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AURIANT MINING AB (publ.) 

Q2 2022 delårsrapport (januari – juni) 

De konsoliderade finansiella räkenskaparna för Auriant Mining Group (”Auriant Mining”, ”Bolaget”), 

varav Auriant Mining AB (publ.) med organisationsnummer 556659-4833 är moderbolaget 

(”Moderbolaget”), presenteras här för den sexmånadersperiod som slutade den 30 juni 2022. 

 

Höjdpunkter 
Belopp inom parentes avser samma period föregående år. 

• Guldproduktion 423,1 kg / 13 605 oz (454,9 kg /14 626 oz) 

• Guldförsäljningen 435,5 kg /14 000 oz (391,8 kg /12 598 oz) 

• Konsoliderade intäkter 26,3 MUSD (22,9 MUSD) 

• Periodens resultat efter skatt 9,7 MUSD (3,7 MUSD) 

• EBITDA 13,5 MUSD (10,6 MUSD) 

• Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 7,4 MUSD (10,7 MUSD) 

• Genomsnittligt försäljningspris för guld 1 878 USD/oz (1 821 USD/oz) 

• Uppdaterad årlig produktionsprognos 2022 är 800 kg guld 

 

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden  

Birgit Köster Hoffmann, styrelseledamot i Auriant Mining AB (publ.) (”Bolaget”) har lämnat sitt uppdrag 
i Bolagets styrelse av personliga skäl den 18 augusti 2022. 
 
Birgit Köster Hoffmann har varit styrelseledamot i Bolaget sedan maj 2021 och ordföranden i finans- och 
revisionsutskottet sedan maj 2022. 
 
En ny ordförande i finans- och revisionsutskottet kommer att utses av styrelsen från de nuvarande 
styrelseledamöterna i Bolaget. 
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VD:s kommentar 
Sammanfattning  

Trots den fortsatta osäkerheten och riskerna i samband med internationella sanktioner mot Ryssland 

har Bolaget uppnått sina mål för den första halvåret 2022. 

 

Bolaget diversifierar sina guldförsäljningskanaler 

 

Även om den nuvarande utmanande geopolitiska situationen inte påverkade verksamheten, 
leveranskedja och likviditet vid Tardan beslutade Bolaget att diversifiera sina guldförsäljningskanaler. 

• Tre nya försäljningskontrakt med raffinaderianläggningar tecknades. 

• LLC Tardan Gold, fick en guldförsäljningsexportlicens i maj 2022. 

• LLC Tardan Gold fortsätter att sälja guld till en ny bank under ett nytt försäljningskontrakt till 
rabatter som var lägre än de som erbjuder de alternativa försäljningskanalerna. 
 

Moderbolaget öppnar ett nytt bankkonto 
 
Moderbolagets nya bankkonto hos en internationell bank säkrade en ersättning för dess tidigare 
bankkonto, fastlåst till följd av uppsägning av affärsverksamheten för den tidigare banken i Österrike. 
Detta gjorde det möjligt för bolaget att säkerställa en hållbar finansiering av moderbolaget. 

 

Uppdatering av prospektering 

Med målet att öka kvaliteten och omfattningen av guldresurserna och förlänga gruvans livslängd vid 
Tardan, har prospekteringsprogrammet Q2 2022 fokuserat på att förbereda för borrning där, och i 
synnerhet vid Bay Suit-området som ligger nära CIL-anläggning. 

Kara-Beldyr uppdatering  

Med tanke på de geopolitiska frågorna är vår försiktiga uppskattning att produktionen på Kara-Beldyr 
kommer att påbörjas enligt målet under Q4 2025 med förutsättning att tillräcklig elektrisk effekt erhålls. 

Kara-Beldyr har geologiska resurser på 26,8 ton enligt JORC, vilket visar gruvans livslängd på 10–11 år 
med producering 2 ton guld per år.  

Vi är hoppfulla trotts den nuvarande situationens bakgrund att det regionala utvecklingsprogrammet för 
el kommer att delvis statligt finansieras och att elledningen ska byggas och ger tillräcklig elkraft. 

 

Utsikt 

Bolaget förväntar sig att uppnå sitt årliga produktionsmål på 800 kg guld med produktions TCC till cirka 
1 280 USD per oz under 2022. Alla långsiktiga prognoser under den nuvarande instabila geopolitiska 
situationen förblir svåra. 

                                                                                                                 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                   Danilo Lange, VD               
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Verksamhet  

Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Staroverinskay1), en 
prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling. 
Guldproduktionen under H1 2022, jämfört med motsvarande period 2021 and helår 2021, presenteras 
i följande tabell: 

Produktionsenhet 
H1 2022 H1 2021 År till år 

jämförelse 

FY 2021 

 kg oz kg oz kg oz kg oz 

Malmbaserad         

  Tardan (CIL) 421,9 13 566 446,3 14 349 -24,4 -783 893 28 720 

Alluvial                 

  Staroverinskaya 1,2 39 8,6 277 -7,4 -239 18 563 

Total guldproduktion 423,1 13 605 454,9 14 626 -31,8 1 021 911 29 283 

 

Tardan 

Tardan inkluderar Tardans dagbrottsgruva och Tardans CIL-anläggning. Tardans CIL-anläggning har en 
beräknad bearbetningskapacitet på >50 ton per arbetstimme. CIL-anläggningens flödesschema är 
följande: krossning, fräsning och förtjockning följt av direkt urlakning i tankar, sedan separering till avfall 
och laklösning via pressfilter följt av sorption, desorption av laklösningen och sedan elektrolys. Produkten 
från platsen är guldlegeringar (Doré-tackor) som innehåller cirka 83–89% guld. Dessa förädlas 
ytterligare till bankbara guldtackor av ett externt raffinaderi. 

Under H1 2022 volymen av malm som bearbetats genom CIL-anläggningen uppgick till 178 kt (H1 2021: 
159 kt), en ökning på 19 kt eller 12%. Snitthalten under H1 2022 var 2,42 g/t, jämfört med 2,27 g/t under 
H1 2021, en ökning på 7%.  

Avrymningsvolymen uppgick till 1 103 km3 (+330 km3 eller 43% mer än under H1 2021).  

Under H1 2022 volymen av malm som bearbetats genom CIL-anläggningen uppgick till 193 kt med en 
snitthalt om 2,46 g/t (totalt guld i malmen – 473 kg). Volymen av bearbetad malm under H1 2021 uppgick 
till 207 kt med en snitthalt på 2,24 g/t (totalt guld i bearbetad malm – 463 kg).  

Under H1 2022 uppgick malmbaserad guldproduktion till 421,9 kg (13 566 oz), jämfört med 446,3 kg (14 
349 oz) under H1 2021, en minskning med 5% eller 24 kg (783 oz).  

Sammantaget var produktion H1 2022 i linje med Bolagets produktionsplan. 

