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Auriant Mining AB (publ) 

Delårsrapport för sexmånadersperioden 1 januari – 30 juni 2012 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång: 

• Lakningsanläggningen vid Tardan har uppstartats framgångsrikt den 24 augusti 
2012: samtliga erforderliga tillstånd är erhållna. 

• Testkörningar av lakningsanläggningen har genomförts med framgångsrika 
resultat: ca 55 kg guld har producerats.  

• En ny lånefacilitet på 86 MRUB är säkrad; banklån har omstrukturerats och en 
överenskommelse om en ny återbetalningsplan är träffad. 

• Ledningsgruppen har förstärkts ytterligare genom utnämningen av Mihail Fedulov 
som CFO och Ekaterina Babaeva som chefsjurist för koncernen.  

Väsentliga händelser under rapportperioden: 

• Koncernens totala intäkter för rapportperioden uppgick till 71,7 MSEK (95,3 MSEK).  

• Den totala produktionen av guld uppgick för perioden januari-juni 2012 till 78 kg (152 
kg).  

• EBITDA för rapportperioden uppgick till 0,1 MSEK (-23,7 MSEK).  

• Nettoresultatet efter skatt och andelar utan bestämmande inflytande var -26,5 ( -30,3 
MSEK), vilket motsvarar en vinst per aktie om -1,5 SEK (-1,83 MSEK). 

• Operationellt outsourcingavtal med Urumkan för alluvial guldproduktion på Borzya har 
framgångsrikt slutförts i april 2012. 

• Denis Alexandrov har utsetts till ny VD i Auriant Mining AB i maj 2012. 

• Den 1 juni 2012 bytte bolaget namn till Auriant Mining AB enligt beslut från 
årsstämman den 24 maj 2012. 
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VD-kommentar 
 
Bästa aktieägare! 
 
Jag är glad och stolt över att skriva till er för första gången som VD för Auriant Mining. När jag åtog 
mig uppdraget i maj 2012, identifierade jag tre viktiga uppgifter som krävde omedelbara åtgärder: att 
starta upp Tardan-anläggningen, att omstrukturera bolagets skuld och att stärka dess ledningsgrupp. 
Idag kan jag rapportera om goda framsteg med alla dessa tre uppgifter: 
 
 
• I augusti har lakningsanläggningen vid Tardan framgångsrikt startats upp och fick då även alla 

godkännanden och tillstånd som krävs för lakningsanläggningen. Under juli och augusti har vi 
dessutom avslutat testkörningar på Tardan med mycket uppmuntrande resultat: ca 55 kg guld har 
producerats. 
 

• Som en del av skuldrestruktureringsprocessen, återbetalades första tranchen på 35 MRUB till 
Svyaz Bank och den 31 juli har vi kommit överens om en ny återbetalningsplan som gjort det 
möjligt för oss att få tillgång till ytterligare 86 MRUB av finansiering. Omstruktureringsprocessen 
pågår fortfarande och vi räknar med att slutföra pågående förhandlingar med finansiella institut i 
slutet av september 2012. 
 

• För att uppnå vårt mål med att stärka ledningsgruppen ytterligare, utsågs Mihail Fedulov till CFO 
och Ekaterina Babaeva som chefsjurist för koncernen. Vi har också anställt ett antal andra viktiga 
personer på våra driftställen. Vi fortsätter att anställa personal inom operationella, prospekterings 
och finansiella funktioner i koncernen för att stödja utvecklingen av en bra ledningsgrupp som kan 
uppnå den fulla potentialen i våra befintliga tillgångar. 

Mot bakgrund av de uppmuntrande resultaten av testkörningarna vid Tardan-anläggningen och den 
förväntade produktionen vid Borzya, håller vi fast vid vår tidigare prognos och räknar vi med att vår 
totala produktion under 2012 kommer att hamna i intervallet 600-700 kg Au. 
 
Tardan 
 
Under det andra kvartalet 2012 har Tardanledningen fokuserat på att färdigställa byggnationen av 
lakningsanläggningen och förbereda för testkörningar. I slutet av andra kvartalet hade 236 900 ton 
malm, med en medelhalt på 1,96 g/t guld lagts på hög och förberetts för vätskebegjutning i högarna # 1 
och # 2. Under testkörningen, som startades den 2 juni, genomfördes vätskebegjutning. 
 
Resultaten av provkörningen är mycket uppmuntrande. En del av produktionsresultaten från 
lakningsanläggningen har under juli och augusti bearbetats vidare, däribland genom desorption, och 
skickats till raffinaderiet i Krasnojarsk. Jag kan med glädje rapportera att resultatet av dessa 
testkörningar var att mellan den 2 och 15 augusti producerade vi våra första 55 kg guld från 
Tardananläggningen. Nu när alla erforderliga tillstånd är på plats, kommer lakningsanläggningen att 
gradvis öka produktionen under de kommande två åren, med målsättningen att producera 1000 kg Au 
per år från slutet av 2014. 
 
