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PRESSMEDDELANDE  2008-02-28 

 

Central Asia Gold AB (publ) 

 

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 samt för 

kvartalet okt – dec 2007 

 

 (NGM: CAG) 
 

 Total guldproduktion för Central Asia Gold-koncernen (”CAG”) under 2007 

blev 1 073 kg (34 500 oz), varav 250 kg (8 100 oz) producerades under det sista 

kvartalet av rapportperioden. Under 2006 producerade CAG 311 kg guld 

(10 000 oz), varav 81 kg (2 600 oz) under det sista kvartalet.  

 

 Under tolvmånadersperioden 2007 såldes 1 075 kg guld, varav 260 kg under det 

sista kvartalet. De motsvarande siffrorna för 2006 var 296 kg respektive 161 kg.   

 

 På Tardan-fyndigheten förbereds en ny reservrapport som skall lämnas in till de 

relevanta myndigheterna. Förstudien av lakningsanläggningen är planerad till 

denna sommar, och direkt efter slutförandet av denna kommer byggandet av 

anläggningen att starta. 

 

 Utvärderingsprogrammet på Kopylovskoye-fyndigheten är i full gång. 

Utförsäljningen av 25 % av projektet till externa investorer resulterade i en 

realisationsvinst om 25 968 TSEK, vilken är inkluderad i resultatet för hela 

rapportperioden och för kvartalet juli – september 2007.  

 

 Produktionsmålet 2008 för CAG-koncernen är ca 1 250 kg guld (40 000 oz) 

fördelat på 350 kg från Tardan-gruvan och 900 kg från de alluviala 

dotterbolagen. Givet säsongsmönstret  inom alluvial guldproduktion bedöms ca 

20 % – 25 % av den planerade årsproduktionen komma att ske under det första 

halvåret. Produktionen på Tardan kommer att öka kraftigt när 

lakningsanläggningen tas i drift 2009. 

 

 Konsoliderad nettoomsättning under räkenskapsåret 2007 uppgick till 232 403 

TSEK (88 076 TSEK).  För sista kvartalet oktober – december 2007 blev 

motsvarande siffra 82 366 TSEK (49 672 TSEK) 

 

 Nettoresultatet efter skatt och minoritet för räkenskapsåret 2007 uppgick till 

 -4 762 TSEK ( -14 798 TSEK). För kvartalet oktober – december 2007 uppgick 

motsvarande resultat till -10 292 TSEK ( -2 410 TSEK). 

 

 Resultatet per aktie blev -0,012 SEK för rapportperioden ( -0,053 SEK). För 

sista kvartalet av perioden blev resultatet per aktie -0,025 SEK ( -0,007 SEK). 
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Bakgrund 

Central Asia Gold AB (“CAG AB”) är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra 

Sibirien i Ryssland. Koncernen består av det svenska moderbolaget respektive av tre 

dotterbolag, varav två i Ryssland. De ryska dotterbolagen är av typen limited liability 

company. Vidare äger dotterbolaget OOO Tardan Gold ett antal dotterdotterbolag i 

Ryssland. 

Verksamheten omfattar produktion och prospektering av guld, i dagsläget främst i 

Tyva- och Irkutskregionerna i Ryssland. 

 

Koncernens huvudsakliga tillgångar inbegriper ett stort antal minerallicenser 

registrerade på de olika dotterbolagen. Licenserna bedöms sammantagna per tidiga 

januari 2008 innehålla netto omkring 645 000 troy uns (oz) (1 oz = 31,1 g) 

guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, liksom 1 049 000 oz av P1 

guldmineraltillgångar samt slutligen 6 255 000 oz av P2 guldmineraltillgångar.  

Reserverna på Tardan-fyndigheten kommer att genomgå ny myndighetsprövning 

under första halvåret 2008. På Kopylovskoye-fyndigheten har 25 % av projektet sålts 

ut under 2007, vilket initialt minskar guldreserver netto till CAG AB. 

CAG AB börsnoterades på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005. Antalet 

aktieägare är för tillfället ca 4 800. 

 

Resultat – Koncernen   
För tolvmånadersperioden januari – december 2007 visar koncernen ett nettoresultat 

efter skatt om -1 884 TSEK (-14 984 TSEK) motsvarande -0,012 SEK per aktie  

(-0,053 SEK). 

En realisationsvinst om 25 968 TSEK är inkluderad i resultatet, och hänför sig till det 

tredje kvartalet av rapportperioden. Realisationsvinsten uppkom genom 

utförsäljningen av 25 % av Kopylovskoye-projektet till externa investorer. För det 

sista kvartalet av rapportperioden 2007 blev nettoresultatet efter skatt –8 806 TSEK  

(-2 573 TSEK). Detta motsvarar ett resultat per aktie om -0,025 SEK (-0,007 SEK). 

 

Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick till 160 967 TSEK (42 544 TSEK). 

För kvartalet oktober – december 2007 blev guldförsäljningen 58 868 TSEK (22 788 

TSEK).  