Staroverinskaya licensområde  

Alluvial guldproduktion uppgick till 1,2 kg (39 oz) jämfört med 8,6 kg (277 oz), en minskning med 86%, 
eller 7,4 kg (239 oz) på grund av försenad start av guldsandsbrytningen orsakad av sen avfrostning av 
marken. 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
1 Bolaget verkar på Staroverinskaya licensområde som omfattar inte bara Solcocon utan även andra områden. 
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Finansiell översikt 
Kommentarer till ekonomiskt resultat 

Intäkter 

 

 
H1 2022 H1 2021 

År till år 

jämförelse 

FY 2021 

 kg oz kg oz kg oz kg oz 

Guldförsäljning 435 14 000 392 12 598 44 1 402 819 26 316 

   Malmbaserad guld 435 14 000 392 12 410 49 1 402 801 25 753 

   Alluvial guld - - 6   188 (6) (188) 18 563 

Genomsnittspris av realiserad guld, 

USD/oz 
 1 878  1 821 - 57  1 812 

Totala intäkter, MUSD  26,3  22,9 - 3,4  47,7 

 

Intäkterna från försäljningen av guld uppgick till 26,3 MUSD, en ökning med 15% jämfört H1 2021 (22,9 
MUSD), på grund av en högre volym sålt guld. Under H1 2022 uppgick försäljningsvolymen av guld till 
435 kg (14 000 oz), vilket är 11% eller 44 kg (1 402 oz) mer än under H1 2021. 

I en starkare guldprismiljö ökade det genomsnittspris av realiserad guld per uns med 3% från 1 821 USD 
under H1 2021 till 1 878 USD under H1 2022. 

Kostnader 

Under H1 2022 minskade koncernens försäljningskostnader med 8%, jämfört med H1 2021, till 13,6 
MUSD, medan kontanta rörelsekostnader ökade med 36% till 15,5 MUSD. 

 

 H1 2022  H1 2021 Avvikelse Avvikelse 
   TUSD TUSD TUSD % 
Kontanta rörelsekostnader (15 454) (11 386) (4 068) 36% 
Förändring av avrymningstillgångar (icke- 
kassapåverkande) 

1 314 709 605 85% 

Förändring i pågående arbete (icke-kassapåverkande) 2 770 (184) 2 954 (1 605%) 
Avskrivning och amortering (icke-kassapåverkande) (2 279) (4 029) 1 750 (43%) 
Försäljningskostnader (13 649) (14 890) 1 241 (8)% 

 

Kontantkostnaderna ökade främst på grund av högre avrymningvolymer och ökade priser hos 
gruventerprenerer, material, reservdelar och bränsle.  

Koncernens intäkter från guldförsäljning är kopplade till US-dollar (USD), medan de flesta av koncernens 
rörelsekostnader är denominerade i ryska rubel (RUB). Starkare RUB jämfört med US-dollar kan påverka 
koncernens marginaler negativt genom att öka USD-värdet på dess RUB-denominerade kostnader, 
medan en svagare RUB påverkar dess marginaler positivt eftersom det minskar USD-värdet av 
koncernens RUB-denominerade kostnader. En betydande förstärkning RUB mot USD under Q2 2022 
hade en negativ effekt på koncernens marginal. Under Q1 2022 uppgick den genomsnittliga USD/RUB-
växelkursen till 87,35; medan den genomsnittliga USD/RUB-växelkursen under Q2 2022 sjönk till 66,51 
(Q1 2021: 74,37; Q2 2021: 74,29). 

Högre kontanta driftskostnader samt lägre volym av hårt malbaserad guld producerat under H1 2022 
ledde till en ökning av kontantkostnaden per uns. Den genomsnittliga kontantkostnaden per uns 
producerat på LLC Tardan Gold ökade med 43% från 705 USD/oz under H1 2021 till 1 011 USD/oz under 
H 2022. 
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Uppskjuten avrymning på malmkropp 26 och malmzon #6 har skjutits fram för att säkra tillgången på 
malm under 2022–2024.  

Förändringen av pågående arbete under H1 2022 och H1 2021 var i linje med gruv- och 
produktionsverksamhet. 

Under H1 2022 ökade de allmänna och administrativa kostnader med 9% till 1,4 MUSD främst på grund 
av extra flyttkostnader för huvudkontor i Moskva och högre priser på flygbiljetter. 

Bolagets finansiella kostnader representerades av räntorna på in- och utlåning samt leasing och uppgick 
till 1,7 MUSD under H1 2022, en nettominskning på 7% jämfört med föregående period (H1 2021: 1,8 
MUSD). Räntekostnaderna minskade avsevärt på grund av återbetalning av banklån såväl som en 
sänkning av räntan på banklån från 4,9% till 4,1%. Den ovan nämnda minskningen motverkades delvis 
av ökningen av låneskulden till Golden Impala och genomsnittlig ränta ökade från 5,9 % till 7,0 %. 

Under 2020 blev LLC Tardan Gold deltagare i regionala investeringsprojekt och erhöll rätten att tillämpa 
den reducerade inkomstskattesatsen på 17%. Under H1 2022 uppgick inkomstskatt till 1,9 MUSD (under 
H1 2021 kvittades inkomstskatter på 1,5 MUSD med 0,6 MUSD mot uppskjutna skattefordringar i 
balansräkningen avseende skatteförluster som överförts i ny räkning i LLC Tardan Gold). 

Finansiella resultat 

Under H1 2022 redovisade konsernen en nettovinst på 9,7 MUSD, jämfört med 3,7 MUSD under H1 2021.  

Resultat per aktie för perioden var 0,10 USD, jämfört med 0,04 USD under H1 2021.  

EBITDA ökade med 26% och uppgick till 13,5 MUSD under H1 2022 (10,6 MUSD under jämförelse 
period) med en EBITDA-marginal på 51%, jämfört med 46% under H1 2021. 

 EBITDA marginal, % H1 2022 H1 2021 Avvikelse Avvikelse 

 MUSD MUSD MUSD % 

Intäkter 26,3               22,9  3,4  15% 

EBITDA   13,5  10,6                 2,8  27% 

EBITDA marginal, % 51% 46% 5% 11% 

 

EBITDA avstämning mot resultat före skatt H1 2022 H1 2021 Avvikelse Avvikelse 

 MUSD MUSD MUSD % 

Vinst före inkomstskatt               10,1  5,1  5,0  98% 

Finansiella intäkter                0,3                  -                   0,3  100% 

Finansiella kostnader              (1,7)              (1,8)                0,1  (7%) 

Valutavinst/(förlust)              0,4                0,4               0,1 15% 

Avskrivning & amortering              (2,3)              (4,1) 1,7  (43%) 

EBITDA               13,5                10,6                2,8  27% 

Kommentarer om finansiell ställning  

Under rapportperioden ökade Bolaget sina avrymningstillgångar med 1,5 MUSD eller med 74%, till följd 
av avskrivning av avrymningskostnader främst på malmkropp 26 och på malmzon #6 vid Tardan-
fyndigheten. 