Krossning och uppläggning i högar fortsätter vid Tardan, och vi planerar att ha all malm under 
vätskebegjutning vid slutet av 2012. Med den nuvarande nivån på krossning, högläggning och 
produktion, har Tardan goda förutsättningar för att uppnå 2012 års produktionsmål. 
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Vi har också startat om kärnborrning vid Tardan för att förbereda reserverna i malmkropp # 6 och 
malmkropp # 28 för jordavrymning och gruvdrift under andra halvåret 2012 och hela 2013. Vi planerar 
att starta om gruvverksamheten i Tardan i september 2012 för att förse verksamheten med malm för 
högläggning under våren 2013. 
 
Solcocon 
 
Lakningsanläggningen vid Solcocon, vår produktionsenhet i Zabajkalje, har visat sämre resultat under 
andra kvartalet 2012. Det fanns två viktiga skäl till detta: sämre produktionsplanering på grund av brist 
på produktions- och prospekteringsborrningar som resulterade i utspädning av halterna i den brutna 
malmen, och upprepade haverier av en äldre kross som kräver kontinuerligt underhåll. Som en följd av 
detta ligger Solcocon för närvarande efter i planen avseende högläggning av malm och följaktligen i 
produktionen av guld. 
 
För att förbättra situationen på Solcocon flyttade vi två extra RC borriggar från Tardan till Solcocon, 
och kunde komma ikapp med den planerade produktionsborrning mellan juni och augusti 2012. 
Guldhalterna i den brutna malmen har förbättrats och överstiger för närvarande budgeterade nivåer. 
Dessutom köptes i augusti en ny kross till Solcocon som redan har kommit på plats och håller på att 
installeras. Krossen bör vara i full drift vid slutet av september 2012. 
 
Som en följd av de förbättringar vi har gjort i produktionsprocessen, prospekteringen och krossningen 
räknar vi med att öka produktionsnivåerna på Solcocon under andra halvåret 2012 för att återhämta en 
del av underprestationen. 
 
Prospektering 
 
Prospekteringsprojektet med Centerra vid Kara-Beldyr fortsätter att visa lovande resultat. Vår plan för 
vintersäsongen 2012-2013 är att fortsätta kärnborrning vid Kara-Beldyr i syfte att ytterligare öka dess 
mineralresurs. Prospekteringsverksamheten, som är tillåten enligt våra licenser för Uzjunzjul och det 
utvidgade Tardan-området, är för närvarande begränsade för att begränsa kostnaderna.  
 
Alluvial 
 
Som ett led i bolagets strategi att fasa ut alluvial produktion har verksamheten vid Borzya outsourcats 
till en extern entreprenör, Urumkan. Under det andra kvartalet 2012 har verksamheten i Urumkan 
koncentrerats på att jordavrymma det alluviala området vid Shirokaya Tala. I slutet av juli började 
Urumkan att anrika guldsand och producerade cirka 20 kg guld under de två första veckorna i augusti. 
 
 
Framtidsutsikter 
 
2012 är ett år av betydande förändringar för vårt företag, och detta återspeglas i namnbytet i juni till 
Auriant Mining. Jag är övertygad om att de strategiska åtgärderna som vi har vidtagit och de initiativ 
som vi driver, kommer att ge en stabil grund för den fortsatta utvecklingen av koncernen, trots 
osäkerheten i den globala ekonomiska miljön. 
 
Framöver kommer Auriant Mining att fortsätta stärka sin ledningsgrupp, att säkerställa en väl 
fungerande och framgångsrik utveckling av produktionen vid Tardan och aktivt driva 
verksamhetsförbättringar i Solcocon. Vi kommer också att fokusera på att öka våra 
prospekteringsaktiviteter i ett större område runt Tardan, samt på att säkerställa de nödvändiga 
licenserna vid Uzjunzjul och Staroverenskaya för att förbereda för 2013 prospekteringssäsong. 
 
Denis Alexandrov 
 
Följ oss på Twitter @auriantmining   
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Verksamheten 
 
Produktion 
 
Den totala guldproduktionen för första halvåret 2012 från Auriants produktionsenheter uppgår till 78 
kg (152 kg). Hela produktionen under Q2, 2012 kommer från malm baserad produktion.  

 
Produktionsenhet Licensområd

e 
Produktion Q2 

2012 (kg) 
Produktion Q2 

2011 (kg) 
Produktion 
2011 (kg) 

     
Tardan (gravitation)  
Tardan (lakning) 

Tardan 
Tardan 

44 
0 

40 
0 

96 
0 

Solcocon 
Sub total  

Staroverinska
ya 

34 
78 

112 
152 

 

238 
334 

 
Gold Borzya  Staroverinska

ya 
0 0 76 

     
Summa  78 152 410 

      
 
Tardan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Under första halvåret 2012 har Tardan avslutat andra etappen av lakningsanläggningen. Den 24 augusti 
har lakningsanläggningen testkörts med goda resultat och tillstånd för produktionsstart har erhållits. 
 

