens och moderbolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risk-
er och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de 
bolag som ingår i koncernen möter.

Styrelsen har den 21 april 2016 godkänt denna årsre-
dovisning och koncernredovisning för offentlig-
görande. Koncernens och moderbolagets resultat- och 
balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 
den 12 maj 2016 för godkännande.

Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 april 2016.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson
Auktoriserad revisor

Anna Rozhdestvenskaya    
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Auriant Mining AB (publ), org.nr 556659-4833 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Auriant Mining AB (publ), för år 2015 
med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 46-
51. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 40-55 
samt 58-104.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DI-
REKTÖRENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVIS-
NINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ans-
varet för att upprätta en årsredovisning som ger en rät-
tvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncern-
redovisning som ger en rättvisande bild enligt International 
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, 
och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning och koncernre-
dovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi föl-
jer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernre-
dovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisnin-
gen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rät-
tvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte 
i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets inter-
na kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har an-
vänts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentli-
ga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningsla-
gen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kas-
saflöden för året enligt International Financial Reporting 
Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningsla-
gen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten 
på sidorna 46-51. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträknin-
gen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Au-
riant Mining AB (publ) för år 2015. Vi har även utfört en 
lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DI-
REKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt att bolagsstyrn-
ingsrapporten på sidorna 46-51 är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

REVISORNS ANSVAR 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag 
för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner be-
träffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat [styrels-
ens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för 
detta för att kunna bedöma] om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

REVISIONSBERÄTTELSE

Lord Daresbury Andre Bekker Preston Haskell
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Ingmar Haga James Provoost Smith
Styrelseledamot Styrelseledamot

Sergey Ustimenko
VD

Stockholm den 21 april 2016

FÖRSÄKRAN
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Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttaland-
en.

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat 
på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen 
anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta 
innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrnings-
rapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som 
en revision enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har. 

UTTALANDEN

Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstad-
gade information är förenlig med årsredovisningens och kon-
cernredovisningens övriga delar.

Stockholm den 21 april 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson      
Auktoriserad revisor

Anna Rozhdestvenskaya
Auktoriserad revisor

ÖVERSÄTTNING

Den engelska versionen av årsrapporten för 2015 är en 
översättning från svenska. I händelse av skiljaktigheter 
mellan den svenska och engelska texten ska den svenska 
texten gälla.

DEFINITIONER

Med ”Auriant Mining”, ”AUR” eller ”företaget” 
avses Auriant Mining AB (publ) med svenskt 
organisationsnummer 556659-4833 och dess 
dotterbolag

DISCLAIMER

Rapporten innehåller foton och bilder som skapades 
av Sergey Malinin, Dmitry Kondrashov, Dmitry 
Shapovalov och Oleg Lebedev. Vissa illustrationer togs 

från tillgängliga resurser som finns på Internet (på 
sidorna 24-26).

TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK 
INFORMATION UNDER 2016

Auriant Mining AB:s räkenskapsår är den 1 januari 
till den 31 december. Företaget lämnar under 2016 
återkommande ekonomisk information enligt följande:

Delårsrapport (1) jan–mar 2016: Den 30 maj 2016

Delårsrapport (2) jan–jun 2016: Den 29 augusti 2016

Delårsrapport (3) jan–sep 2016: Den 29 november 
2016

Kompletterande uppgifter

REVISIONSBERÄTTELSE
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