ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007

Definitioner
Med “Central Asia Gold” , “CAG” eller “Bolaget” avses Central Asia Gold AB (publ) med svenskt organisationsnummer
556659-4833 och dess dotterbolag.

Affärsidé
Genom utnyttjande av kunskaper och kontakter i de centrala
delarna av Asien bli ett internationellt sett medelstort och lönsamt guldproduktionsbolag. Även andra mineraler än guld kan
komma att omfattas av Bolagets verksamhet.

Tidpunkter för ekonomisk
information under 2008
Central Asia Gold ABs räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
Bolaget lämnar under 2008 återkommande ekonomisk information enligt följande:
Bokslutskommuniké:
Delårsrapport (1) jan–mars 2008:
Delårsrapport (2) jan–juni 2008:
Delårsrapport (3) jan–sept 2008:

28 februari 2008
28 maj 2008
28 augusti 2008
28 november 2008

Årsstämman 2008
Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 12 juni i Stockholm på Operakällaren, Karl XII:s Torg, 111 47 Stockholm, med
början kl. 15.00. Aktieägare som önskar deltaga måste:
i) Vara införda i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda
aktieboken på avstämningsdagen som är den 5 juni 2008. Den
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad den 5 juni 2008. Detta bör göras i god tid.
ii) Anmäla deltagandet till Bolaget senast den 9 juni kl. 16.00.
Anmälan kan göras per telefon 08-624 26 80, via fax
08-624 37 20, via email på adress agm@centralasiagold.se
eller via brev på adressen Central Asia Gold AB, Brovägen 9,
182 76 Stocksund. Anmälan måste omfatta fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste
en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara bolaget till handa
före årsstämman.

Omslagsbilden:
Tredimensionell bild av Kopylovskoye-fyndigheten med fastställda
guldreserver i rött och bedömd utbredning av malmzonen på
djupet i blått. De sex lutande linjerna är de kärnborrningar som
genomfördes av Central Asia Gold under hösten 2007.
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Verkställande direktören har ordet

Kära aktieägare,
Guldpris och aktieutvecklingen

Så har då ännu ett år passerat för Central Asia Gold. År 2007
var det tredje året av riktigt arbete ute i fält i Sibirien. Det blev
ett år med något paradoxala effekter – guldpriset i världen gick
upp med cirka 35% i dollartermer och nådde den högsta nivån
någonsin i nominellt värde (834 USD vid slutet av december)
samtidigt som aktierna för de flesta medelstora guldbolag i världen, däribland Central Asia Golds, föll ordentligt. Orsaken till det
är den finansiella oro som spred sig i världen under den andra
halvan av 2007 i spåren av den amerikanska bolånekrisen. Aktier
och andra instrument i hela världen fick därmed utstå rejäla korrektioner då världens placerare började minska sin exponering av
riskfyllda instrument till förmån för mer säkra sådana. Uttryckt
i guldtermer betydde det att guldinvestorer i världen på marginalen lämnade guldaktierna till förmån för de mindre riskfyllda guldtackorna. Så ser det ut över tiden: När riskbenägenheten ökar brukar guldaktierna gå bättre än de underliggande
guldtackorna och vice versa.
Är då Central Asia Golds företagsledning och styrelse nöjda med
kursutvecklingen 2007 då vår aktie korrigerade med hela 38%?
Nej, självklart inte, men som någon sade uthärdas fattigdom och
elände lättare om de delas jämbördigt med alla andra.Vidstående
tabell visar kursutvecklingen under 2007 för en mängd svenska
och utländska guld- och gruvbolag, som alla fick vidkännas börsnedgången under året som gick. Tabellen demonstrerar att Central Asia Gold inte på något vis har stuckit ut under 2007.
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Tardan-fyndigheten

Årets viktigaste händelse på dotterbolagsnivå har varit starten
av processanläggningen på Tardan-fyndigheten. Efter två år av
utvärderingsarbete kom den igång på allvar i april 2007, och guldet i marken började då dyka upp även på ytan. Detta är dock
bara början, då vi nu under 2008 planerar att börja bygga nästa
steg, den lakningsanläggning (heap leaching) som beräknas öka
utvinningskoefficienten av Tardan-guldet till 80%–90% från
dagens ca 50%.
Våra geologer har under de senaste åren bedrivit ett omfattande
utvärderingsarbete, och det måste fortsätta under de närmaste
kommande åren också. Det första delmålet i fråga om reserver är
att redan under sommaren 2008 genomgå en ny guldreservprövning hos de ryska myndigheterna, den ryska Reservkommittén.
Som tidigare omtalats bedömer Central Asia Golds geologer att
de kommer att få registrerat omkring 10 ton av guldreserver vid
Tardan-fyndighen. Den äldre siffran från sovjettiden var i fråga
om samma område av malmfältet bara hälften, ca 5 ton.Vi hoppas och tror att våra geologer har rätt i sin bedömning.
Nästa steg blir att fortsätta det geologiska utvärderingsarbetet på
resten av det totala licensområdet i regionen Tyva, som numera
omfattar hela 520 km2.Vår interna affärsplan omfattar en ökning
av Central Asia Golds guldreserver i Tardan-området till drygt 30
ton (mer än 1 miljon uns) under perioden 2008–2011.
Vad gäller utbyggnaden av lakningsanläggningen så genomförs
nu en projekteringsstudie (feasibility study) av ett ryskt projekteringsinstitut. Den skall avslutas under sommaren 2008 varefter
byggnationen skall starta.Vi avser att försöka bygga klart det för-

sta steget under 2009 och sätta igång lakningen genast därefter.
Enligt preliminär tidsplan skall det första lakningsguldet således
erhållas redan samma år. Under 2010 planeras kapaciteten byggas ut och produktionen därmed öka ytterligare. Vi tycker det
är oförsiktigt att här i skrift ge en exakt produktionsprognos för
kommande år, men vi kan berätta att vi hoppas och tror att Tardan ska kunna producera betydligt mer än ett ton guld per år när
lakningsanläggningen är fullt utbyggd. Det blir i så fall mer än
vad vi bedömde när byggnationen av Tardan inleddes för några
år sedan.
Kopylovskoye