  Q2 2012 Q2 2011 
Brytning    
Stripping m3 185.0 127.3 
Bruten malm kt 55.5 86.9 
Snitthalt g/t 2.3 2.4 
Gravitation    
Kapacitet, ton kt 28.8 29.5 
Snitthalt g/t 4. 1 4.2 
Extraktionsgrad % 33% 32% 
Guldproduktion kg 44 40 
Höglakning    
Krossning    
Ton kt 82.9 22.5 
Halt g/t 1.5  1.4 
Stapling    
Malm ton kt 76.0  0 
Halt g/t 1.4 0 
Slagg ton  14.6 0 
Halt  3.4 0 
Lager    
Malm ton kt 171.2 152.4 
Halt g/t 1.4 1.6 
Slagg ton kt 250.1 249.8 
Halt g/t 2.1  3.3 
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Per 30 juni 2012 är hög nr 1 staplad och mängden staplad malm per 30 juni 2012 uppgår till 236 900 
ton med en genomsnittshalt av 1,96 g/ton. Utöver den malm som staplats i hög nr 1 har Tardan 171 200 
ton malm förberedd för krossning och stapling och 250 100 ton gravitationsslagg i lager, vilket 
förväntas att uppfylla hela produktionsplanen för 2012. Bevattning av högen påbörjades den 2 juli 
2012. Fram till 29 augusti 2012 har Tardan i provdrift redan producerat 55 kg guld. 
 
Utgående från att Tardan hade tillräckliga malmvolymer förberedda och delvis staplade för att 
tillgodose driften under året, avbröts all gruvdrift i Tardan i april 2012 för att minimera kostnaderna 
och fokusera fullt ut på driftsättning av lakningsanläggningen. Medan gruvdriften var vilande, kunde 2 
slagtrycksborrar frigöras och skickas till Solcocons produktionsenhet i Tjita tillsammans med borrteam 
för att underlätta produktionsprospektering vid dagbrotten på Solcocons produktionsenhet. Omstart för 
gruvverksamheten är planerad att ske i september 2012. 
 
Gravitationsanläggningen har varit i drift som planerat och producerat 44 kg (1 414 uns) guld under 
januari – juni 2012. Det kommer att åter tas i drift 2013 när högvärdig malm bryts. 
 
Vid framgångsrik driftsättning av Tardans lakningsanläggning förblir produktionsmålet 350-400 kg (11 
252-12 860 uns) för andra halvåret 2012. 
 
Solcocon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Under första halvåret 2012 har höglakningsanläggningen i Solcocon producerat 34 kg (1 093 uns) guld. 
Detta är lägre än de budgeterade nivåerna. Med ny krossutrustning som installeras och 2 nya borriggar i 
drift, kan produktionen för 2H 2012 uppskattas till 110 – 140 kg (3 536-4 501 uns). 
 
Guld Borzya - Urumkan 
 
Entreprenören för den alluviala utvinningen har börjat dagbrottsarbeten vid Gold Borzyas alluviala 
produktionsenhet. Produktionsplanen som fastställdes av entreprenören för 2012 ligger i intervallet 
100-120 kg (3215 - 3858 uns) guld. Auriant är alltjämt tillståndshavare och säljaren av 
guldproduktionen från den alluviala verksamheten, medan all gruvdrift och processverksamheter är 
utlagda på underentreprenörer i linje med bolagets strategi att fasa ut de alluviala tillgångarna. 
  
  

  Q2 2012 Q2 2011 
Brytning    
Stripping km3 475.9 1943.7 
Bruten malm kt 54.1  78.5 
Snitthalt g/t 1.4  1.56 
Höglakning    
Krossning / stapling    
Ton kt 13.7 135.9 
Halt g/t 1.3 1.17 
Guldproduktion kg 34.0 112.0 
Extraktionsgrad  46% 69% 
Lager    
Malm ton kt 5.9 5.4 
Halt g/t 1.3 2.3 



Auriant Mining AB: Delårsrapport för sexmånadersperioden januari-juni 2012 
 

6  

Auriants guldresurser presenteras i tabellerna nedan. 
 

 
 
 

Intäkter, resultat och finansiell ställning för koncernen  
 
Intäkter och resultat 
 
För de sex månader som avslutades 30 juni 2012 redovisade koncernen ett nettoresultat efter skatt och 
tillgångar utan bestämmande inflytande på -26,4 TSEK (-30,3 TSEK) vilket motsvarar -1,5 (-1,83) i 
resultat per aktie. 
 
Koncernens totala intäkter från guldförsäljning uppgick till 31 105 TSEK (41 991 TSEK) under 
perioden. Detta motsvarade 78 kg (152 kg) guld. Även om detta är en 42% volymminskning har 
bolaget känt av en lägre intäktsminskning till följd av högre guldpriser. Den sänkta avkastningen 
tillskrivs lägre produktionsvolymer i Solcocon. Produktionen i Tardan låg kvar på samma nivåer som 
under tidigare period. 
 
Under 6 månader 2012 har inga prospekteringskostnader kapitaliserats (3809 TSEK). 
 
Övriga rörelseintäkter för rapportperioden uppgick till 13 459 TSEK (238 TSEK) och hänför sig främst 
till redovisningseffekten av förändringen i ägandet i Awilia Enterprises Ltd, som JV-företaget Auriant 
Mining innehar tillsammans med Centerra Gold Inc. för utveckling av Kara Beldyrs licensområde. 
Centerra förvärvade i januari 2012 rätten till ytterligare 20% av det gemensamma bolaget. Återstående 
intäkter avser återföring av nedskrivningar som redan uppstått i IFRS under tidigare perioder. 
 