Per den 30 juni 2022 Bolaget hade 102,5 kg av guld producerad men inte sålt, (123,1 kg guld den 31 
december 2021). En betydande förstärkning RUB mot USD per den 30 juni 2022 jämfört med den 31 
december 2021 med högre TCC per uns producerat guld bidrog till det ökade värdet av guld som 
producerats men inte sålts. 

På grund av återbetalning minskade de totala banklånen med 5,2 MUSD eller med 28% och uppgick till 
13,3 MUSD per den 30 juni 2022 jämfört med den 31 december 2021.  
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Total nettoskuld per den 30 juni 2022 uppgick till 52,6 MUSD, jämfört med 57,8 MUSD per den 31 
december 2021. 

 

 

Total nettoskuld 
Juni 30, 

 2022 
December 31, 

2021 

 TUSD TUSD 

Banklån 13 264 18 445 

Skuld till aktieägaren 37 221 35 955 

Övriga räntebärande skulder (KFM) 2 726 3 722 

Övriga skulder 394 272 

Leasing 922 874 

Total skuld 54 526 59 268 

Likvida medel och motsvarigheter till likvida medel  1 919 1 474 

Total nettoskuld 52 607 57 794 

Likviditet, investeringar och finansiering  

Intäkter från guldförsäljningen ökade med 3,4 MUSD eller 15% på grund av högre guldförsäljningsvolym 
(435,5 kg under H1 2022 mot 391,8 kg under H1 2021) och högre genomsnittligt realiserat guldpris. 

Inkomstskatter som betalades av LLC Tardan Gold under H1 2022 uppgick till 2,0 MUSD (noll under H1 
2021, eftersom inkomstskatter kvitterades helt mot uppskjutna skattefordringar i balansräkningen 
avseende skatteförluster som överförts i ny räkning). 

Nettokassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 3,3 MUSD eller 31% och uppgick till 7,4 
MUSD under rapportperioden mot 10,7 MUSD under den jämförande rapportperioden. 

Under H1 2022 finansierades den löpande verksamheten från samma källor som under föregående 
rapportperiod, dvs. genom guldförsäljning och återbetalning av moms. 

Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten användes för återbetalning av lån och finansiella 
leasingbetalningar under H1 2022. 

Den konsoliderade kassabehållningen per den 30 juni 2022 var 1,9 MUSD, jämfört med 1,5 MUSD per 
den 31 december 2021. 
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Övrig finansiell information  
SEGMENTSINFORMATION  

Bolaget redovisar rörelsesegment i enlighet med IFRS 8. För närvarande anser bolaget att det verkar 
inom ett enda segment, eftersom den enda kärnprodukten (guld) produceras och all verksamhet bedrivs 
i ett ekonomiskt område, Ryssland. 

MEDARBETARE  

Under H1 2022 hade koncernen i genomsnitt 573 anställda, varav 473 var män och 100 var kvinnor 
(under H1 2021: 590, varav 483 var män och 107 var kvinnor). 

Per den 30 juni 2022 hade koncernen 547 anställda, varav 462 var män och 85 var kvinnor (per den 31 
december 2021: 578, varav 480 var män och 98 var kvinnor). 

UTGIVNA AKTIER  

Antalet utgivna aktier per den 30 juni 2022 var 98 768 270. Aktiekapitalets lägsta gräns är 5,3 MSEK och 
den högsta är 21,3 MSEK och aktiens kvotvärde är 0,1125 SEK (0,0110 USD). Varje aktie ger en röst. 

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

INTÄKTER OCH RESULTAT FÖR MODERBOLAGET 

Intäkter för konsulttjänster till dotterbolag under H1 2022 uppgick till 0,500 MSEK (0,052 MUSD), 
jämfört med 0,475 MSEK (0,057 MUSD) under samma period 2021. 

Rörelseförlust för H1 2022 var 2,695 MSEK (0,281 MUSD), jämfört med H1 2021 på 3,057 MSEK (0,364 
MUSD).  

Finansnettot för H1 2022 uppgick till 7,865 MSEK (0,820 MUSD), jämfört med nettovalutavinst 14,065 
SEK (1,466 MUSD), ränteintäkter från dotterbolag på 6,236 MSEK (0,650 MUSD) som delvis 
kompenserades av räntekostnader på -12,435 MSEK (-1,296 MUSD). 

På grund av den låga likviditeten på marknaden och den höga volatiliteten i SEK/RUB-kursen har 
Riksbanken stoppat publiceringen av rubelkursen sedan den 28 mars 2022. SEK/RUB-korskursen via 
USD användes för att konvertera RUB-denominerade lån till SEK per den 30 juni 2022. Den officiella 
RUB/USD-kursen som publicerades av den ryska Centralbanken den 30 juni 2022 var 51,1580, den 
officiella USD/SEK-kursen som publicerades av Riksbanken var 10,2194. SEK/RUR stängningskurs var 
5,006 den 30 juni 2022 (8,2235 – den 31 december 2021). RUB-förstärkning mot SEK med 39% 
resulterade i en valutavinst på RUB-denominerade lånefordringar från dotterbolag. 

Nettovinst för perioden var 5,170 MSEK (0,539 MUSD), jämfört med förlust 13,106 MSEK (1,560 MUSD) 
under H1 2021. 

 

FINANSIELL STÄLLNING FÖR MODERBOLAGET  

Per den 30 juni 2022 uppgick likvida medel i moderbolaget till 1,013 MSEK (0,099 MUSD), jämfört 
med 0,278 MSEK (0,031 MUSD) per den 31 december 2021. Bolaget har öppnat ett nytt bankkonto 
hos en internationell bank och har därmed säkrat en ersättning för dess tidigare bankkonto, fastlåst 
till följd av uppsägning av affärsverksamheten för den tidigare banken i Österrike. 



AURIANT MINING (PUBL.) – Q2 2022 DELÅRSRAPPORT (JANUARI – JUNI) 
8 

 

Per den 30 juni 2022 2022 representerades långfristiga skulder med skulden till Golden Impala 
(obligationsskuld till aktieägaren) på 367,436 MSEK (35,955 MUSD). 

Den kortfristiga skulden var huvudsakligen representerad med skulden till KFM 27,342 MSEK (2,676 
MUSD) och obetalda räntor till Golden Impala på 12,935 MSEK (1,266 MUSD). 