En mycket stor optimism i företagsledning och styrelse är förknippad med vårt gruvprojekt Kopylovskoye i Irkutsk. Projektet
presenteras mer noggrant på sidan 18 i denna årsredovisning. Det
är beläget i distriktet Bodaibo, som är en del av Irkutskregionen.
Här finns även belägen Rysslands absolut största guldfyndighet
vid namn Suchoy Log. Det är en global bjässe med idag fastställda 1 000 ton (30 miljoner uns) av guldreserver. De flesta
projekt i dess närhet, däribland Kopylovskoye, brukar betraktas
som satelliter. När vi köpte Kopylovskoye fanns drygt 7 ton
(drygt 240 000 uns) av fastställda guldreserver ner till 30–40 m
djup. Djupare än så hade inget tillräckligt bra utvärderingsarbete
bedrivits. Central Asia Gold utgår från hypotesen att de i toppen
av fyndigheten fastställda guldreserverna fortsätter ner på djupet och i längdriktningen. I så fall blir den förväntade reservökningen ett antal gånger. I skrivande stund har vi hunnit utföra
cirka 3 000 m diamantborrning ner till ett absolut djup av drygt
100 m. Dessa borrkärnor visar inte exakt guldhalt men däremot
typen av bergarter. Så långt är den geologiska bilden homogen
i djupdimensionen, d v s bergarterna på 100 m djup är snarlika
dem i toppen av fyndigheten, där guldreserverna är åsatta. Det
stöder vår hypotes om kraftiga reservökningar. Mätningarna av
de exakta guldhalterna på djupet inleds i slutet av 2008 då vår
nya s k RC-borrigg levereras. I mitten av 2009 torde vi därför
komma att veta om Kopylovskoye innehåller ett par miljoner uns
guld i marken eller inte. Vi känner oss rätt övertygade om vart
det lutar redan idag.
Övriga gruvprojekt

Vid sidan om Tardan och Kopylovskoye finns i vår koncern ett
antal övriga guldmineraliseringar; Uzhunzhul, Kavkaz och KaraBeldyr. På de två första har vi bedrivit visst utvärderingsarbete
under 2007. Resultaten är mycket positiva, även om vi fortfarande är på tidigt stadium:
På Uzhunzhul i Khakasien borrades under året 2 700 m diamantborrning och 3 000 prover togs från borrkärnorna och från
grävda ytdiken. Via dessa prover har vi påvisat det första svåra
steget i en guldfyndighets livscykel, nämligen närvaron av en
betydande guldmineraliserad zon med höga guldhalter och stor
bredd. Det betyder inte att vi har guldreserver redo för produktion än, men vi har tagit ett stort steg på vägen mot det målet.
Vi tillägger att ”caset” bakom beslutet att förvärva Uzhunzhullicensen var att den gränsar till en producerande fyndighet. Den
påvisade guldmineraliserade zonen bedöms vara en fortsättning
på malmzonen hos vår granne.

Aktiekurs samt antal omsatta aktier per dag
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Det internationella guldpriset, 2002–2008
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På Kavkaz-fyndigheten i Irkutsk genomförde ett begränsat men
viktigt program med mycket positiva resultat. Historiskt ansågs
Kavkaz innehålla begränsade guldmineraltillgångar med hög

5

guldhalt belägna i s k kvartsgångar. Bredden på den guldmineraliserade zonen ansågs vara någon meter. Central Asia Golds geologer har hela tiden utgått från hypotesen att den guldmineraliserade zonen är väsentligt bredare, men då i gengäld med lägre
guldhalt. Detta förhållande påvisades under 2007. Precis samma
omständighet, d v s närvaron av en bred (50 m) guldmineraliserad zon, påvisades under året på fyndigheten Kara-Beldyr. Även
det var en förändring av den historiska analysen. Utvärderingsarbetet under tidigare år hade påvisat en mineralisering med relativt höga halter men med begränsad bredd.

Spotpriset på guld i USD/oz jämfört med AMEX
Gold Mining Index (normaliserat)
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Aktiekursutveckling för internationella gruvbolag
2007

2008
(t o m 8 april)

Avslutande ord

Globala guldjättar (aktiekurser i USD)
Barrick Gold (nummer 1 i världen)

+35%

-2%

Newmont Mining (nummer 2 i världen)

+11%

-10%

Guldbolag i Ryssland och
CIS-området (aktiekurser i USD)
Polyus Gold

-2%

7%

Highland Gold

+19%

8%

Trans-Siberian Gold *

-37%

20%

+3%

-47%

Oxus Gold
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De två alluviala dotterbolagen producerade under 2007 drygt
870 kg guld. Som vi har påpekat i tidigare årsredovisningar är
alluvial guldproduktion mindre lönsam p g a nästan alltid låga
guldhalter i marken. I gengäld binder de relativt lite kapital. Ett
positivt kassaflöde erhölls från de bägge dotterbolagen under året
som gick. För framtiden bedöms att de två dotterbolagen kommer fortsätta att vara av vikt för vår koncern, men det förutsätter
att inte den ryska inflationen drar iväg för mycket. Dock kan en
ny och mer lönsam framtid öppnas för Central Asia Golds alluviala dotterbolag om det produktionsexperiment som beskrivs på
sidan 23 i denna årsredovisning blir lyckosamt. Det handlar då
om möjligheten att eventuellt utvinna s k deluvialt guld.