Outsourcing av alluviala verksamheter 2012 till extern entreprenör och minskad aktivitet i förberedelse 
av malm för höglakningsproduktion vid Tardan förklarar den generella minskningen av 
driftskostnaderna och minskningen av lager som följd. Förändringen i lager av färdiga och 
halvprocessade produkter motsvarade 27 130 TSEK (49 245 TSEK) under det första halvåret 2012. 
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De totala rörelsekostnaderna för koncernen under rapportperioden var -81 26 TSEK 
(-129 788 TSEK), varav övriga externa kostnader uppgick till -38 115 TSEK (-73 931 TSEK), löner 
och ersättningar till anställda -32 623 TSEK (-45 087 TSEK). Den totala minskningen av externa 
tjänster och minskade lönekostnader är återigen en effekt av outsourcing av alluviala verksamheter. Ett 
annat skäl är att dagbrotts- och sprängningsarbeten på Tardan frystes under andra kvartalet 2012 vilket 
resulterade i lägre kostnader jämfört med tidigare år siffror. 
 
Finansnettot uppgick till – 21 615 TSEK (-171 TSEK) för rapportperioden och inkomstskatten för 
rapportperioden till 4 722 TSEK (4 328 TSEK). Inkomstskatten är främst relaterad till förändring i 
uppskjuten skatt på dotterbolagsnivå. Finansnettot är högre jämfört med föregående år på grund av 
räntekostnader som uppstått för lån från Golden Impala, som är ett till den största aktieägaren 
närstående bolag. 
 
Efter försäljningen av dotterbolaget LLC Artelj Lena sommaren 2011, har koncernen inte några 
tillgångar utan bestämmande inflytande. Resultatet för innehav utan bestämmande inflytande för 
jämförelseperioden var -1 071 TSEK. 
 
Summa tillgångar 
 
Summan av tillgångar i bolaget ökade jämfört med årsskiftet till 708 065 TSEK. (676 095 TSEK). 
Förändringen motsvarar i huvudsak Tardans ökade WIP som en del av förberedelsearbetena för den 
nya lakningsanläggningen som skall tas i drift i augusti 2012. 
 
Investeringar, finansiering och likviditet 
 
Trots att företaget underpresterar i jämförelse med föregående års produktionsvolymer, har de strikta 
kontrollrutinerna som genomförts på koncernnivå medfört betydligt lägre skuldsättningsnivå för att 
klara driftsfinansieringen. 
 
Under rapportperioden uppgick de totala investeringarna till 27 135 TSEK (83 315 TSEK), som i 
huvudsak avser avslutade anläggningsarbeten och erhållande av nödvändiga tillstånd för 
lakningsanläggningen i Tardan. 
 
Under första halvåret 2012 har Auriant Mining delvis finansierat verksamheten genom lån från 
Svyazbank. Till följd av detta ökade låneskulderna med 59 012 TSEK. Under perioden återbetalades 
delar av lånen med sammanlagt 16 342 TSEK (inklusive ränta 5 740 TSEK). Totalt uppgår Auriant 
Minings utestående skuld till Svyaz-Bank per 30 juni 2012 till 114 410 TSEK. 
 
En viktig händelse som inträffade efter rapportdatum, i juli 2012, var att Tardan lyckades omförhandla 
båda lånen från Svyaz-Bank. Enligt det nuvarande avtalet förlängs återbetalningstiden till slutet av 
mars 2013. Till en följd av detta sker en höjning av krediträntan till 15% per år. 
 
Vidare har Auriant Mining utestående lån till Golden Impala, ett företag knutet till den största 
aktieägaren. Per den 30 juni 2012 uppgår den totala utestående skulden (inklusive ränta) till 209 398 
TSEK. Lånen från Golden Impala förfaller i september 2012 och löper med en årsränta mellan 13 och 
18%. Bolaget har förhandlat fram en förlängning av lånen till 2014. 
 
I juli 2012 har Golden Impala beviljat ytterligare lån på 630 000 dollar (ca 4,3 miljoner kronor) till 
Auriant Mining, som löper till september 2012 med en räntesats av 18%. 
 
På grund av de snäva avskrivningstiderna på de lån som erhållits genom Svyaz-Bank arbetar företaget 
för en refinansiering/omläggning av den nuvarande lånestocken för att hitta en mer hållbar ekonomisk 
lösning som ligger i linje med utvecklingsplanen. Det är styrelsens uppfattning att en sådan finansiell 
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lösning kommer att nås. 
 
Per den 30 juni 2012 uppgick koncernens kassabehållning till 10 225 TSEK (4 689 TSEK). 

Övrig finansiell information 
 
Rörelsesegment 
 
Bolagets redovisning av segment sker i enlighet med IFRS 8. För närvarande tillämpar koncernen 
enbart ett segment, i och med att endast en produkt, guld, utvinns och att all verksamhet sker i en 
ekonomisk miljö, Ryssland.  
 
Transaktioner med närstående 
 
Per den 30 juni 2012, har Auriant Mining AB fått ett antal lån från Golden Impala Ltd, ett företag, som 
kontrolleras av den största aktieägaren Preston Haskell, om totalt 180,7 MSEK. Som säkerhet för en 
del av lånen har Auriant Mining pantsatt 50% av andelarna i dotterbolaget LLC Tardan Gold och 100% 
av andelarna i dotterbolaget LLC Uzhunzhul. I slutet av juli 2012 fick Auriant Mining ett annat lån till 
ett belopp av 630 000 USD (ca 4,3 MSEK) från Golden Impala Ltd. 
 