Moderbolaget hade två anställda vid periodens slut. 
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Verksamhetsuppdatering för 6 månader 2022  
Viktiga händelser: 

 

• Under H1 2022 uppgick malmbaserade guldproduktion 421,9 kg (13 566 oz), jämfört med 446,3 
kg (14 349 oz) under H1 2021, en minskning med 5% eller 24,4 kg (783 oz); 

 

• Alluvial guldproduktion uppgick till 1,2 kg (39 oz), jämfört med 8,6 (277 oz), en minskning med 
86% eller 7,4 kg (239 oz), på grund av försenad start av guldsandsbrytningen orsakad av sen 
avfrostning av marken; 

 

• Under H1 2022 var den totala guldförsäljningen 435,5 kg (14 000 oz), jämfört med 391,8 kg (12 
598 oz) under H1 2021, en ökning med 43,7 kg (1 402 oz) eller med 11%; 

 

• 192,573 kt malm med snitthalt på 2,46 g/t bearbetades genom CIL-anläggningen; 
 

• 177,690 kt malm bröts under H1 2022, jämfört med 159,000 kt under H1 2021, en ökning med 
18,690 kt eller 12%. Volymen för avrymningen uppgick till 1,103,402 km3 (+329,602 km3 eller 
43% mer än under H1 2021); 

 

• Snitthalten var 2,46 g/t under H1 2022, jämfört med 2,24 g/t under H1 2021, en ökning med 10%.  
       Sammantaget var produktion H1 2022 i linje med Bolagets produktionsplan. 
 

Total guldroduktion 

 
Produktionsenhet H1 2022 H1 2021 Ändra 

  kg oz kg oz kg oz % 
 Malmbaserad         

    Tardan (CIL)  421,9 13 566 446,3 14 349 -24,4 -783 -5% 
Alluvial         

    Staroverinskaya  1,2 39 8,6 277 -7,4 -239 -86% 
 Total guldproduktion 423,1 13 605 454,9 14 626 -31,8 -1 021  -7% 

 

Malbaserad guldroduktion 

 
   Unit  H1 2022 H1 2021 Ändra 
 Brytning      

 Gråbergsproduktion  000 m3  1 103,4 773,8 329,6 43% 
 Bruten malm   000 tonnes  177,7 159,0 18,7 12% 
 Guld i malmen   kg  430,4 361,5 68,9 19% 
 Snitthalt  g/t  2,42 2,27 0,15 7% 

 CIL       

 Malmbehandling  000 tonnes  192,6 206,9 -14,3 -7% 
 Halt  g/t  2,46 2,24 0,22 10% 
 Guld i malmbehandlingen  kg  472,9 462,8 10,1 2% 
 Guldproduktion CIL   kg  421,9 446,3 -24,4 -5% 
 Öppning WIP (guld)   kg  2,9 26,7   

 Stängning WIP (guld)   kg  4,2 10,2   

 Återvinning  %  90% 92,9% -2,9% -3,1% 
 Lager per den 30 juni       

 Malm  000 tonnes  116,7 50,0 66,7 133% 
 Halt   g/t  2,10 2,00 0,10 5% 
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Finansiella rapporter 
KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

 

  
Q2  

Apr-Jun  
2022 

Q2  
Apr-Jun  

2021 

H1  
Jan-Jun  

2022 

H1  
Jan-Jun  

2021 

12 månader 
Jan-Dec 

2021 
  TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD 

Intäkter 9 057 12 351 26 297 22 942 47 685 
Kostnad för sålda varor (5 195) (8 274) (13 649) (14 890) (30 240) 

Bruttoresultat 3 862 4 077 12 648 8 052 17 445 
       
Administrativa och allmänna kostnader (882) (571) (1 449) (1 328) (2 754) 
Övriga intäkter 6 20 59 34 99 
Övriga kostnader (88) (127) (128) (206) (2 962) 

Rörelseresultat  2 898 3 399 11 130 6 552 11 828 
       
Finansiella intäkter 136 - 252 - 4 
Finansiella kostnader (872) (875) (1 662) (1 785) (3 159) 
Valutakursvinst/förlust 2 164 233 405 351 911 

Resultat före skatt         4 326           2 757           10 125       5 118             9 584  
            
Inkomstskatt          637  (813) (465) (1 465) (2 497) 

Periodens nettoresultat 4 963  1 944  9 660  3 653   7 087  
      
Resultat hänförligt till:      

Aktieägare i moderbolaget 
                         

4 963  
                     

1 944  
                         

9 660  
                         

3 653  
                         

7 087  
Resultat per aktie före utspädning (SEK, US$) 0,05 0,02 0,10 0,04 0,07 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK, US$) 0,05 0,02 0,10 0,04 0,07 
       
Antal aktier vid periodens slut 98 768 270 98 768 270 98 768 270 98 768 270 98 768 270 
Genomsnittligt antal aktier för perioden 98 768 270 98 768 270 98 768 270 98 768 270 98 768 270 
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter 
utspädning  

98 768 270 98 768 270 98 768 270 98 768 270 98 768 270 

    

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 

  
Q2  

Apr-Jun  
2022 

Q2  
Apr-Jun  

2021 

H1  
Jan-Jun  

2022 

H1  
Jan-Jun  

2021 

12 månader 
Jan-Dec 

2021 
  TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD 

Periodens nettoresultat   4 963          1 944      9 660    3 653    7 087  
           
Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen           
Övrig totalresultat / (förlust) för rerioden           
Omräkningsdifferens    (50)      87        98      217     (51) 

Summa totalresultat för perioden   4 913  2 031    9 758  3 870  7 036  
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
 

 Note 
Juni 30,  

2022 
Juni 30,  

2021 
December 31, 

2021 
   TUSD TUSD TUSD 

TILLGÅNGAR       
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       
Immateriella anläggningstillgångar              19 080             18 199       19 214  
Materiella anläggningstillgångar   26 659                 30 235        28 489  
Avrymningstillgångar     3 499     2 183           2 006  
Uppskjuten skattefordran      4 450           3 791           4 093  

Summa anläggningstillgångar               53 688            54 408                  53 802  
        
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       
Varulager       3 691              2 117           2 045  
Pågående arbeten         7 299                 2 640            5 003  
Färdiga produkter          5 371                    3 044            3 516  
Kortfristiga fordringar         2 194                 1 357           1 666  
Förutbetalda kostnader        1 987                   916              844  
Kassa och bank        1 919                2 114         1 474  

Summa omsättningstillgångar               22 461             12 188                  14 548  
     

SUMMA TILLGÅNGAR               76 149            66 596                  68 350  

       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
       
Aktiekapital       
Aktiekapital        1 438                    1 438            1 438  
Övrigt tillskjutet kapital     79 220            79 220          79 220  
Valutakursreserv   (13 203)              (13 033)      (13 301) 
Balanserat resultat   (63 938)              (77 032)     (73 598) 

SUMMA EGET KAPITAL                  3 517            (9 407)                  (6 241) 
       