Skandinaviska guldproducenter och
andra gruvbolag (aktiekurser i SEK)
Central Asia Gold

-38%

5%

Crew Gold

-30%

-16%

Lappland Gold Miners

-20%

-35%

Endomines

-43%

9%

IGE

-58%

-27%

Gexco

-84%

14%

Boliden (Sveriges största gruvbolag)

-50%

-20%

Lundin Mining (Sveriges näst största
gruvbolag)

-29%

-25%

Året 2007 blev börsmässigt dåligt som vi skrev i inledningen av
detta avsnitt. Det var tråkigt. Det goda med börskorrektioner är
ändå att de brukar följas av börsuppgångar eftersom blixten sällan slår ner två gånger på samma ställe inom en kort tidsperiod.
Ett annat jordnära sätt att uttrycka samma sak är att ”efter regn
kommer sol”. Låt oss hoppas att den regeln fortsätter att gälla.
Central Asia Gold-aktiens börskurs är nu i mitten av april 2008
kring 1,25 kronor, d v s den har gått upp med någon procent
sedan slutet av december 2007, så lite av solsken har redan lyst på
Central Asia Gold och övriga börsen.
Här står vi alltså nu under första halvan av 2008. Vi kommer
under året att få tillbaks ett stort antal provresultat från våra olika projekt. Vi ser framför oss ett mycket spännande scenario av,
förhoppningsvis, reservökningar. Den största utväxlingen tror vi
kommer att kunna ske vid Kopylovskoye-projektet.
Finansiellt är vi någorlunda rustade med ett kassaflöde från våra
tre producerande enheter. När uppförandet av lakningsanläggningen inleds kommer vi att behöva anskaffa viss extern finansiering. Så långt möjligt kommer detta att ske via ökad upplåning, men visst egenkapital kommer också att behöva tas in. Vi
återkommer i frågan när alla detaljer kring lakningsanläggningen
börjar bli klara.

* Aktiekursutveckling i brittiska pund

Således kan mycket komma att hända under detta innevarande
år. Ingenting är givet, och som jag alltid brukar understryka i
detta sammanhang förblir det riskfyllt att vara ett gruvföretag i
tidigt skede. Det enda egentligen helt förutsägbara är att framtiden förblir oförutsägbar.Tur är det för tänk så trist det skulle vara
med motsatsen.

Torbjörn Ranta
Verkställande Direktör
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Styrelseordföranden har ordet

Förutom Tardan har vi alltså idag fyra andra gruvprojekt som
kräver insatser på samma gång. Kan Central Asia Gold ensamt
genomföra alla dessa arbetsprogram i expressfart och därvid
finansiera det själv? Nej, det är inte möjligt för de resurserna
besitter vi inte. Vi kommer istället att koncentrera våra resurser
till ett par av dem medan vi i övriga fall förmodligen kommer
att söka partners eller sälja av projekten.Vi har köpt de flesta projekten billigt tror vi, och i synnerhet har vi köpt dem i ett lägre
guldprisläge. Därmed borde övervärden finnas i denna portfölj,
även om det inte kan tas för givet.
Koncentreringen av ryska guldsektorn accelererar

Aktieägarkollegor,

Vi har som de flesta av er vet redan i ett par års tid förutspått en
koncentrering av den hittills relativt fragmenterade ryska guldsektorn. Under 2007 blev denna tendens mer utpräglad. Två nya
betydande aktörer dök upp, nämligen de stora ryska stålbolagen
Severstal och Evraz. Severstal domineras av affärsmannen Mordashov och Evraz av den mer i väst välkände affärsmannen Abramovitch, som ju t ex även äger fotbollslaget Chelsey i England.

Koden

Som styrelseordförande i CAG AB är detta förmodligen en av
mina sista skriftliga hälsningar till er. Från och med den 1 jul
2008 måste nämligen CAG AB och de övriga noterade bolagen
på NGM-börsen anpassa sig till den s k börskoden. Denna kod
är omfattande i sin föreskrivning av bolagsstyrning, eller med ett
engelskt ord ”corporate governance”. Bland annat säger koden
mycket om processen för hur en styrelse skall utses, och där
accentueras mer än tidigare kravet på oberoende hos styrelsens
medlemmar. I CAGs fall leder nog detta till att jag senast 2009
kommer att avgå som styrelseordförande, men förhoppningsvis
i så fall kvarstå som vanlig styrelsemedlem. Vi får inom kort se
vilken exakt styrelsesammansättning våra storägare vill rekommendera. Några dramatiska praktiska förändringar kommer nog
inte att ske, då alla ledande personer i företagsledningen i alla fall
kommer att vara med och rapportera på styrelsemötena.
Efter denna administrativa ordningsfråga vill jag så i min ordförandebetraktelse ta upp två saker till diskussion för att alla ni
aktieägare lite bättre skall förstå hur Central Asia Golds position
ser ut på marknaden:
Produktionskrav och partnerskap

För det första innebär innehavet av en minerallicens i Ryssland
att licenshavaren inom endast ett par år måste ha genomfört ett
omfattande utvärderingsprogram och sedan gå i produktion.
Alternativet att gå lugnt fram och bida sin tid medan guldpriset
stiger finns egentligen inte. På så vis var vi 2007 tvingade att sätta
Tardan-gruvan i produktion, vilket vi även gjorde.