Anställda 
 
Koncernen hade i genomsnitt 705 (974) anställda under rapportperioden. Vid rapportperiodens slut, 
den 30 juni 2012, uppgick antalet anställda i koncernen till 710 (1 139). Minskningen i antal anställda 
beror på att driften av den alluviala guldproducenten Gold Borzya har outsourcats till en extern 
entreprenör från april 2012 och även försäljningen av Artelj Lena.  
 
Utgivna aktier 
 
Antalet utgivna aktier vid rapportperiodens slut uppgår till 17 616 987. Aktiekapitalets gränser utgörs 
av lägst 150 000 TSEK och högst 600 000 TSEK. Aktiens kvotvärde är 11,25 SEK och varje aktie har 
en röst.  
 
Produktionsprognos 
 
Bolagets produktionsprognos för kalenderåret 2012 ligger i intervallet 600 – 700 kg (19 290 – 22 505 
oz).  

Moderbolaget 
 
Moderbolaget är ett holdingbolag utan betydande operationell verksamhet. Det stöder dotterbolagen 
med finansiering, investorrelationer, strategibeslut etc. Moderbolaget har ingen annan inkomst än 
intäkter i form av räntor på lån till dotterbolag samt ränta avseende bankinlåning. 
 
Rörelseresultatet för rapportperioden uppgick 4 290 TSEK (-2 863 TSEK). Förändringen beror främst 
på en ökning av övriga rörelseintäkter under perioden avseende vinsten från försäljningen av 20% av 
andelar i Awilia Enterprises Ltd till Centerra Gold i enlighet med joint venture avtalet avseende Kara 
Beldyr licensområdet, eftersom Centerra Gold i januari 2012 har tjänat in rätten till ytterligare 20% i 
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företaget. Totala rörelsekostnader uppgick till -3 736 TSEK (-3 005 TSEK). 
 
Nettoresultat finansiella poster uppgick till -13 347 TSEK (10 480 TSEK). Den betydande 
minskningen är främst relaterad till räntan på lånen från Golden Impala Ltd. En total kursförlust på -7 
704 SEK uppstod under perioden. Detta avser omvärdering av skulder i USD. Nettoresultat för 
rapportperioden uppgick till -9 057 TSEK (7 617 TSEK). 
 
Moderbolagets likvid medel uppgick till1 001 TSEK (1 632 TSEK) vid rapportperiodens utgång, 30 
juni 2012. 
 
Ökningen av kortfristiga skulder jämfört med resultater vid årets slut har främst orsakats av lån, 
inklusive upplupen ränta, från närstående parter, Golden Impala Ltd uppgående till 209 398 TSEK (165 
701 TSEK). 
 
Redovisningsprinciper och grund för rapportens upprättande 
 
Koncernredovisningen för Auriant Mining AB har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS), i enlighet med beskrivningen av koncernens redovisningsprinciper på 
sidan 40 i årsredovisningen för 2011. De uppskattningar och bedömningar som gjorts av styrelsen och 
ledningenen vid upprättandet av delårsrapporten beskrivs på sidan 45 i årsredovisningen för 2011. 
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering (Interim Financial 
Reporting), Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, 
Kompletterande redovisningsnormer för koncerner.  
 
De nya eller reviderade IFRS-standarder eller IFRIC-tolkningarna som har trätt i kraft sedan 1 januari 
2012 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar.  
 
Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Dessutom 
tillämpar moderbolaget Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för 
juridiska personer. 

Risker och osäkerhetsfaktorer i samband med denna rapport 
 
Koncernens riskexponering presenteras på sidan 24 i årsredovisningen för verksamhetsåret 2011. 
Styrelsen bedömer att de mest väsentliga riskfaktorerna för närvarande är: 
 
1) Guldprisrisk: Fluktuationerna i det internationella guldpriset påverkar direkt intäkterna för 
guldproducerande företag.  
2) Valutarisker: Auriant Minings verksamhet och rapportering påverkas av guldpriset i USD 
produktionskostnader i rubel samt rapportering i SEK. Svängningar i växelkurserna kan få stor 
påverkan på både det lokala operationella resultatet och värdet i SEK rapporterade resultatet.  
3) Politiska risker: Auriant Mining agerar i dagsläget i Ryssland. Ryssland är en ung demokrati och 
den politiska situationen är inte lika stabil som i Västeuropa.  
4) Inflationsrisk: Den ryska ekonomin har utsatts för betydande inflationstryck under de senaste åren 
inklusive detta. Detta inverkar direkt på produktionskostnaderna i ett guldbolag.  
5) Geologisk risk: Guldreserverna i ett guldproduktions- och guldprospekteringsföretag påverkas av 
geologiska och ekonomiska faktorer. Uppskattningen av reserverna är därför alltid beroende av det 
internationella guldpriset, kostnaderna förenade med produktionen etc. Därför kan de uppskattade 
guldreserverna i ett guldföretag bli föremål för ändring när som helst. Speciellt de alluviala 
dotterbolagen inom Auriant Mining är känsliga för kostnadsökningar.  
6) Finansiell- och projektrisk: Auriant Mining är ett litet guldföretag i ett tidigt skede. Det sysslar såväl 
med prospektering som produktion av guld. Bolaget är fortfarande i behov av extern finansiering för att 
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utveckla sin verksamhet. Om tillgången till extern finansiering skulle minska skulle det inverka 
negativt på bolagets framtidsutsikter. Det för närvarande mycket dåliga klimatet på den globala 
aktiemarknaden skall tas i beaktning. 
7) Legal risk: Auriant Mining verkar i den komplicerade och föränderliga legala miljön i Ryssland. 
Vidare är den ryska skattelagstiftningen föremål för diverse tolkningar och ofta förekommande 
förändringar. Förändringar i tolkningen av skattelagstiftningen och den legala miljön skulle kunna 
medföra väsentlig påverkan på bolaget.  
 