 

Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen en intäktspost om 20 402 TSEK  

(5 698 TSEK) avseende i huvudsak tjänster utförda av dotterbolagen som sysslar med 

transporttjänster. I koncernresultaträkningen ingår endast den del av dessa tjänster 

som avser externa kunder. För det sista kvartalet av rapportperioden uppgick denna 

intäktspost till 8 358 TSEK (1 737 TSEK). 

 

Förändringen av färdigvarulager och varor under tillverkning uppgick under 

räkenskapsåret till 6 973 TSEK (14 011 TSEK). För det sista kvartalet av 

rapportperioden blev lagerförändringen -11 815 TSEK (14 011 TSEK).  
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Enligt vad som rapporterats tidigare betraktas Tardan-gruvan tagen i drift fr o m 1 

januari 2007, varför endast begränsad kostnadsaktivering har skett gällande själva 

Tardan-gruvan. Det bör dock påpekas att en stor del prospekteringsarbeten genomförs 

inom andra projekt i koncernen, och dessa kostnader aktiveras till största delen. Under 

rapportperioden aktiverades 43 255 TSEK av kostnaderna på dotterbolagsnivå. För 

motsvarande period 2006 aktiverades 25 823 TSEK som gruvrättigheter. För det sista 

kvartalet av rapportperioden blev kapitaliseringen 26 959 TSEK ( 11 136 TSEK). 

 

En intäktskomponent om 806 TSEK (0) har uppkommit under det tredje kvartalet av 

räkenskapsåret 2007 avseende upplösning av negativ goodwill. Den negativa 

goodwillen härrör från den interimistiska förvärvsanalysen av dotterbolaget Artelj 

Lena, som konsolideras i koncernens resultaträkning från och med det tredje kvartalet 

2007. 

 

Totala rörelsekostnader i koncernen under 2007 blev 251 383 TSEK (92 963 TSEK). 

För kvartalet oktober – december 2007 blev de totala rörelsekostnaderna 85 363 

TSEK (48 390 TSEK). Inkluderad i rörelsekostnaderna för hela tolvmånadersperioden 

finns en nedskrivning av Tomano-projektet uppgående till 2 579 TSEK (vänligen läs 

mer om detta under stycket om Tomano nedan). Nedskrivningen skedde under det 

tredje kvartalet 2007. 

 

Netto finansiella poster uppgick till 25 585 TSEK för rapportperioden (-9 019 TSEK). 

För kvartalet oktober – december 2007 summerade nettot av finansiella poster till 

-1 317 TSEK (-3 191 TSEK).  Den ovan nämnda realisationsvinsten om 25 968 TSEK 

är inkluderad i finansnettot för hela rapportperioden och hänför sig till det tredje 

kvartalet 2007. 

 

Skattekostnaden för 2007 blev -8 489 TSEK (-1 078 TSEK). Skattekostnaden består 

av en faktisk skatt om -681 TSEK. Resten av skattekostnaden avser förändring av 

uppskjuten skatt. Skattekostnaden för det sista kvartalet av rapportperioden var -4 492 

TSEK (-664 TSEK). 

 

Minoritetsandelen av nettoresultatet efter skatt för tolvmånadersperioden blev 2 878 

TSEK (-186 TSEK). För kvartalet oktober – december 2007 blev minoritetsandelen  

1 486 TSEK (-209 TSEK). 

 

Gruvproduktion: 
 

Tardan 

 

Bakgrund 

Tardan är en medelstor guldfyndighet som privatiserades på en publik auktion 

sommaren 2003. De fastställda ryska guldreserverna och guldmineraltillgångarna av 

kategorierna C1/C2 och P1, senast uppdaterade i början av 1990-talet, uppgick då till 

413 000 oz, varav C1/C2 var 229 000 oz. Därutöver bedöms Tardan innehålla 

4 354 000 oz av guldmineraltillgångar av kategori P2 enligt ryska 

klassificeringsstandards. Utvärderingsarbetet har endast bedrivits ned till ett djup om 

ca 100 m. Genomsnittlig guldhalt i dessa reserver bedömdes på 1990-talet vara 10,7 

gram/ton (”g/t”). Drygt 30 malmkroppar identifierades varav de fyra största svarade 

för merparten av de på den tiden fastställda guldreserverna. 
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Ett omfattande prospekteringsprogram inbegripande kärnborrning, dikesgrävning och 

byggnation av underjordiska gruvgångar genomfördes under sovjettiden, och har 

under 2004 - 2007 kompletterats med ny datainsamling. Den första licensen avser ett 

3,3 km2 stort område beläget ca 80 km öst om regionens huvudstad Kyzyl.  

 

Ytterligare en 25-årig prospekterings- och produktionslicens vanns på en publik 

auktion under sommaren 2007. Licensblocket är 520 km2 stort och omsluter det första 

licensområdet. Det nya området kallas för ”Tardan mining district”.  Ett stort antal 

guldmineraliseringar identifierades på licensblocket redan under sovjetisk tid, och 

Central Asia Gold har redan börjat med utvärderingsarbetet. Den mineralisering som 

är föremål för omedelbart intresse benämns ”Tardan 2” och är belägen endast ca 2 km 

öst om den nya processanläggningen som startade i år. 