Under hösten 2007 började bägge dessa grupperingar att göra
ett antal stora förvärv av ryska guldprojekt. Severstal lade t ex ett
bud på det i London noterade guldföretaget Celtic Resources
medan Abramovitch med partners via en riktad nyemission tog
över makten av det likaledes i London noterade guldföretaget
Highland Gold. Ett flertal andra mindre kända företag har också
kastat sig in i leken, och priset på ryska guldtillgångar har stigit.
Strukturomvandlingen är för det mesta positiv. För Central Asia
Golds del kan denna omvandling komma att få betydelse förr
eller senare, förhoppningsvis genom att värdet på våra nu åtta
olika ryska guldprojekt fortsätter att stiga.
Framtidstro

Avslutningsvis vill jag understryka att jag för framtiden har en
positiv inställning till vårt bolag Central Asia Gold. Att utveckla
guldgruvor är svårt och tålamodskrävande. Risken är alltid närvarande. Men potentialen är också stor och vår koncern producerade under 2007 mer än ett ton rent guld. Jag bedömer att
vår produktion i de flesta rimliga framtidsscenarios kommer att
fortsätta öka, vilket i så fall borde gynna vår aktiekurs. Dock varken kan jag eller vill jag garantera något för framtiden. Börskonjunkturerna är ju som vi såg förra året och under inledningen av
detta år svårförutsägbara.
Med vänliga sibiriska hälsningar,
Michail Malyarenko
Styrelseordförande
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Verksamhetsbeskrivning
Affärsidé

Genom utnyttjande av kunskaper och kontakter i de centrala
delarna av Asien bli ett internationellt sett medelstort och lönsamt guldproduktionsbolag. Även andra mineraler än guld kan
komma att omfattas av Bolagets verksamhet.

En central del i affärsidén är även att idka prospektering. Bolagets
ryska geologer är mycket erfarna, och med tanke på att rörelsekostnaderna i Ryssland för att vidmakthålla prospektering är
lägre än i väst, samtidigt som priserna på metaller som hittas som
resultat av prospekteringen kan säljas till världsmarknadspris, är
prospektering attraktiv att genomföra.

Introduktion

Central Asia Gold AB (“CAG AB”) är ett svenskt gruvbolag med
verksamhet i östra Sibirien i Ryssland. Koncernen består per årsslutet 2007 av det svenska moderbolaget respektive av tre dotterbolag.Vidare äger de olika dotterbolagen totalt nio dotterdotterbolag: De olika koncernbolagen sysslar med guldproduktion
och/eller guldprospektering samt utövar stödfunktioner därtill
(transportverksamhet). Samtliga koncernbolag i Ryssland är av
typen limited liability company (OOO).
Moderbolaget har en förvaltande karaktär och tillställer dotterbolagen finansiering samt svarar för strategiuppdragning, börsnärvaro, investor relations etc. På dotterbolagsnivå drivs den faktiska industriella verksamheten.
Mål och strategi

Central Asia Gold ABs affärsidé är att bli ett internationellt sett
medelstort guldproduktions- och prospekteringsbolag. Även
andra mineraler än guld kan omfattas av bolagets verksamhet.
För att motivera en plats på världskartan krävs i detta hänseende
att Central Asia Gold uppnår åtminstone 1 000 000 troy ounce
av utvinningsbara guldreserver (1 troy ounce = 31,1 gram). Då
skapas bl a en god balans mellan administrations-, prospekterings- och direkta produktionskostnader. Målet är dock att uppnå utvinningsbara guldreserver om minst 2 miljoner uns.

Central Asia Gold kommer även i övrigt att med entreprenörsinställning göra allt för att hålla nere administrationskostnaderna i koncernen i syfte att satsa maximalt på produktion och
prospektering.
Guldproduktionsplanering

Koncernbolagen producerade under 2007 1 073 kg (ca 34 500
oz) guld. Under 2008 planerar Central Asia Gold att totalt från
de olika koncernbolagen producera omkring 1 250 kg guld (ca
40 000 oz).
Central Asia Golds strategival och tankar om
framtiden

Guldföretag kan ha olika affärsmodeller att arbeta efter. I det
tidigaste skedet, prospekteringsfasen, kommer prospekteringsbolag in. Prospekteringsföretagen har en idé om var mineraler kan
finnas och skaffar sig en licens eller inmutning och börjar där
med olika metoder att försöka påvisa en ekonomiskt intressant
mineralfyndighet. Det kostar en viss mängd pengar att bedriva
denna prospekteringsverksamhet, och risken är mycket hög.
Arbetet leder ibland till goda resultat och ibland till inga resultat
alls. Avkastningen på insatt kapital kan dock bli mycket hög om
verksamheten går bra.