 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 
I juli 2012 har Tardan Gold slutfört byggnationen av lakningsanläggningen och kallat in 
RosTechNadzor (ett statligt organ) för att starta den formella processen och att erhålla nödvändiga 
tillstånd för igångsättning av fas 2 av lakningsanläggningen. Anläggningen har officiellt godkänts av 
Tyvanedra den 24 juli 2012.  
 
Den 30 juli 2012 ingick Tardan Gold ett tilläggsavtal med Sviaz-bank om omstrukturering av 
betalningsplan. Låneavtalet har blivit förlängt fram till mars 2013. Den årliga räntan höjdes till 15% 
från den 1 juli 2012. 
 
I juli 2012 har Auriant Mining beviljats ett lån på 4,3 MSEK (630 KUSD) med 18% årlig ränta och 
löptid fram till september 2012 från närstående part, Golden Impala Ltd. 
 
Mihail Fedulov har utsetts till ny CFO för koncernen. Ekaterina Babaeva har utsetts till chefsjurist. 
 
I juli 2012 har Roman Semenov gått in i Auriant Mining som chef för Chitaverksamheten. Roman har 
stor erfarenhet från guldbranschen i regionen. Innan han började på företaget arbetade Roman för 
Highland Golds dotterbolag i Chita. 

Kommande rapporttillfällen 
 
Nästa finansiella rapport är delårsrapporten för perioden januari-september 2012, som kommer att 
publiceras den 28 november 2012. 
 
Delårsrapport för niomånadersperioden jan-sept 2012 28 november 2012 
Bokslutskommuniké   27 februari 2013 
 
 
Företagsinformation 
 
Auriant Mining AB är ett svenskt gruvbolag inriktat på guldproduktion och prospektering i Ryssland, i 
de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och koncernens 
sammantagna tillgångar bedömdes vid utgången av mars 2012 omfatta ca 1 000 000 oz (1 troy ounce 
=31,1 g) av guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, vilket motsvarar omkring 32 ton.  
Moderbolagets fullständiga namn är Auriant Mining AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag med säte i 
Stockholm med organisationsnummer 556659-4833. Moderbolagets adress är Engelbrektsplan 2, 4 tr, 
114 34 Stockholm.  
Sedan den 19 juli 2010 handlas AURs aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic 
Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.se. Mangold Fondkommission är 
Certified Adviser till AUR, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se. 
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Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver alla väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen star inför.  
 
Stockholm, 29 augusti, 2012 
 
Auriant Mining AB (publ.) 
 
Preston Haskell Lars Guldstrand  Nick Harwood 
Styrelseordförande Ledamot  Ledamot 
 
Ingmar Haga  Denis Alexandrov  
Ledamot VD och Ledamot 
 
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Denis Alexandrov, VD i Auriant Mining AB, 
tel: +7 903 550 48 40 
E-post: denis.alexandrov@auriant.com 
 
Dmitry Stankov, utvecklings och kommunikationsdirektör i Auriant Mining AB, 
tel: +7 903 282 30 88 
E-post: dmitry.stankov@auriant.com 
  
Hemsida: www.auriant.com 
Twitter @auriantmining 
 
Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4tr 114 34 
Stockholm 
 
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med 
avseende på Auriant Mining ABs (“AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga 
uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s.k. ”forward looking statements” om 
AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till 
uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, 
”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för 
AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa 
uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, 
inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de 
länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig 
vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig 
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser 
koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) 
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker 
och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt 
stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i 
bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart 
uppdatera sådana framtidsbedömningar.   
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader

2012-04-01 2011-04-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01
(Alla belopp i TSEK) -2012-06-30 -2011-06-30 -2012-06-30 -2011-06-30 -2011-12-31

Intäkter 
Intäkter från försäljning av guld 16 167 27 281 31 105 41 991 131 965
Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 570 0 3 809 4 112
Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor 16 166 32 102 27 130 49 245 42 663
Övriga rörelseintäkter 6 508 0 13 459 238 18 175
Summa intäkter 38 841 60 953 71 694 95 283 196 915

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -19 122 -51 317 -38 115 -73 931 -149 823
Personalkostnader -14 817 -27 379 -32 623 -45 087 -84 409
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar -4 025 -6 253 -10 522 -10 770 -63 847