 

Reservstatus och lakningsplanering (heap leaching) 

Som nämnts ovan blev ca 229 000 oz guldreserver åsatta den initiala Tardan-licensen 

under sovjettiden. Cut-off halten som användes var 2 g/ton och utvärderingen gick 

inte längre än till 100 m djup. Av de totala reserverna som tilldelades under 

sovjettiden innehöll de 5 största malmkropparna ca 160 000 oz av C1/C2 reserver.  

Central Asia Gold har under de senaste två åren genomfört ett omfattande 

utvärderingsprogram på dessa malmkroppar, och guldproduktionen har inletts. 

Utvärderingsarbetet fortsätter och ny information tillförs hela tiden. 

 

Central Asia Gold planerar att gå igenom en ny reservberäkning hos den ryska statliga 

mineralreservkommittén (GKZ). Dokumentationen planeras att färdigställas under det 

första kvartalet, och myndigheterna kommer därefter att genomföra 

reservutvärderingen under det andra kvartalet. Reservutvärderingen kommer att 

omfatta de största malmkropparna på licensblocket, och malmreserverna på dessa 

bedöms komma att dubbleras i storlek. Samtidigt kommer en utvärderingsstudie 

(förstudie) att genomföras för den nya lakningsanläggningen av ett utvalt ryskt 

projekteringsinstitut. Utvärderingsstudien kommer att genomföras under sommaren 

2008, och direkt därefter är byggnationen planerad att starta. 

 

Den preliminära tidsplanen vad det gäller lakningsanläggningen innebär att det första 

steget av denna fabrik med lakningsbassänger med en kapacitet om några hundra 

tusen ton med malm per år skall färdigställas under mitten av 2009. Under 2009 är det 

planerat att enbart laka avfallssanden från de höghaltiga malmkropparna som 

processas i Tardan-verket. Under 2010 skall lakningskapaciteten ökas och målet är att 

ha en kapacitet på 1 miljon ton per år. Utvärderingsprogrammet kommer dock att ge 

mer exakt information om detta. På så vis bedöms guldproduktionen på Tardan- 

licensen kunna mer än fördubblas under 2009, för att sedan fortsätta att öka under de 

därpå följande åren när även de låghaltiga malmerna på Tardan kommer att processas. 

 

Guldproduktion - processverket 

Den gravimetriska processanläggningen kom i operationell drift i april 2007. Efter 

initiala inkörningsproblem har fabriken fungerat tillfredsställande sedan mitten av 

augusti.  Processkapaciteten på fabriken är 100 000 ton malm per år eller omkring  

8 000 ton malm per månad.  Kapaciteten har gradvis ökat under året. Totalt har ca 

53 000 ton malm bearbetats och detta har gett 194 kg (6 200 oz) av rent guld. Den 

genomsnittliga utvinningskoefficienten var ca 45 %, men varierade under perioden 
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beroende på faktorer som guldhalten i malmen, storleken på guldkornen, andelen fritt 

guld och närvaron av andra mineraler så som t ex magnetit. Under det sista kvartalet 

av räkenskapsåret 2007 bearbetades ca 22 000 ton malm, vilket gav 99 kg av rent 

guld. 

Under 2007 har OOO Tardan Gold sålt ca 196 kg guld inräknat guld som fanns i lager 

vid årets början. Därav belöpte sig 96 kg på kvartalet oktober – december   

Produktionsplanen för Tardan-fabriken är för räkenskapsåret 2008 350 kg rent guld. 

Halterna i de olika delblocken skiljer sig åt så den månatliga produktionen kommer att 

variera under perioden. 

 

Tardan 2-mineraliseringen 

Mineraliseringen Tardan 2 är en av ett antal mineraliseringar på den så kallade Tardan 

mining district-licensen. Licensen köptes på en öppen auktion sommaren 2007. 

Licensområdet uppgår till 520 km2. Tardan 2 är belägen i anslutning till det första 

licensblocket på Tardan där guld nu produceras. Mineraliseringen Tardan 2 

klassificerades under sovjettiden att vara ett kvartsgångsprojekt, men bedömdes vara 

mindre intressant p g a den begränsade storleken på kvartsgångarna. Central Asia 

Golds geologer har närmat sig objektet från en annan synvinkel och bedömer att 

också sidoberget är guldförande (jämför med resultaten från Kavkazprojektet nedan). 

Under det geofysiska arbetet har ett antal intressanta anomalier på detta objekt 

fastställts. Storleken på dessa anomalier indikerar att objektet kan vara avsevärt större 

än det angränsande Tardan. Ett begränsat antal ytprover har samlats in och visar på 

höga guldhalter. Under sommaren 2007 har en mängd diken grävts där ett stort antal 

prover har tagits.  

 

 

Kopto 

Kopto-fabriken stängdes för kontinuerlig drift vid årsslutet 2006. Framgent kommer 

den tills vidare att användas för testanrikning av malmprover. Det faktum att Kopto-

fabriken inte längre används för att framställa guld i kommersiellt syfte har inte lett 

till några konsekvenser i koncernredovisningen. Detta beror på att majoriteten av 

utrustningen har flyttats till den närbelägna Tardan-fabriken, som är i kontinuerlig 

drift.  