Tillgångar

Enligt ryska geologiska klassificeringar bedöms koncernbolagens licenser idag omfatta följande tillgångar uttryckta i troy ounce (oz):
1 ounce = 31,1 g
Dotterbolag
OOO Tardan Gold

Licens

Ägarandel

Guldreserver
C1

Guldreserver/
Guldmineraltillgångar C2**

Guldmineraltillgångar P1

Guldmineraltillgångar P2

Totala guldreserver
och guldmineraltillgångar

Tardan

100%

79 700

143 000

184 000

4 354 000

4 760 700

Tardan Mining
district

100%

500 000

500 000

Kopto

100%

31 000

Kopylovskoye AB

Kopylovskoye*

75%

5 250

OOO Artelj Tyva

Agliyak

100%

62 540

OOO Artelj Lena

Ett flertal

100%

106 380

OOO Kavkaz

Kavkaz

100%

OOO Uzhunzhul

Uzhunzhulsky

100%

OOO Kara-Beldir

Kara-Beldir

100%

Totalt

174 000

219 750

30 000

429 000
62 540

41 600

54 650

202 630

33 300

84 200

117 500

235 000

253 870

31 000

391 900

273 000

508 000

240 000

1 098 000

1 338 000

1 048 600

6 255 000

7 949 370

* 25% av Kopylovskoye AB såldes ut hösten 2007 för 70 MSEK. Ovan redovisas reserver/mineraltillgångar netto till Central Asia Gold.
** Vänligen observera att C2 enligt ryska geologiska standarder anses vara guldreserver. Då det dock föreligger vissa skillnader mellan ryska och västliga
kategorier betecknas C2 här som ”reserver/mineraltillgångar” för att understryka frånvaron av ett direkt linjärt samband mellan ryska och västliga siffror.
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Central Asia Gold-koncernens organisationsstruktur
per våren 2008

Central Asia
Gold AB (publ)
(Stockholm)

75%

100%

Kopylovskoye
AB
(Stockholm)

OOO
Tardan Gold
(Tyva)

100%
OOO
Kopylovsky
(Irkutsk)

100%

100%
OOO
Artelj Tyva
(Tyva)

95%*
OOO
Artelj Lena
(Irkutsk)

OOO GRK
Tomano
(Buryatien)

50%
OOO
Mars
(Tomsk)

51%
OOO
TKM
(Tomsk)

100%
OOO
Kara-Beldyr
(Tyva)

100%
OOO
Uzhunzhul
(Khakasien)

100%
OOO
Perspektiva
(Tomsk)

100%
OOO
Kavkaz Gold
(Irkutsk)

I nästa steg, utvärderingsfasen, när en mineralisering är påvisad,
måste ett företag, kanske prospekteringsbolaget ovan eller annars
ett annat företag, utvärdera mineraliseringen med en stor arbetsinsats i syfte att förbereda den för produktionsfasen. I detta skede
handlar det om att investera pengar i ett arbetsprogram omfattande mätningar av olika slag, borrning på djupet av fyndigheten
och att ta fram en utbyggnadsplan som skall påvisa för finansiärer
att verksamheten kommer att ge en god avkastning på det kapital
som krävs för att gå i produktion.
Det sista skedet omfattar produktionsfasen. Nu är fyndigheten
utvärderad och ekonomiskt brytbara reserver är påvisade. Nu
handlar det om att genomföra utbyggnadsprogrammet från
början till slut. Därvid måste infrastruktur som vägar, bostäder,
maskiner och annan utrustning inköpas och tas i drift. En mer
omfattande extern finansiering åtgår även för att projektet i lugn
och ro skall kunna ta sig igenom denna fas.
Tidsåtgången från det att prospekteringsfasen påbörjas till dess att
produktionsfasen inleds är vanligtvis ett flertal år, kanske 5 år. Det
handlar därför om att fatta långsiktiga beslut i varje skede.

* Enligt vad som anges på sidan 23 i denna årsredovisning har under
tidiga 2008 en minoritet om drygt 5% uppstått i Artelj Lena. Vidare har
efter årsslutet 2007 de blygsamma minoriteterna i dotterdotterbolagen
OOO Artelj Tyva, OOO Kara-Beldyr, OOO Perspektiva, OOO Uzhunzhul
och OOO Kavkaz Gold tillförts Central Asia Gold AB vederlagsfritt så att
dessa dotterbolag numera koncernmässigt ägs till 100%

Varje skede kostar självklart pengar. Om vi specifikt talar om
guld kostar det ett visst antal USD per uns (USD/oz) att ta fram
en mineralisering. Att sedan omvandla en mineralisering till
brytbara malmreserver kostar också betydande pengar i termer
av USD/oz. När så slutligen malmreserverna existerar så kostar
det ett ytterligare antal USD/oz att sätta dem i produktion.
Central Asia Gold har hittills i huvudsak agerat i steg 2 och 3 på
sina fyndigheter i Centralasien. Guldbolagssektorn i Ryssland är
nämligen starkt fragmenterad med många små oberoende aktörer, och ett stort antal mineraliseringar och fyndigheter framtagna under sovjettiden för statliga sovjetiska pengar finns att tillgå.
Därav har Central Asia Gold hittills bedömt att det är mer intressant att köpa upp existerande mineraliseringar och fyndigheter
än att försöka påvisa dem genom att själv påbörja prospektering.
Detta läge håller dock på att ändras i och med att olicensierade
fyndigheter köps upp och genom att den ryska guldsektorns
fragmentisering minskar.

STOCKHOLM

St. Petersburg

MOSCOW

Tomsk
Novokuznetsk Abakan

Irkutsk

Kyzyl
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Om Guld
Guldets Historik

Redan för omkring 4 000 år sedan producerades ca ett ton
guld per år från förekomsterna som idag är Egypten, Sudan
och Saudiarabien. Det första myntet med guldinnehåll gjöts på
800-talet f. Kr. Man tror att det första rena guldmyntet skapades
på 600-talet före Kristus på uppdrag av Kung Krösus av Lydien.
Under det romerska rikets storhetstid hittades nya guldförekomster i framför allt Portugal, Spanien och Afrika. Man beräknar att
produktionen under denna tid uppgick till i storleksordningen
fem till tio ton per år. Från 500-talet fram till 1400-talet minskade guldutvinningen dramatiskt. Under långa perioder var den
årliga världsproduktionen mindre än ett ton per år.