Summa rörelsekostnader -37 964 -84 949 -81 260 -129 788 -298 079

Rörelseresultat 877 -23 996 -9 566 -34 505 -101 164

Finansnetto -20 834 1 035 -21 615 -171 -27 101

Resultat före skatt -19 957 -22 961 -31 181 -34 676 -128 265

Inkomstskatt 6 721 3 713 4 722 4 328 7 869

Periodens resultat -13 236 -19 248 -26 459 -30 348 -120 396

Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -13 236 -18 179 -26 459 -29 277 -119 325
Minoritetsintressen 0 -1 069 0 -1 071 -1 071

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,75 -1,13 -1,50 -1,83 -7,17
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) **) -0,75 -1,13 -1,50 -1,83 -7,17

Antal aktier vid 
periodens slut 17 616 987 16 016 987 17 616 987 16 016 987 17 616 987

Genomsnittligt antal aktier
för perioden 17 616 987 16 016 987 17 616 987 16 016 987 16 652 603

Genomsnittligt antal aktier för perioden
med hänsyn till utspädning **) 17 616 987 16 016 987 17 616 987 16 016 987 16 652 603

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader

2012-04-01 2011-04-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01
(Alla belopp i TSEK) -2012-06-30 -2011-06-30 -2012-06-30 -2011-06-30 -2011-12-31

Periodens resultat -13 236 -19 248 -26 459 -30 348 -120 396

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser -18 525 -19 226 294 -12 504 -6 739

Totalresultat för perioden -31 761 -38 474 -26 165 -42 852 -127 135

Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -31 761 -37 405 -26 165 -41 781 -126 064
Minoritetsintressen 0 -1 069 0 -1 071 -1 071
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
June 30 June 30 Dec 31

(Alla belopp i TSEK) 2012 2012 2011

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 160 374 167 187 159 496
Materiella anläggningstillgångar 239 226 202 746 229 365
Finansiella anläggningstillgångar 67 537 79 965 80 105
Summa anläggningstillgångar 467 137 449 898 468 966

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 188 071 250 191 153 620
Kortfristiga fordringar 42 632 100 233 42 514
Likvida medel 10 224 4 689 10 995
Summa omsättningstillgångar 240 928 355 113 207 129

SUMMA TILLGÅNGAR 708 065 805 011 676 095

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 281 865 362 450 308 031
Minoritetsintresse - 6 487 -
Totalt eget kapital 281 865 368 937 308 031

Långfristiga skulder 55 198 95 836 85 413

Kortfristiga skulder 371 002 340 238 282 651

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 708 065 805 011 676 095

STÄLLDA PANTER 198 315 121 536 188 816

ANSVARSFÖRBINDELSER - 1 558 -
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
Innehav utan

Övrigt tillskjutet Valutakurs Balanserat bestämmande Summa
(Alla belopp i TSEK) Aktiekapital kapital reserver resultat inflytande eget kapital
Eget kapital per 31 december 2010 180 191 143 705 -11 404 91 614 1 405 405 511

Totalresultat
Nettoresultat för perioden -29 277 -1 071 -30 348
Omräkningsdifferens -12 504 -12 504
Summa totalresultat för perioden -12 504 -29 277 -1 071 -42 852

Förändring i innehav utan bestämmande inflytande 125 6 153 6 278

Eget kapital per 30 juni 2011 180 191 143 705 -23 908 62 462 6 487 368 937

Totalresultat
Nettoresultat för perioden -90 173 -90 173
Omräkningsdifferens 5 764 5 764
Summa totalresultat för perioden 5 764 -90 173 0 -84 409

Förändring i innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 -125 0 -6 487 -6 612

Transaktioner med ägare
Nyemission 18 000 10 000 28 000
Nyemissionskostnader -108 -108
Justering av nyemissionskostnader 2 222 2 222
Summa transaktioner med ägare 18 000 12 114 30 114

Eget kapital per 31 december 2011 198 191 155 819 -18 144 -27 836 - 308 030

Totalresultat
Nettoresultat för perioden -26 459 -26 459
Omräkningsdifferens 294 294
Summa totalresultat för perioden 294 -26 459 -26 165

Eget kapital per 30 juni 2012 198 191 155 819 -17 850 -54 295 - 281 865

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
6 månader 6 månader 12 månader

2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01
(Alla belopp i TSEK) -2012-06-30 -2011-06-30 -2011-12-31

Rörelseresultat -9 566 -34 505 -101 164

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -2 101 10 770 60 465
Betald/erhållen ränta -3 450 -2 795 -13 323

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 117 -26 530 -54 022
före förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital 12 341 -33 442 11 328

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 776 -59 972 -42 694

Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 135 -83 315 -124 009

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 28 847 125 898 155 040

Periodens kassaflöde -1 064 -17 389 -11 663

Likvida medel vid periodens början 10 995 22 230 22 230

Kursdifferens i likvida medel 293 -152 428

Likvida medel vid periodens slut 10 225 4 689 10 995
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KONCERNENS NYCKELTAL
6 månader 6 månader 12 månader

2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01
-2012-06-30 -2011-06-30 -2011-12-31

Summa tillgångar (TSEK) 708 065 805 011 676 095
Eget kapital (TSEK) 281 865 368 937 308 031
Soliditet (%) 39,8% 45,8% 45,6%
Räntebärande skulder (TSEK) 276 072 230 068 243 219
Antal anställda vid periodslutet 710 1 139 495
EBITIDA (TSEK) 956 -23 735 -37 317