 

 

Kopylovskoyefyndigheten i Irkutsk 

Kopylovskoye är en guldfyndighet som enligt ryska geologiska standards innehåller 

ca 7 ton av guldreserver (ca 240 000 oz). Projektets potential bedöms dock som 

mycket stor, då de nuvarande reserverna endast beräknats till 30 meters djup.  

 

På en extra bolagsstämma avhållen våren 2007 beslutades att godkänna utförsäljning 

av en 25 % ägarandel i licensbolaget för ett belopp om 70 MSEK (då motsvarande ca 

10 miljoner USD). Som en del av transaktionen har det ryska licensbolaget (OOO 

Kopylovsky) legalt överförts från det ryska dotterbolaget OOO Tardan Gold till ett 

nyetablerat svenskt dotterbolag med namnet Kopylovskoye AB. De 70 MSEK 

mottogs i två trancher under hösten 2007. Transaktionen har resulterat i en 

realisationsvinst om 25 968 TSEK i koncernredovisningen, vilken redovisades i 

niomånadersrapporten 2007. Därmed uppkommer en 25 % minoritetsandel i 
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koncernredovisningen för Kopylovskoye AB-underkoncernen. Central Asia Gold 

anser för närvarande att förvärvet av Kopylovskoye-projektet är att betrakta som ett 

förvärv av tillgångar och inte av en rörelse. Därför görs i dagsläget ingen 

förvärvsanalys. 

 

På fältet i Irkutsk har det geologiska arbetet påbörjats. Projektdokumentation har 

skickats in, bostäder för arbetarna har förberetts och viss utrustning inklusive en ny 

RC borr-rigg har beställts. 

 

Ett omfattande utvärderingsprogram har startat och kommer att pågå till 2009. Till 

och med december 2007 har 1 400 m kärnborrning genomförts. Planen är att 

kärnborra totalt omkring 6 000 m samt RC-borra drygt 30 000 m under de närmsta 12 

-18 månaderna. Ett nytt laboratorium, eller snarare en provtagningsenhet, har satts 

upp. Det möjliggör snabba och tillförlitliga provtagningar på plats. Därefter skickas 

de färdiga proverna till ett externt laboratorium för slutlig analys. Det planeras att 

totalt analysera omkring 50 000 prover under de närmsta 12 - 18 månaderna.  

 

Det är viktigt att understryka att malmkroppen fortfarande är öppen i alla riktningar. 

Den officiellt fastställda längden på malmkroppen är drygt 300 m med en bredd på 50 

m. Licensblocket har dock en total längd på 6 km och guldmineraliseringen går rakt 

igenom hela licensblocket. Analysen av de första kärnorna visar att strukturen på 

guldmineralisering ner till ett absolut djup om ca 100 m är identisk med strukturen i 

den övre delen av fyndigheten (där de fastställda guld reserverna finns). 

 

 

 

De övriga guldprojekten i Central Asia Golds portfölj 

 

Kavkazprojektet i Irkutsk: 

Den historiska analysen var att Kavkaz-fyndigheten innehöll relativt höggradiga men 

begränsade guldreserver knutna till kvartsgångar med en mäktighet om någon meter. 

Central Asia Golds geologiavdelning har hela tiden bedömt att de historiska 

uppgifterna underskattade fyndigheten då den gamla datainsamlingen förbisett 

mycket av det grovkorniga guldet i marken. Under 2007 har nya data insamlats på 

ytan främst via ytdiken. Dessa data har nu analyserats och de utvisar att guldet inte 

endast förekommer i kvartsgångar utan även i sidoberget. I ytdikena har malmzonen 

en bredd om upp till 45 meter istället för någon enstaka meter. Detta förändrar bilden 

av Kavkaz-fyndigheten radikalt och får den att likna Central Asia Golds 

Kopylovskoye-fyndighet. Potentialen i projektet har därför mångfaldigats till följd av 

2007 års arbetsprogram. 

 

Uzhunzhul i regionen Khakasien: Ett omfattande arbetsprogram inbegripande 

ytdikning och kärnborrning (2 600 m) genomfördes förra året. Mer än 3 000 prover 

har skickats till laboratorium för analys, men endast 25 % av provsvaren har i 

dagsläget erhållits åter. Resultaten är dock redan uppmuntrande och en betydande 

guldmineralisering har påvisats på gränsen till det angränsande licensblocket, där guld 

redan produceras via lakning sedan många år tillbaka. Central Asia Golds geologer 

tror därför att malmzonen på det angränsande licensblocket fortsätter in på 

Uzhunzhul-licensen. 
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Kara-Beldyr i Tyva:  Under 2007 genomfördes främst  förberedande arbete på denna 

licens. Ett geologiskt arbetsprogram har därmed definierats för de närmsta åren. 

Därtill har under 2007 ett nytt malmprov analyserats vid ett projektinstitut i Irkutsk. 