SKULDER       
       
Långfristiga skulder     
Långfristiga lån            3 295             12 792          8 354  
Skuld till aktieägare (obligation)        35 955                 35 338           35 955  
Leasingskulder           292                  652              424  
Uppskjuten skatt                -                   -                          -    
Övriga långfristiga skulder 5      10 807             8 102       10 204  

Summa långfristiga skulder              50 349            56 884                  54 937  
       
Kortfristiga skulder     
Kortfristiga lån       10 363                    9 688           10 363  
Övriga räntebärande skulder 6        4 622                    5 550            4 172  
Leverantörsskulder            1 550                 867                  648  
Övriga kortfristiga skulder  7         5 748           3 014             4 471  

Summa kortfristiga skulder               22 283             19 119                  19 654  
       

Summa skulder               72 632            76 003                   74 591  

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER               76 149            66 596                  68 350  
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 
 

  Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

TUSD 
Aktiekapit

al 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Valutakursre

serv 
Balanserat 

resultat 

Summa 
eget 

 kapital 

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

      
Totalresultat      
Periodens nettoresultat              -                    -                       -            3 653       3 653  
Övrigt totalresultat              -                    -                 217               -             217  

Summa totalresultat för perioden              -                    -                  217         3 653       3 870  

           

Eget kapital per den 30 juni  2021      1 438       79 220          (13 033)   (77 032)     (9 407) 

      
Totalresultat      
Periodens nettoresultat              -                    -                       -            3 434         3 434  
Övrigt totalresultat              -                    -       (268)              -          (268) 

Summa totalresultat för perioden              -                    -                  (268)        3 434     3 166  

           

Eget kapital per den 31 december 2021 1 438       79 220          (13 301)   (73 598)     (6 241) 

      
Totalresultat      
Periodens nettoresultat                        -            9 660         9 660  
Övrigt totalresultat              -                    -                       98               -                98  

Summa totalresultat för perioden              -                    -                      98         9 660        9 758  

      
Eget kapital per den 30 juni 2022 1 438 79 220         (13 203)   (63 938)       3 517  
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
 

  
Q2  

Apr-Jun  
2022 

Q2  
Apr-Jun  

2021 

H1  
Jan-Jun  

2022 

H1  
Jan-Jun  

2021 

12 månader 
Jan-Dec 

2021 
  TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD 

LÖPANDE VERKSAMHET           
Intäkter från guldförsäljning    9 057    12 351  26 297  22 942  47 708  
Moms och övriga ersättningar      1 452  1 048  2 601  2 043  4 153  
Leverantörsbetalningar (7 167) (4 678) (12 915) (9 265) (20 998) 
Löner och sociala avgifter (3 148) (2 377) (5 801) (4 737) (9 785) 
Betald inkomstskatt (1 379) (13) (2 001) (13) (2 645) 
Övriga betalda skatter (498) (149) (785) (301) (672) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten (1 683) 6 182 7 396 10 669 17 761 
            
INVESTERINGSVERKSAMHET           
Investering i anläggningar och utrustning (320) (399) (627) (747) (1 193) 
Prospektering och forskning (156) (617) (200) (1 682) (2 720) 

Nettokassaflöde från investeringsverksamheten (476) (1 016) (827) (2 429) (3 913) 
            
FINANSIERINGSVERKSAMHET           
Amortering av lån netto (2 091) (2 253) (6 182) (4 694) (8 448) 
Betald ränta (156) (388) (396) (697) (2 188) 
Leasingavgifter  (188) (493) (344) (1 077) (2 053) 
Övriga finansiella kostnader -  (64)    -       (123) (123) 

Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten (2 435) (3 198) (6 922) (6 591) (12 812) 
            
Nettoökning av likvida medel (4 594) 1 968    (353) 1 649  1 036  

Kursdifferens i likvida medel  1 666    98   798      43       16  
Ingående balans likvida medel 4 847     48  1 474    422   422  
Utgående likvida medel 1 919  2 114  1 919  2 114  1 474  
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KONCERNENS NYCKELTAL 

 Nyckeltalsdefinitioner 
H1  

Jan-Jun 
2022 

H1 
Jan-Jun  

2021 

12 månader 
Jan-Dec 

2021 
  TUSD TUSD TUSD 

Summa tillgångar  
Summa tillgångar enligt balansräkningen vid 
periodens slut    76 149  66 596  68 350  

Eget kapital  
Totalt eget kapital inklusive 
minoritetsintresse enligt balansräkningen vid 
periodens slut 3 517  (9 407) (6 241) 

Räntebärande skulder  
Totala räntebärande skulder vid 
periodens slut 54 132  63 741  58 996  

Antal anställda vid 
periodens slut 

- 
547  572  578  

EBITDA* 
Resultat före räntekostnader, skatt, 
nedskrivningar, avskrivningar på materiella och 
immateriella tillgångar 13 450  10 581  22 487  

        

Per aktie        

Resultat per aktie (USD) 
Nettoresultatet efter skatt för perioden delat 
med genomsnittligt antal utestående aktier 
under perioden före utspädning   0,10  0,04  0,07  

Eget kapital per aktie (USD) 

Eget kapital exklusive minoritetsintresse vid 
periodens slut delat 
med totalt antal utestående aktier 
vid samma tidpunkt 0,04  (0,10) (0,06) 

 

* Under 12 månader 2021 justerades EBITDA med ackumulerad tillhandahållande för avfallshantering för 2019–2021 med 2,3 
MUSD.  
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING  

 

  
Q2  

Apr-Jun  
2022 

Q2  
Apr-Jun  

2021 

H1  
Jan-Jun  

2022 

H1  
Jan-Jun  

2021 

12 
månader 

Jan-Dec 
2021 

Q2  
Apr-Jun  

2022 

Q2  
Apr-Jun  

2021 

H1  
Jan-Jun  

2022 

H1  
Jan-Jun  

2021 

12 
månader 

Jan-Dec 
2021 

  TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD 

Övriga rörelseintäkter 250 238 500 475 950 25 29 52 57 111 

Totala intäkter 250 238 500 475 950 25 29 52 57 111 
            

Övriga externa 
kostnader 

(655) (586) (1 597) (1 829) (4 456) (65) (70) (166) (218) (519) 

Personalkostnader (791) (818) (1 598) (1 703) (3 735) (81) (98) (167) (203) (435) 

Rörelsekostnader (1 446) (1 404) (3 195) (3 532) (8 191) (146) (168) (333) (421) (954) 

            

Rörelseresultat (1 196) (1 166) (2 695) (3 057) (7 241) (121) (139) (281) (364) (843) 

           
Nedskrivningar: 
Investeringar i 
dotterbolag 

- - - - (87 058) - - - - (10 145) 

Finansnetto 39 238 8 227 7 865 (10 049) (29 506) 4 177 980 820 (1 196) (3 438) 