Per aktie
Resultat per aktie (SEK) -1,50 -1,83 -7,17
Eget kapital per aktie (SEK) 16,00 22,63 17,48
Räntabilitet på eget kapital (%) -6,5% -7,8% -39,0%

Nyckeltalsdefinitioner
Summa tillgångar (TSEK) Summa tillgångar enligt balansräkningen vid periodslutet
Eget kapital (TSEK) Totalt eget kapital inklusive minoritetsintresse enligt 

balansräkningen vid periodslutet
Soliditet (%) Eget kapital dividerat med totalt kapital uttryckt i procent
Räntebärande skulder (TSEK) Totala räntebärande skulder vid periodslutet
EBITIDA (TSEK) Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar

(Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)
Resultat per aktie (SEK) Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt 

antal utestående aktier under perioden före utspädning
Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital exklusive minoritetsintresse vid periodslutet delat 

med totalt antal utestående aktier vid samma tidpunkt
Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt 

eget kapital under perioden
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader

2012-04-01 2011-04-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01
(Alla belopp i TSEK) -2012-06-30 -2011-06-30 -2012-06-30 -2011-06-30 -2011-12-31

Intäkter 
Övriga intäkter 29 9 8 026 142 198
Totala intäkter 29 9 8 026 142 198

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader -1 786 -1 126 -3 077 -2 532 -11 586
Personalkostnader -133 -241 -660 -473 -2 289
Rörelsekostnader -1 918 -1 367 -3 736 -3 005 -13 875

Rörelseresultat -1 889 -1 358 4 290 -2 863 -13 677

Finansnetto -13 610 8 918 -13 347 10 480 -228 403

Resultat före skatt -15 499 7 560 -9 057 7 617 -242 080

Inkomstskatt - - -

Periodens resultat -15 499 7 560 -9 057 7 617 -242 080

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader

2012-04-01 2011-04-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01
(Alla belopp i TSEK) -2012-06-30 -2011-06-30 -2012-06-30 -2011-06-30 -2011-12-31

Periodens resultat -15 499 7 560 -9 057 7 617 -242 080

Valutakursdifferenser -7 568 0 -3 592 0 -825

Totalresultat för perioden -23 067 7 560 -12 649 7 617 -242 905

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
June 30 June 30 Dec 31

(Alla belopp i TSEK) 2012 2012 2011

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar 725 250 778 371 703 442
Summa anläggningstillgångar 725 250 778 371 703 442

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar 530 467 402
Likvida medel 1 001 1 362 8 119
Summa omsättningstillgångar 1 531 1 829 8 521

SUMMA TILLGÅNGAR 726 781 780 200 711 963

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 512 364 745 421 525 013

Långfristiga skulder 894 12 663 14 914

Kortfristiga skulder 213 524 22 116 172 036

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 726 781 780 200 711 963

STÄLLDA PANTER 412 136 287 180 405 885

ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 79 550
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
Valutakurs Balanserat Periodens Summa

(Alla belopp i TSEK) Aktiekapital Reserfond Överkursfond reserv resultat resultat eget kapital
Eget kapital per 31 december 2010 180 191 68 032 568 685 -31 092 -62 511 14 499 737 804

Resultatdisposition 14 499 -14 499

Totalresultat
Nettoresultat för perioden 7 617 7 617
Omräkningsdifferens
Summa totalresultat för perioden 0 7 617 7 617

Eget kapital per 30 juni 2011 180 191 68 032 568 685 -31 092 -48 012 7 617 745 421

Totalresultat
Nettoresultat för perioden -249 697 -249 697
Omräkningsdifferens -825 -825
Summa totalresultat för perioden -825 -249 697 -250 522

Transaktioner med ägare
Nyemission 18 000 10 000 28 000
Nyemissionskostnader -108 -108
Justering av nyemissionskostnader 2 222 2 222
Summa transaktioner med ägare 18 000 12 114 30 114

Eget kapital per 31 december 2011 198 191 68 032 580 799 -31 917 -48 012 -242 080 525 013

Resultatdisposition -242 080 242 080 0

Totalresultat
Nettoresultat för perioden -9 057 -9 057
Omräkningsdifferens -3 592 -3 592
Summa totalresultat för perioden -3 592 -9 057 -12 649

Eget kapital per 30 juni 2012 198 191 68 032 580 799 -35 509 -290 092 -9 057 512 364

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
6 månader 6 månader 12 månader

2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01
(Alla belopp i TSEK) -2012-06-30 -2011-06-30 -2011-12-31

Rörelseresultat 4 290 -2 863 -13 677

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -5 863 - -
Betald/erhållen ränta -3 327 -400 -1 906
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -4 900 -3 263 -15 583

Förändring av rörelsekapital -968 2 153 9 386

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 868 -1 110 -6 197

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 078 -27 176 -178 057

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 27 828 18 704 181 008

Periodens kassaflöde -7 118 -9 582 -3 246

Likvida medel vid periodens början 8 119 10 945 10 945
Kursdifferens i likvida medel 0 -1 420

Likvida medel vid periodens slut 1 001 1 362 8 119