Malmprovet var relativt storskaligt, ett par hundra kg, och har tagits över ett 70 m 

brett intervall på ytan via ett ytdike. Tidigare äldre prover från sovjettiden har inte 

tagits i samma volym. Det nya provet visar på en genomsnittlig guldhalt av strax 

under 3 g/t i det sammantagna intervallet. Den betydande bredden på mineraliseringen 

på denna plats tyder på att guldet i marken lämpligen kan bli föremål för 

dagbrottsbrytning, vilket är att föredra. Därtill visar laboratorietesterna avseende detta 

malmprov på mycket hög utvinningsgrad vid tillämpning av s k heap leaching, vilken 

är en mycket kostnadseffektiv utvinningsmetod. Sammantaget ser potentialen i 

projektet mycket lovande ut även om det fortfarande är ett tidigt skede. 

 

 

Alluvial guldproduktion: 
 

Den alluviala fyndigheten Sivo Pravy Uval 

Denna fyndighet ägdes tidigare av dotterbolaget OOO GRK Tomano (”Tomano”) 

som befinner sig i den ryska regionen Buryatien gränsande till Tyva. Den innehöll 

19 000 oz av ryska C1 guldreserver. Central Asia Gold ingick i mars 2005 ett joint-

ventureavtal gällande utbyggnaden av fyndigheten. Partnern i joint-venturet var det 

ryska företaget OOO GRK Oreol, vilken enligt avtalet skulle vara operatör och säkra 

finansieringen. Så har emellertid inte skett och då Central Asia Gold inte finner det 

ekonomiskt motiverat att själv bygga ut projektet har licensen återlämnats till de ryska 

myndigheterna. Detta ledde under räkenskapsåret koncernmässigt till en 

nettonedskrivning av tillgångarna med 2 579 TSEK. Nedskrivningen hänförde sig till 

det tredje kvartalet 2007.  

 

De alluvialt guldproducerande dotterbolagen OOO Artelj Tyva (Tyva) och OOO 

Artelj Lena (Irkutsk) 

Förvärvet av OOO Artelj Lena blev genomfört i slutet av juni 2007. En interimistisk 

förvärvsanalys har gjorts i samband med konsolideringen av Artelj Lena. Den har 

resulterat i upplösning av negativ goodwill om 806 TSEK. Intäkten togs upp under  

det tredje kvartalet av räkenskapsåret. Den interimistiska förvärvsanalysen finns 

beskriven i noterna till denna rapport. Artelj Lena konsolideras  i CAGs 

koncernresultaträkning fr o m det tredje kvartalet av 2007. 

 

OOO Artelj Tyva, koncernens andra alluviala producent, förvärvades i slutet av 2005.  

 

Under räkenskapsåret 2007 (i själva verket under maj - oktober beroende på 

säsongsmönstret) producerade de bägge alluviala bolagen 879 kg (28 200 oz) guld 

fördelat på 648 kg för Artelj Lena och 231 kg för Artelj Tyva. Den alluviala 

guldproduktionen under det sista kvartalet av räkenskapsåret var 151 kg (4 800 oz).  

 

De bägge alluviala bolagen sålde 879 kg av det under 2007 producerade guldet, varav 

163 kg såldes under det sista kvartalet av räkenskapsåret.  
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Investeringar, likviditet och finansiering 

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under 

räkenskapsåret 2007 till 143 543 TSEK (155 754 TSEK). Motsvarande siffra för det 

sista kvartalet av rapportperioden var 20 185 TSEK (98 854 TSEK). 

 

Kassabehållningen i koncernen uppgick till 69 843 TSEK vid årsslutet 2007 (81 947  

TSEK).  

 

Moderbolaget 

Det svenska moderbolaget är ett holdingbolag utan betydande operationell 

verksamhet. Det stöder dotterbolagen med finansiering, investor relations, 

strategibeslut etc. Det har dock ingen inkomst annan än intäkter i form av räntor på 

lån till dotterbolag samt ränta avseende bankinlåning.  Antalet anställda uppgick till 3 

vid rapportperiodens utgång (1). Nettoresultatet för räkenskapsåret 2007 var -11 623 

TSEK (-13 499 TSEK). För kvartalet oktober – december 2007 var nettoresultatet  

-5 686 TSEK (-4 384 TSEK). Moderbolagets kassa uppgick till 8 718 TSEK per den 

31 december 2007 (80 009 TSEK). 

 

Anställda 

Antalet anställda i koncernen var 1 201 i slutet av december 2007 (507).  

 

Utgivna aktier  

Vid december månads utgång 2007, såväl som per datumet för denna rapport, var 

antalet utestående aktier i bolaget 412 210 070.  

 

I tillägg till detta har ett optionsprogram riktat till ledande befattningshavare i 

koncernen godkänts på årsstämman den 12 juni 2007 i Stockholm. Totalt omfattade 

programmet 14 500 000 optioner. Löptiden på optionerna är t o m juli 2009 och 

teckningskursen är 2,25 SEK/option motsvarande en aktie. Optionerna kan endast 

tecknas mot slutet av löptiden. Tilldelningen av optionerna skedde under det tredje 

kvartalet 2007. Börskursen på CAG-aktien är lägre än teckningskursen på optionerna 

vid slutet av räkenskapsåret.   