Under de senaste åren har förbrukningen inom detta område
varit större än gruvproduktionen. Tack vare sina många speciella
egenskaper har guld också en industriell användning. Betydande
mängder nyttjas inom tandvården samt inom elektronik-, rymdoch läkemedelsindustrin.
Tillförseln av guld till marknaden sker genom gruvproduktion,
återvinning och försäljning och guldlån från officiella reserver.
De officiella guldreserverna i olika centralbanker och andra officiella institutioner beräknas uppgå till ca 18% av den totala existerande guldmängden.
Världens guldproduktion faller

I mitten av 1400-talet ökade emellertid åter intresset för guld.
En viktig råvarukälla var förekomsterna i västra Afrika (nuvarande Ghana) från vilka fem till åtta ton guld utvanns per år.
Också de spanska erövringarna i Sydamerika (Mexico och Peru)
under början av 1600-talet medförde ökande tillgång på guld.
Mot slutet av århundradet utvanns mellan tio och tolv ton guld
per år från i huvudsak dessa regioner. Under 1700-talet började
betydande mängder guld att brytas även i Ryssland vilket medförde att den årliga världsproduktionen steg till ca 25 ton mot
slutet av seklet.
Året innan guldruschen i Kalifornien (1847) hade världsproduktionen ökat till ca 75 ton varav knappt hälften kom från
ryska förekomster. Upptäckten av guld i Kalifornien medförde
en vändpunkt i guldets historia. Enbart under 1853 utvanns
95 ton guld från dessa förekomster. Ungefär samtidigt hittades
även betydande guldmalmer i Australien. Världsproduktionen
ökade snabbt och närmade sig efter några år 300 ton guld per
år. De stora förekomsterna vid Witwatersrand i Sydafrika som
hittades 1886 medförde ytterligare produktionshöjning. Redan
1898 hade Sydafrika passerat USA som världens ledande guldproducent. Nästan 40% av allt guld som utvunnits fram till idag
kommer från de sydafrikanska gruvorna. Till den ökade produktionen bidrog också de 1893 nyfunna förekomsterna i Kalgoorlie (Australien) samt upptäckten av alluvialt guld i kanadensiska
Klondyke. Under första delen av 1900-talet minskade guldproduktionen i många länder. Prishöjningar i slutet av 1930-talet
medförde visserligen en kort återhämtning men det var inte
förrän guldpriset steg dramatiskt på 1980-talet som produktionen åter ökade. Många äldre förekomster öppnades igen och en
intensiv prospektering resulterade i flera nya betydande guldmalmer. Mellan 1980 och 1990 steg västvärldens guldproduktion
från 962 till 1 744 ton per år, och har sedan stigit vidare till kring
2 500 ton per år kring och efter millennieskiftet.
Utbud och efterfrågan på guld

Guld är ovanligt i det att det är såväl en råvara som en monetär tillgång. Eftersom guld i det närmaste är oförstörbart finns
allt guld som någonsin har producerats kvar i en eller annan
form. Vid slutet av 2007 uppskattade guldkonsultbolaget Gold
Field Mineral Services (”GFMS”) att det totalt fanns en existerande mängd av 161 000 ton guld i världen. Därav bedömdes
drygt 64% ha brutits och tillverkats efter 1950. Den i särklass
största förbrukningen av guld är knuten till juvelerarbranschen.

10

Världens primära guldproduktion föll under 2007 med 10 ton
eller ca en halv procent och uppgick till 2 476 ton. Detta var
det andra året i följd med globalt produktionsfall och den lägsta
produktionsnivån på 11 år. Kina blev 2007 det land som producerar mest guld i världen och tog därmed över första platsen
från Sydafrika som har varit världens största guldproducent sedan
1905. Asien var också den enda region i världen som ökade sin
produktion under året, en ökning med 65 ton. I övriga regioner
föll produktionen och som kraftigast minskade den i Afrika, där
nedgången utgjorde 29 ton. I Sydafrika föll produktionen med
nästan 9% och den huvudsakliga orsaken är lägre guldhalter; landets genomsnittliga halter minskade med 10% under året. Även
Latinamerika minskade sin produktion med totalt 23 ton, trots
tillväxt i länder som Brasilien och Mexico. Peru stod för den
kraftigaste nedgången i Latinamerika och minskade sin produktion med hela 32 ton. OSS-länderna (f d Sovjetunionen) och
Oceanien minskade också sin produktion med 4 ton vardera.
Bland de länder som minskade sin produktion mest jämfört med
förra året finns Sydafrika, Peru och USA. De tre länderna stod
för en minskning på 70,5 ton.
Världens guldproduktion 1980–2005
3,0 tusental ton

2,5

Andra länder
CIS utom Ryssland
Kanada
Indonesien

2,0

Övriga Asien
Ryssland
Peru

1,5

Kina
Afrika utom Sydafrika

1,0

Övriga Latinamerika
USA

0,5

Australien
Sydafrika

0
1980

1985

1990

1995

2000

2005

Källa: World Gold Council

Guldpriset

Det genomsnittliga globala guldpriset ökade under 2007 till
695 USD, det högsta genomsnittliga guldpriset någonsin och
passerade därmed den tidigare högsta-nivån från 1980, då snittpriset var 614 USD. Detta innebar en ökning med 15% jämfört
med 2006. Den högsta prisnivån under 2007 var 841 USD.