Resultat före skatt 38 042 7 061 5 170 (13 106) (123 805) 4 056 841 539 (1 560) (14 426) 

            

Inkomstskatt - - - - - - - - - - 

Periodens resultat 38 042 7 061 5 170 (13 106) (123 805) 4 056 841 539 (1 560) (14 426) 
                  

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
   

   
    

Q2  
Apr-Jun  

2022 

Q2  
Apr-Jun  

2021 

H1  
Jan-Jun  

2022 

H1  
Jan-Jun  

2021 

12 
månader 

Jan-Dec 
2021 

Q2  
Apr-Jun  

2022 

Q2  
Apr-Jun  

2021 

H1  
Jan-Jun  

2022 

H1  
Jan-Jun  

2021 

12 
månader 

Jan-Dec 
2021 

  TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD TUSD TUSD 

Periodens resultat 38 042 7 061 5 170 (13 106) (123 805) 4 056 841 539 (1 560) (14 426) 
Valutakursdifferenser      (679) 480 (887) (861) (1 468) 

Totalresultat för 
perioden 38 042 7 061 5 170 (13 106) (123 805) 3 377 1 321 (348) (2 421) (15 894) 

 
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 

  
Juni 30, 

2022 
Juni 30, 

2021 
December 31, 

2021 
Juni 30,  

2022 
Juni 30, 

2021 
December 31, 

2021 

  TSEK TSEK TSEK TUSD TUSD TUSD 

TILLGÅNGAR             

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR             

Finansiella anläggningstillgångar 480 229 516 824 425 948 46 992 60 729 47 099 

Summa anläggningstillgångar 480 229 516 824 425 948 46 992 60 729 47 099 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR             

Kortfristiga fordringar 1 740 786 1 456 170 92 161 

Likvida medel 1 013 134 278 99 16 31 

Summa omsättningstillgångar 2 753 920 1 734 269 108 192 

SUMMA TILLGÅNGAR 482 982 517 744 427 682 47 261 60 837 47 291 

              

EGET KAPITAL OCH SKULDER             

EGET KAPITAL 72 294 177 823 67 124 7 074 20 895 7 422 

LÅNGFRISTIGA SKULDER 367 436 300 740 325 164 35 955 35 338 35 955 

KORTFRISTIGA SKULDER 43 252 39 181 35 394 4 232 4 604 3 914 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 482 982 517 744 427 682 47 261 60 837 47 291 
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Notes 
NOTE 1 GENERAL INFORMATION  

Auriant Mining AB (publ.) (“AUR AB”, “the Parent company” or “the Company”) and its subsidiaries 
(collectively referred to as “the Group” or “the Auriant Mining Group”) are focused on gold exploration 
and production in Russia, primarily in Zabaikalye and the Republics of Khakassia and Tyva.   

The Parent Company is a registered public limited liability company with its head office in Sweden. The 
address of the head office is Box 55696, 102 15 Stockholm. AUR AB was listed on the Swedish NGM 
Nordic Growth Market stock exchange on March 29, 2005 and has been listed on the Swedish NASDAQ 
First North Premier Growth Market stock exchange since July 19, 2010. At present, the Company has 
3,249 shareholders.  

NOTE 2 ACCOUNTING PRINCIPLES AND BASIS OF PREPARATION 

This interim report has been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting (“IAS 34”), 
the Swedish Annual Accounts Act and the Swedish Financial Reporting Board’s recommendation RFR 1 
Supplementary accounting regulations for groups. The consolidated interim financial statements have 
been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as described on 
page 64 in the annual report for financial year 2021. The evaluations and estimations made by the board 
of directors and management in preparing the interim report are described on page 73 in the annual 
report for 2021. The Parent company accounts are prepared in accordance with the Swedish Annual 
Accounts Act and the Swedish Financial Reporting Board´s recommendation RFR 2 Accounting for legal 
entities. The accounting policies for the Parent are the same as for the group with the exceptions described 
in the annual report 2021.  

The same accounting principles are applied in this interim report as in the annual report 2021.  

No material changes in accounting principles have taken place since the Annual Report for 2021. 

Valutakurser som används i rapporten 

År 2022 RUB/USD SEK/USD SEK/RUB År 2021 RUB/USD SEK/USD SEK/RUB 

Genomsnitt Q1 87,3479 9,345 9,4568 Genomsnitt Q1 74,3686 8,3995 8,8577 
Genomsnitt Q2 66,5141 9,8382 6,7608 Genomsnitt Q2 74,2936 8,4083 8,8244 
Mars 31 84,0851 9,2641 10,4868 Mars 31 75,7023 8,7239 8,6736 
Juni 30 51,1580 10,2194 5,0060 Juni 30 72,3723 8,5103 8,5399 
    December 31 74,2926 9,0437 8,2235 

 

NOTE 3 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER FÖRENADE MED DENNA DELÅRSRAPPORT 

Koncernens riskexponering presenteras på sidorna 42 och 91 i årsredovisningen 2021. Olika risker kan 
påverka resultatet av drift, finansiella och investeringsaktiviteter för bolagen inom gruv- och 
prospekteringsindustrin, inklusive Auriant Mining Group. De huvudsakliga riskerna relaterade till 
industrin och Auriant Mining Group beskrivs nedan: 

a. Operationella risker – produktionsrelaterade risker: 

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

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

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

• Kara-Beldyr – Start av guldproduktion är beroende av regeringens slutgiltiga beslut om 
finansiering av kraftledningen och dess konstruktion genomförs i tid. 

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

Valutakursfluktuationer 

 
Koncernens intäkter är föremål för valutakursförändringar. Koncernens intäkter från guldförsäljning är 
kopplade till USD, medan huvuddelen av koncernens rörelsekostnader är denominerade i RUB. 
Följaktligen kan en appreciering av RUB mot USD negativt påverka koncernens marginaler genom att 
öka USD-värdet på dess RUB-denominerade kostnader. Omvänt kan en appreciering av USD påverka 
koncernens marginaler positivt genom att minska USD-värdet på dess RUB-denominerade kostnader. 
En betydande RUB-förstärkning mot USD under det andra kvartalet hade en negativ effekt på koncernens 
marginal. Under Q1 2022 uppgick den genomsnittliga USD/RUB-växelkursen till 87,35 (Q1 2021: 74,37), 
medan den genomsnittliga USD/RUB-växelkursen under Q2 2022 sjönk till 66,51 (Q2 2021: 74,29). 

Per den 30 juni 2022 stärktes RUB mot USD med 31% jämfört med den 31 december 2021, vilket ökade 
monetära tillgångar och skulder i RUB i den konsoliderade rapporten över finansiell ställning. 
 