 

 

 

Händelser efter rapportperiodens utgång  

 

Upptagna lån av dotterbolagen Artelj Lena och Artelj Tyva och 

moderbolagsgaranti 
 

De två dotterbolagen Artelj Lena och Artelj Tyva tar upp lån i det ryska bankväsendet 

under årets första kvartal för att ha tillräckligt med rörelsekapital för den kommande 

produktionssäsongen. I februari 2008 beviljades OOO Artelj Lena en kredit på 100 

MRUR (ca 4 MUSD) av Standard Bank. Krediten utbetalas i flera omgångar 

(trancher) och kommer att återbetalas med dotterbolagets kassaflöde under andra 

hälften av 2008. 

 

Det andra alluviala dotterbolaget OOO Artelj Tyva har beviljats en kredit på 50 

MRUR (2 MUSD) av Bank of Moscow. 
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Central Asia Gold AB, moderbolaget, har lämnat  en moderbolagsgaranti till Standard 

Bank avseende den nämnda krediten på lånebeloppet 100 MRUR samt ränta. 

 

 

Nästkommande rapport 

Nästa rapport för Central Asia Gold är kvartalsrapporten för det första kvartalet 2008 

(januari - mars). Den kommer att publiceras torsdagen den 28 maj 2008. 

 

Övriga rapportdatum under 2008 

 

Publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2007     28 april 

Årsstämma             12 juni  

Halvårsrapport för jan - juni 2008 (Q2-2008)           28 augusti 

Niomånadersrapport för jan - sept 2008 (Q3-2008)                 28 november 

 

 

Utdelning 

Styrelsen för CAG AB föreslår att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 

2007. 

 

 

Årsredovisning och årsstämma 2008 

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 12 juni på Operakällaren, Karl XII:s 

Torg, 111 47 Stockholm, med början kl. 15.00. Årsredovisningen kommer att finnas 

tillgänglig i företaget lokaler på Brovägen 9, Stocksund från och med den 28 april. 

Den kommer även samtidigt att publiceras på företagets hemsida och kommer att 

skickas till de aktieägare som så önskar. 

 

 

Valberedning 

Central Asia Gold AB kommer tillsammans med övriga noterade bolag på NGM-

börsens lista ”Equity” att fr o m 1 juli 2008 omfattas av Svensk kod för 

bolagsstyrning. Detta innebär att ingen valberedning har utsetts för valet av styrelse 

på årsstämman i juni 2008. På årsstämman kommer dock principerna för hur 

valberedningen 2008/2009 skall utses att fastställas. Dessa principer kommer att 

presenteras i kallelsen till årsstämman under våren 2008. 

 

Företagsinformation 

Moderbolagets fullständiga namn är Central Asia Gold AB (publ). Det är ett publikt 

aktiebolag med säte i Stockholm med organisationsnummer 556659-4833. 

Moderbolagets adress är Brovägen 9, 182 76 Stocksund. 
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Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

KONCERNBALANSRÄKNING

(Alla belopp i TSEK) Not 2007-12-31 2006-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 208 228 155 976

Materiella anläggningstillgångar 178 471 83 016

Finansiella anläggningstillgångar 22 803 10 242

Summa anläggningstillgångar 409 502 249 234

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 55 505 23 989

Kortfristiga fordringar 76 116 103 853

Kassa och bank 69 843 81 947

Summa omsättningstillgångar 201 464 209 789

SUMMA TILLGÅNGAR 610 966 459 023

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 391 959 313 616

Minoritetsintresse 5 47 794 514

Långfristiga skulder 80 765 21 552

Kortfristiga skulder 90 448 123 341

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 610 966 459 023

STÄLLDA PANTER

Bankmedel 6 50 50

ANSVARSFÖRBINDELSER - -
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Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

3 månader 3 månader 12 månader 12 månader

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec

(alla belopp i TSEK) 2007 2006 2007 2006

Den löpande verksamheten 16 501 3 862 20 011 5 043

Betald/erhållen ränta och liknande poster -7 516 -3 856 -4 753 -10 097

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 984 6 15 258 -5 054

före förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital 20 354 23 038 -36 671 9 884

Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 338 23 044 -21 413 4 830

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 185 -98 854 -143 543 -155 754

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 770 -10 695 152 486 217 998

Ökning/Minskning av likvida medel 14 923 -86 505 -12 470 67 074

Likvida medel vid periodens början 54 524 167 563 81 947 17 128

Kursdifferens i likvida medel 396 889 366 -2 255

Likvida medel vid periodens slut 69 843 81 947 69 843 81 947
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Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

12 månader 12 månader

NYCKELTAL 2007-12-31 2006-12-31

Koncernen 

Totalt kapital, TSEK 610 966 459 023

Eget kapital, TSEK 439 753 314 130

Soliditet (%) 72,0% 68,4%

Räntebärande skulder, TSEK 47 636 0

Antal anställda vid periodslutet 1 201 507

Per aktie

Resultat per aktie (SEK) -0,012 -0,053

Eget kapital per aktie (SEK) 1,067 0,858

Räntabilitet på eget kapital (%) -0,50% -9,54%

Nyckeltalsdefinitioner

Totalt kapital, SEK Totalt kapital enligt balansräkningen vid periodslutet

Eget kapital, SEK Totalt synligt eget kapital inklusive minoritet enligt balansräkningen vid periodslutet