Guldpriset i USD/oz 1971–2007

15 största guldproducenterna
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400

Polyus
Rio Tinto

Gold Fields

Kinross*

200
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Harmony Gold

0
1971

Freeport McMoRan
Goldcorp
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Källa: GFMS

Källa: World Gold Council

Ländermässig fördelning, guldhalt och
produktionskostnader

Den globala handeln i guld

Guld produceras i gruvor på alla världens kontinenter utom Antarktis. Guldkonsultbolaget Beacon Group identifierade år 2002
ett antal av 900 guldproducerande gruvor spridda i världen.
Under stora delar av 1900-talet dominerades världens guldproduktion av Sydafrika, som 1970 producerade 1 000 ton guld per
år eller 70% av världsproduktionen vid den tidpunkten. Därefter
har Sydafrikas andel minskat, och 2007 gick Kina upp som världens största guldnation med 11% av världsproduktionen.
Övriga världen

Kina

Colombia
Venezuela
Filippinerna
Tanzania
Chile
Argentina
Mexico
Mali
Brasilien
Papua Nya Guinea

Sydafrika

Australien

Ghana
Uzbekistan
Kanada

USA

Indonesien
Ryssland

Den globala guldhandeln består främst av en större del som sker
OTC (over-the-counter), d v s direkt mellan olika marknadsaktörer. Denna delmarknad indelas sedan i spottransaktioner och
olika former av derivat såsom terminer och optioner. OTCmarknaden är öppen dygnet runt, och de huvudsakliga centren
för sådan handel är London, New York och Zürich, där större
transaktioner äger rum (agerande av t ex centralbanker och gruvbolag). Minsta transaktionsstorlek på denna marknad är vanligen
1 000 ounce (oz). I Dubai och andra städer i Fjärran Östern sker
även OTC-affärer, men i mindre storlek. OTC-handel sker såväl
över telefon som över ett elektroniskt handelssystem.

Peru

20 största guldproducerande länderna
Källa: GFMS

Guldinnehållet i malmen varierar globalt beroende på malmkropparna. Generellt uppgår guldinnehållet i de största sydafrikanska gruvorna till 8–10 g/ton, medan mindre sydafrikanska
gruvor har mellan 4–6 g/ton. Mycket av guldet i världen produceras i dagbrott, där guldinnehållet i malmen generellt är lägre än
i gruvdrift, med guldhalter om 1–4 g/ton.

En mindre del av marknadshandeln sker via börser, t ex NYMEX,
TOCOM eller Istanbul. För att underlätta prissättningen på
marknaden sker två gånger per dag (kl. 10.30 och kl. 15.00)
en referensprissättning av guld, den s.k. ”London fix”. Settlement sker snarlikt som på den internationella valutamarknaden
via konton i olika banker, och standardenheten är en ”London
Good Delivery Bar”.Valutan för settlement är vanligen US-dollars. Den underliggande marknadsstorleken är de 161 000 ton
guld (per ultimo 2007) multiplicerade med det aktuella marknadspriset. Per slutet av första kvartalet 2003 var storleken på
guldmarknaden omkring 1/10 av börsvärdet på New York Stock
Exchange, men då den består av en enda homogen produkt är
likviditeten förstklassig. Det är lite komplicerat att exakt bestämma guldets omsättningsvolymer och priser (p g a den stora delen
OTC-handel), men branschorganisationen World Gold Council
uppskattar att underliggande omsättningshastighet är ungefär tre
gånger per år (d v s värdet av allt guld som omsätts per år är tre
gånger större än värdet av allt guld som existerar).

Produktionskostnaderna i världen varierar kraftigt beroende
på om det handlar om gruvbrytning eller dagbrott, djupet på
guldförekomsterna, typen och egenskapen av malmkroppar samt
guldhalten. De genomsnittligt uppgivna kontantmässiga produktionskostnaderna (cash production costs) för kommersiella
informationslämnande större västliga gruvbolag uppgick enligt
GFMS för 2007 till 395 USD/oz.
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Den ryska guldindustrin
Rysk officiell guldproduktion beräknad av Russian Union of
Goldminers minskade 2007 svagt med 0,9% och uppgick till
knappt 163 ton. Dock förväntas produktionen öka under innevarande år och prognosen för 2008 är 168 ton. Med en fallande
alluvial guldproduktion innebär det att gruvproduktionen förväntas öka med nästan 10 ton, vilket motsvarar en ökning på
11%. Ryssland är världens sjätte guldproducerande land.

guldproducenten 2007 är Petro Hambro Mining Plc. Andelen
små guldproducerande företag fortsätter att minska. Under 2007
minskade antalet företag som producerar < 100 kg med 3% och
antal företag med produktion i intervallet 100–500 kg minskade
med 15%.
Rysslands 25 ledande guldproducenter 2007
Produktion, ton

Rysk guldproduktion 1991–2007
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Källa: Russian Union of Gold Miners

Av den ryska guldproduktionen fördelar sig 99% på 14 regioner
(av totalt 84 i Ryssland) och den ledande regionen är sedan 2003
Krasnoyarsk följd av Republiken Sacha (Jakutien) som 2006 passerade Magadan-regionen. Irkutsk-regionen, där Central Asia
Gold har ett antal guldfyndigheter, är fjärde största guldregion
och gick därmed 2007 om Chabarovskij kraj. Till skillnad från
oljereserverna, som till ca 2/3 finns i västra Sibirien, är det de
östra delarna av Ryssland (östra Sibirien, Fjärran Östern och
Nordost) som har de största guldförekomsterna.
De ledande guldproducerande regionerna i Ryssland,
2007
Region