Känslighetsanalysen av rörelseresultat för valutarisk visas i tabellen nedan: 
 

  

Förändringar i växelkursen för RUB, % 
Effekt på rörelseresultat H1 jan-jun 2022, 
US$000  

10% Minskning med 1 517 

-10% Ökning med 1 517 

 
 
Guldpris översyn 
 
Marknadens guldpris är en betydande faktor som påverkar koncernens lönsamhet och operativa 
kassaflödesgenerering. Det genomsnittliga LBMA-guldpriset var 1 877 USD per uns under Q1 2022 (1 794 
USD under Q1 2021) och 1 871 USD per uns under Q2 2022 (1 816 USD under Q2 2021). 
 
Trots en utmanande marknadsmiljö fortsatte Bolagets dotterbolag att sälja guld under rapportperioden. 
LLC Tardan Gold sålde guld till ett genomsnittspris på 1 861 USD per uns under Q1 2022 och 1 903 USD 
per uns under Q2 2022. 
 
Tabellen nedan sammanfattar effekten av förändringar i guldpriserna på resultatet före skatt. Analysen 
bygger på antagandet att guldpriserna förändras med 10% medan alla andra variabler är konstanta. 

Guldprisets förändringar i USD: 
Effekt på rörelseresultat H1 jan-jun 2022, 
US$000 

+10%, allt annat lika Ökning med 2 630 

-10%, allt annat lika Minskning med 2 630 
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Räntekänslighet 
 
Koncernens resultatkänslighet för räntesatser är beredd med antagande om en förändring på 100 
räntepunkter. Om räntorna hade varit 100 räntepunkter högre/lägre, skulle koncernens vinst för året 
som slutade den 30 juni 2022 ha minskat/ökats med 258 TUSD. 

 
c. Geological risk: Guldprospektering är förenat med stora risker. Alla uppskattningar av 

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

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

e. Legal risk:  

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

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

f. Covid-19 exponering. Den nuvarande covid-19-pandemin kan påverka koncernens verksamhet på ett 
eller annat sätt. Koncernen förblir föremål för tillfälliga störningar i leverantörskedjor och logistik om 
situationen med den globala covid-19-pandemin försämras.  
 
Auriant Mining Group upplevde under Q1 2022 inga störningar i verksamheten till följd av covid-19. 

g. Finansiella och ekonomiska sanktioner som har införts av världssamfundet mot den ryska ekonomin, 
företag och privatpersoner, samt motåtgärder vidtagna av Ryssland kan påverka Auriant Mining 
koncernens verksamhet. Bolagets dotterbolag fortsätter att sälja guld med rabatter till LBMA-
guldpriset, som tidigare rapporterats. Rabatterna har stigit efter beslutet av G7 att stoppa 
guldimporten till sina länder. Detta tillsammans med LBMA-guldprissänkningen och stärkt RUB är 
faktorer som för närvarande negativt påverkar koncernens finansiella resultat. Moderbolaget har 
öppnat ett nytt bankkonto hos en internationell bank och har därmed säkrat en ersättning för dess 
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tidigare bankkonto, fastlåst till följd av uppsägning av affärsverksamheten för den tidigare banken i 
Österrike. 
De ryska dotterbolagens förmåga att göra betalningar till det svenska moderbolaget kan begränsas 
ytterligare.  Koncernbolagen kan få sina bankkonton stängda och kan ha svårigheter att öppna nya.   
 
Situationen är dynamisk och det finns en hel del osäkerheter och det kvarstår en möjlighet till 
ytterligare sanktioner (och motåtgärder) vilket kan få ytterligare negativa effekter. 
 
Bolaget övervakar kontinuerligt situationen och vidtar ytterligare begränsningsåtgärder som t.ex 
 
- diversifiering av guldförsäljningskanaler; 
- inleda nya kontakter med leverantörer från länder som deltar i den Eurasiska ekonomiska unionen; 
- öppna nya bankkonton hos internationella banker. 
 
Trots geopolitiska utmaningar förblir Bolagets operativa och finansiella planer för 2022 oförändrade. 
 

NOT 4 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE PARTER  

Per den 30 juni 2022 uppgick den obligationsskulden till Golden Impala till 380,4 MSEK (37,2 MUSD), 
skulden enligt villkorat låneavtalet med Danilo Lange var 0,494 MSEK (0,048 MUSD) och skulden till 
Go Mobile NU AB enligt villkorat låneavtalet i form av stand-by fee på det outnyttjade beloppet var 0,020 
MSEK (0,002 MUSD). 

Upplupna räntekostnader för transaktioner med närstående parter uppgick till 12,2 MSEK (1,3 MUSD) 
under H1 2022, jämfört med 8,3 MSEK (1,0 MUSD) under H1 2021. 

NOT 5 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Per den 30 juni 2022 representerades övriga långfristiga skulder av en skuld till Centerra i enlighet med 
royaltyavtalet på 9,0 MUSD och avsättning för återställningskostnader med 1,8 MUSD. 

NOT 6 ÖVRIGA KORTFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER  

Per den 30 juni 2022 representerades övriga kortfristiga räntebärande skulder av följande poster: 2,7 
MUSD – kortfristiga skulden till KFM, 1,3 MUSD - kortfristiga skulder till Golden Impala och 0,6 MUSD 
– kortfristiga leasingskulder. 

NOT 7 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 

Per den 30 juni 2022 representerades övriga kortfristiga skulder huvudsakligen av följande saldon: 2,9 
MUSD avfallsvagift för 2019–2021; 0,06 MUSD – MET-skulder; 0,44 MUSD – övriga skatteskulder; 2,3 
MUSD löner (styrelsearvode) och sociala avgifter samt 0,05 MUSD – övriga kortfristiga skulder. 
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Kompletterande uppgifter 

FÖRSÄKRAN  

Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet finansiell ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
Stockholm den 31 Augusti 2022 
Auriant Mining AB (publ.) 

 

Lord Daresbury                                 Preston Haskell                                          Jukka Pitkäjärvi             

Styrelseordförande                           Ledamot                                                      Ledamot                           
 
Danilo Lange 
VD 
 
Denna rapport har inte granskat av revisorer. 
 
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining AB:s (”AUR”) 
nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k framåtblickande 
uttalanden om AUR:s framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord 
som ”kan komma” ”avser” ”planerar” ”förväntar” ”uppskattar” ”tror” ”bedömer” ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden 
reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa 
uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa  i sin tur  inbegriper  men är ej begränsade till  i) 
förändringar i den ekonomiska  legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet; ii) förändringar i den geologiska informationen 
som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt; iii) AUR:s förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva 
sin verksamhet som en ”going concern”; iv) framgången vad avser koncernens deltagande  om överhuvudtaget  i olika intressebolag  joint 
ventures eller andra samarbeten;  v) valutakursförändringar  i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och 
osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium kan den faktiska framtida utvecklingen 
för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att 
omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Detta pressmeddelande får inte vare sig direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras 
eller distribueras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller 
delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla 
i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i 
USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare 
prospekt annan erbjudandedokumentation registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper 
kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller enligt något provinslag i 
Kanada och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.  
 