Soliditet (%) Eget kapital enligt ovan dividerat med totalt kapital uttryckt i %

Räntebärande skulder, SEK Totala räntebärande skulder vid periodslutet

Resultat per aktie (SEK) Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt 

utestående antal aktier under perioden före utspädning

Eget kapital per aktie (SEK) Totalt eget kapital enligt ovan vid periodslutet delat med totalt antal 

utestående aktier vid samma tidpunkt

Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt 

eget kapital enligt ovan under perioden
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Redovisningsprinciper 

 

Koncernen 

Koncernredovisningen för Central Asia Gold AB har upprättats i enlighet med 

International Financial Reporting Standards (IFRS), vilket beskrivs i årsredovisningen 

för 2006 

 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting 

och Redovisningsrådets rekommendation RR 31 ”Delårsrapportering för koncerner”. 

De nya eller reviderade IFRS-standarder  eller IFRIC-tolkningarna  som har trätt i 

kraft sedan 1 januari 2007 har  inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- 

eller balansräkningar.  

 

Moderbolaget 

Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncernen. 

Dessutom tillämpar moderbolaget RR 32 ”Redovisning för juridiska personer”. 

 
Justerad syn på redovisningen av reavinsten och gruvrättigheterna i Kopylovskoye AB 

jämfört med senast avgiven delårsrapport: 

              

1) I förhållande till senaste kvartalsrapporten, den för nio månader 2007 avgiven 

i november 2007, har Bolaget ändrat sin syn på den koncernmässiga 

redovisningen av den uppkomna realisationsvinsten avseende utförsäljningen 

av 25% av aktierna i Kopylovskoye AB. Storleken på realisationsvinsten har 

ej ändrats men däremot redovisningen av transaktionen. I 9-

månadersrapporten redovisades realisationsvinsten som en ökning av 

gruvrättigheterna och därmed av det egna kapitalet i koncernen. Med den nya 

synen på transaktionen har realisationsvinsten redovisats direkt mot eget 

kapital. Det innebär att gruvrättigheterna och koncernens egna kapital i denna 

bokslutskommuniké allt annat lika har minskats med 25 968 TSEK jämfört 

med senaste kvartalsrapporten.  

 

2) Ett förändrat värde på gruvrättigheterna och uppskjuten skatt redovisas i detta 

bokslut  avseende köpet av licensen till Kopylovskoye-projektet. I 

niomånadersrapporten beräknades uppskjuten skatt på denna licens till 15 808 

TSEK. Gruvrättigheten avseende detta köp redovisades till ett värde om 

81 676 TSEK. Värdet på gruvrättigheterna avseende Kopylovskoye redovisas 

i detta bokslut till 88 381 TSEK. Den uppskjutna skatten för gruvrättigheten 

har i denna rapport justerats till 21 211 TSEK som en följd av det fastställda 

värdet på gruvrättigheterna.  Skillnaden om 6 705 TSEK ökar 

gruvrättigheterna och uppskjuten skatt i koncernen i detta bokslut jämfört med 

kvartalsrapporten från november 2007. Detta har inte påverkat eget kapital i 

koncernen. 

 

 

 

 

Segmentsinformation 

Bolagets redovisning är fokuserad på det primära affärssegmentet – geografiska 

områden. Dessa definieras som enskilda länder. De sekundära segmenten är olika 
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former av andra verksamheter. Några av företagets dotterbolag säljer transporttjänster 

till externa kunder. Dessa transporttjänster uppgår i dagsläget ej till någon betydande 

volym. För närvarande (fr.o.m. kvartal 1/2005) produceras guld i ett enda land, 

Ryssland. Därför ges ingen segmentsinformation för närvarande.  

 

 
Noter till räkenskaperna      

       

       

Nummer 1 Övriga rörelseintäkter om 806 TSEK avser upplösning  

 av negativ goodwill avseende förvärvet av Artelj Lena  

 sommaren 2007. Intäkten togs upp i kvartal 3.  

       

       

Nummer 2 I rörelsekostnaderna för räkenskapsåret 2007  

 ingår en nedskrivning netto om 2 579 TSEK avseende den 

 återlämnade licensen i dotterbolaget OOO Tomano.  

 Nedskrivningen skedde det tredje kvartalet.   

       

Nummer 3 I finansnettot för räkenskapsåret 2007 och för kvartalet  

 juli - september 2007 ingår en realisationsvinst om  

 25 968 TSEK avseende utförsäljningen av 25% av   

 Kopylovskoye AB till en grupp externa investorer.  

       

       

Nummer 4 Skattekostnaden för räkenskapsåret 2007 består av betald  

 skatt om 681 TSEK samt i övrigt av förändring av   

 uppskjuten skatt.     

       

       

Nummer 5 Minoriteten om 25% av Kopylovskoye AB svarar för   

 43 102 TSEK av den totala minoritetsandelen i koncernen 

 
per årsslutet 
2007.     