 
1 Bolaget verkar på Staroverinskaya licensområde som omfattar inte bara Solcocon utan även andra områden. 

 

TIDPUNKT FÖR EKONOMISK 
INFORMATION 
 
Delårsrapport (Q3) januari - 
september, 2022:  
November 30, 2022  
Delårsrapport (Q4) januari - 
december, 2022:  
Februari 28, 2023  

FÖRETAGSINFORMATION 
 
Auriant Mining AB (AUR) är ett mindre svenskt gruvbolag med 
inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, 
främst i Zabaikalskiy-regionen och republikerna Khakassia och 
Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser inklusive två 
gruvor i drift (Tardan och Staroverinskaya1) en 
prospekteringstillgång i tidigt skede och en 
prospekteringstillgång under utveckling.  
Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North 
Premier vid Nasdaq First North Premier Growth Market under 
beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.  
G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant. För 
mer information 08 - 503 000 50 eller besök www.gwkapital.se. 
 

http://www.gwkapital.se/
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Ordlista och definitioner  
ALTERNATIVA NYCKELTAL 

Bolaget tillämpar riktlinjerna från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) om 
alternativa nyckeltal. De alternativa finansiella nyckeltalen definieras som finansiella mått på historisk 
eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, ekonomiskt resultat eller kassaflöde som inte 
definieras eller specificeras i tillämpliga bestämmelser för finansiell rapportering, IFRS och 
årsredovisningslagen. Dessa åtgärder ska inte betraktas som en ersättning för åtgärder som fastställts i 
enlighet med IFRS. Om ett alternativt nyckeltal inte kan identifieras direkt från de finansiella 
rapporterna krävs en avstämning. 

 

DEFINITION AV NYCKELTAL 

EBITDA  

Resultat före ränta, skatt, av- och nedskrivning är inte ett IFRS-mått och definieras av koncernen som 
periodens resultat före inkomstskatter justerat för av- och nedskrivning, finansiella intäkter, finansiella 
kostnader (vinst)/förlust från omvärdering av finansiella derivatinstrument, valutakurs (vinst)/förlust, 
(vinst)/förlust från avyttring eller omvärdering av investeringar i dotterbolag och intresseföretag, 
(vinst)/förlust från (återföring av nedskrivning) /nedskrivning av materiella anläggningstillgångar, 
nedskrivningar och återföringar av lager till nettoförsäljningsvärde, avsättning för osäkra fordringar, 
kostnader för aktiebaserad ersättning, kostnader för välgörenhet och andra engångsjusteringar som kan 
kräva en tydligare bild av koncernens verksamhetsresultat. EBITDA används för att mäta vinst från den 
löpande verksamheten, oberoende av av- och nedskrivningar. 

Totala rörliga kostnader (TCC)  

Totala rörliga kostnader (TCC) definieras som kostnaden för försäljning av guld, avskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar, amorteringar, immateriella tillgångar, justering för inkurans av lager 
och avsättning för nedläggning av gruvor, kostnader för rehabilitering och avveckling, minus kostnader 
för alluviala guld, mindre förändring i WIP, plus förändring i avrymningstillgångar. TCC per producerat 
uns beräknas som TCC dividerat med det totala antalet guldekvivalenter i uns av hårdrocksguld som 
producerats för perioden. 

Eget kapital  

Eget kapital innefattar koncernens kapital och reserver som förvaltas som kapital. Koncernens eget 
kapital omfattar emitterat kapital, överkursfond, reserv för omräkning till rapporteringsvaluta, 
balanserat resultat och innehav utan bestämmande inflytande. 

Resultat per aktie  

Resultat per aktie omfattar koncernens resultat för perioden (resultat efter skatt från kvarvarande 
respektive avvecklade verksamheter) hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med det vägda 
genomsnittliga antalet aktier utestående under perioden och exklusive egna aktier. Resultat per aktie 
efter utspädning är resultat per aktie justerat för att återspegla eventuell utspädning av stamaktier, som 
utgör aktier och optioner. 

Eget kapital per aktie  

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut. 

Totalt antal utestående aktier  

Antal utestående aktier vid utgången av perioden. 

Viktat genomsnittligt antal aktier  
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Det viktade antalet utestående aktier under året beräknas med hänsyn till eventuella förändringar av 
antalet utestående aktier under rapportperioden. 

 

BRANSCHSPECIFIKA DEFINITIONER OCH ORDLISTA (I ENLIGHET MED JORC)  

Alluvialt guld  

Mineraliseringar i flodbädden i marknivå. 

Mineralisering  

Alla enskilda mineraler eller kombinationer av mineraler som finns i en massa eller en fyndighet och är 
av ekonomiskt intresse. Begreppet är avsett att omfatta alla former där mineralisering kan uppstå, vare 
sig det handlar om typ av fyndighet, typ av förekomst, ursprung eller sammansättning.  

Mineralresurs  

En koncentration eller förekomst av solitt material av ekonomiskt intresse i eller på jordskorpan i en 
sådan form, halt (eller kvalitet) och mängd att det finns rimliga framtidsutsikter för eventuell ekonomisk 
utvinning. Plats, kvantitet, halt (eller kvalitet), kontinuitet och övriga geologiska karaktäristika för en 
mineralresurs är kända, uppskattade eller tolkade utifrån specifika geologiska bevis och kunskap, 
inklusive dikning. Mineralresurser delas upp i stigande geofysisk tillförlitlighet i kategorierna antagna, 
indikerade och kända. 

Malm (eller mineral) -reserv  

Utgörs av den ekonomiskt brytvärda delen av känd och/eller indikerad mineralresurs. Det innefattar 
utspädningsmaterial och avsättningar för förluster, som kan uppstå när material bryts eller utvinns och 
definieras genom undersökningar på lönsamhetseller förlönsamhetsstadiet i förekommande fall som 
innefattar tillämpning av modifierande faktorer. Dessa undersökningar visar att utvinning kunde vara 
rimligt motiverat vid tiden för rapporten. 

Utbyte 

Den procentuella andel av ett material av ursprungligt intresse som utvinns under brytning och/eller 
bearbetning. En bedömning av effektiviteten hos brytning eller bearbetning.  

Troy ounce (oz)/koz/Moz  

Viktenhet för guld motsvarande 31,1035 gram/ tusen oz/ miljon oz. 

 

EKONOMISKA DEFINITIONER 

SEK/TSEK/MSEK  

Svenska kronor/tusental svenska kronor/miljoner svenska kronor  

USD/TUSD/MUSD  

Amerikanska dollar/tusental amerikanska dollar/miljoner amerikanska dollar  

RUB/TRUB/MRUB  

Ryska rubel/tusental ryska rubel/miljoner ryska rubel 

 