       

Nummer 6 Ställda panter om 50 000 SEK avser spärrade bankmedel 

 till förmån för Värdepappercentralen VPC AB:s fordringar 

 på Kopylovskoye AB vid varje tidpunkt.   

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

Förvärvet av Artelj Lena 

I december 2006 förvärvades genom en serie av transaktioner 99,8 % av aktierna i det 

alluvialt guldproducerande företaget OOO Artelj Lena. Den totala förvärvskostnaden 

vid förvärvsdatum uppgick till 230 355 TRUR. Kontroll över företaget erhölls den 30 

juni 2007 och förvärvet redovisas också fro m detta datum i Central Asia Golds 
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koncernredovisning via förvärvsmetoden. Ännu så länge har en slutlig allokering av 

förvärvskostnaden inte genomförts. I tabellen nedan visas preliminär förvärvsanalys 

av tillgångar och skulder  som har erhållits genom förvärvet genomförd i enlighet med 

bestämmelserna i IFRS 3.  

 

Det förvärvade bolaget har inte tidigare redovisat i enlighet med IFRS. Därmed kan 

inte presenteras ingångsvärden i enlighet med IFRS. 

 

 
 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer i samband med denna rapport 

Koncernens riskexponering presenteras på sidan 39 i den senaste årsredovisningen. 

Det har därefter inte inträffat några generella förändringar avseende riskexponeringen. 

 

 

Närståendetransaktioner 

 

Säkerhetstjänster 

 

De olika dotterbolagen i Ryssland köper idag säkerhets- och bevakningstjänster från 

företaget OOO ”Ochrannaya Firma Shtjit”. Detta företag ägs till 60 % av Michail 

Malyarenko. Prissättning av tjänsterna är marknadsmässig. Under räkenskapsåret 

2007 betalades av dotterbolagen totalt 20 101 TRUR för sådana tjänster (5 312  

TSEK).  

 

 

Lokalhyra 

 

Delar av koncernens företagsledning och administration arbetar i staden Tomsk i 

Sibirien. Här arbetar de i hyrda lokaler i en kontorsfastighet som ägs av Michail 

Malyarenko. En mängd externa företag hyr lokaler i samma fastighet. Under 

räkenskapsåret 2007 har Central Asia Gold-koncernen betalt 1 614 TRUR i 
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kontorshyra (426 TSEK). Detta är samma lokalhyra som andra externa hyresgäster 

betalar i fastigheten. 

  

Management-bolag 

 

För att optimera kostnaden för managementtjänster har delar av administrationen i 

bolagets Tomskavdelning brutits ut i ett separat managementbolag. 

Managementbolaget omfattar jurister, bokförare, controllers, tolkar och 

logistikpersonal inklusive Michail Malyarenko själv. Avsikten är att få ned kostnaden 

för managementtjänster då managementbolaget även kommer att kunna lämna tjänster 

till externa kunder, samt att få bättre fördelningsgrund för samkostnader mellan 

koncernbolagen. Managementbolaget skall inte vara vinstmaximerande. Under 

räkenskapsåret 2007 betalade Central Asia Gold via dotterbolagen totalt 30 059 

TRUR (7 943 TSEK) till managementbolaget. Denna kostnad representerades tidigare 

av lönekostnader och andra bikostnader för egen personal. Ägarna av 

managementbolaget är Central Asia Golds två ryska huvudägare Alexander Merko 

och Michail Malyarenko till lika delar.  

 

 

Projekteringsbolag 

 

Central Asia Golds ryska dotterbolag genomför i syfte att spara pengar mycket 

byggnationsarbete i egen regi. För att dock få byggtillstånd med egen personal av 

myndigheterna måste ett ansvarigt byggprojekteringsföretag anlitas som inlämnar 

officiell dokumentation och tar ansvar för säkerhets- och andra byggföreskrifter. I 

detta fall har Central Asia Golds dotterbolag OOO Tardan Gold utsett bolaget OOO 

KUPIR att leda byggnadsarbetet och att handha ansvarsfrågan. Därmed hanteras delar 

av byggkostnaden via KUPIR. Detta bolag ägs till 100 % av Michail Malyarenko och 

hans familj. Under räkenskapsåret 2007 genomfördes byggnationsarbete motsvarande 

51 901  ( 13 715 TSEK) via OOO KUPIR. 

 

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

 

 

 

 

Stockholm, den 28 februari 2008 

 

Central Asia Gold AB (publ) 

 

 

 

 

Styrelsen 
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För mer information, vänligen kontakta: 

 

VD Torbjörn Ranta, tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 070 8 85 55 

04, email:  torbjorn.ranta@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- 

och besöksadress: Brovägen 9, 182 76 Stocksund 

 
Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland 

och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 

2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 645 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av 

guldreserver C1/C2 enligt ryska standards.  

 
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på 

Central Asia Gold ABs (“CAG”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej 

utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om CAGs framtida verksamhet. 

Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan 

komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck.  

Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid 

varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och 

osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och 

politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns 

tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig 

finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens 

deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) 

valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och 

osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den 

faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning 

förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  

 

mailto:torbjorn.ranta@cag.se
http://www.centralasiagold.se/