Produktion, ton

1. Krasnoyarsk

32,0

2. Sacha (Jakutien)

18,9

3. Magadan

14,9

4. Irkutsk

14,9,

5. Chabarovskij

14,8

6. Amur

14,7

Källa: Russian Union of Gold Miners

Industriell struktur – fragmenteringen minskar

Den ryska guldsektorn är starkt fragmenterad. Det finns f n
omkring 460 registrerade guldföretag i landet, och de 20 största
företagen producerade 2007 drygt 61% av produktionen. Detta
skall jämföras med t ex den ryska oljesektorn, där de fyra största
företagen svarar för mer än 60% av volymerna. En konsolidering är dock redan inledd och den klart ledande producenten är
Polyus Zoloto, tidigare Norilsk Nickels gulddivision, vars aktie
sedan 2006 finns noterad på Londonbörsen. Polyus står för 23%
av Rysslands totala guldproduktion 2007. Den andre största
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10. Severstal

2,4

11. Solovevsky Priisk

2,2

12. Vitim

2,1

13. Seligrad

2,1

14. Kinross Gold Corp

2,1

15. Tjukotka

2,0

16. Zoloto Kamtjatki

2,0

17. Sovrudnik

2,0

18. Inrungan

1,8

19. Zapadnaja

1,8

20. Angara Mining Priisk

1,6

21. Dalnevostotjnye resursy

1,4

22. Ojna

1,2

23. Uralelektromed

1,1

24. Central Asia Gold

1,1

25. Vostok

1,0

Total produktion av de 25 ledande producenterna

105,9

Total rysk produktion 2007

162,8

Andelen som faller på de 25 största producenterna

65%

Källa: Russian Union of Gold Miners

Utländskt ägande av ryska guldföretag förefaller inte vara en
lika känslig fråga som inom oljeindustrin och gasindustrin, där
den senare ju i det närmaste är monopoliserad genom Gazprom.
År 2007 stod västerländsk-kontrollerade guldföretag för dryga
15% av landets produktion. Detta kan jämföras med t ex Australien, där andelen utlandsägande ökat från 20% till 70% under
de senaste sex åren, varefter endast en av de tio största australiska
guldproducenterna blivit kvar i inhemska händer.
Fördelning av ryska guldreserver och guldproduktion

Rysk guldproduktion kännetecknas av en hög andel alluvialt
guld. Andelen alluvial produktion var ca 40% 2007. Den alluviala produktionen sjunker dock och minskade med 6% jämfört
med 2006, medan gruvguldproduktionen ökade med knappt
1%. Historiskt svarar alluviala fyndigheter för mer än 80% av

Utländska guldproducenter i Ryssland 2000–2007 (kg per år)
Företag

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Peter Hambro Mining (GBR)

1 550

2 814

2 225

3 758

7 509

8 195

8 375

8 405

High River Gold Mines (CAN)

3 770

4 705

4 802

4 811

4 898

4 874

4 720

4 683

Highland Gold Mining (GBR)

2 999

4 799

5 697

6 005

6 143

5 041

5 026

4 623

13 630

13 502

12 515

5 474

3 949

4 696

1 212

1 942

14

1 096

1 594

311

1 073

Kinross Gold Corp (CAN)
Angara Mining
Central Asia Gold
Bema Gold Corp (CAN)
TOTAL
% av rysk guldbrytning

303

3 429

3 624

2 612

2 804

2 778

110

21 949

26 123

28 668

23 672

25 111

25 524

23 207

22 349

17

18

18

15

16

17

16

15

Källa: Russian Union of Gold Miners

ackumulerad rysk guldproduktion. På guldreservsidan föreligger
i princip ett omvänt förhållande. Det alluviala guldets andel av
de totala ryska guldreserverna i mark (uppskattade till ca 9 000
ton) beräknas till omkring 18%, medan gruvguldreservernas
andel skattas till 54%. Residualen om 28% faller på s.k. komplexa fyndigheter, d v s fyndigheter som innehåller även andra
mineraler än guld. Inkluderas den totala basen av guldmineraltillgångar till guldreservbasen bedöms totalsiffran för Ryssland öka
till 26 000–35 000 ton. Den stora andelen alluvial produktion
kan förmodligen främst förklaras av en historisk brist på långfristig finansiering på hemmamarknaden. Alluvial guldproduktion
är nämligen väsentligt mindre kapitalkrävande än produktion av
gruvguld.
Liksom inom oljesektorn i Ryssland överstiger därmed den ryska guldsektorns reservlivslängd (guldreservbasen dividerad med
total årlig guldproduktion) med råge motsvarigheten i väst. Ryska guldreserver beräknas ha en livslängd på 85 år med nuvarande
produktionstakt, detta kan jämföras med en livslängd på 15–20
år för länder som USA, Australien och Kanada.
Ryska guldreserver klassificeras liksom t ex ryska oljereserver i
ett statligt register, den s.k. GKZ-kommissionen vid Naturresursministeriet (Minprirody). Denna finns även representerad på
regional nivå. Grovt taget motsvarar de ryska reservkategorierna
A, B, C1 och C2 de västliga kategorierna ”proven and probable” (bevisade och sannolika). Likaledes motsvarar grovt de ryska
mineraltillgångskategorierna P1, P2 och P3 de västliga mineraltillgångskategorierna ”measured, indicated and inferred” (kända,
indikerade och antagna).

Produktionskostnaderna i Ryssland stiger nu allteftersom mer
avlägset belägna fyndigheter tas i drift. Därtill uppgår inflationen för närvarande till omkring 10% på årsbasis samtidigt som
rubeln i nominella termer stärks eller är stabil mot US-dollarn
(real appreciering av växelkursen), vilket även det direkt påverkar
produktionskostnaderna uttryckta i USD.
Raffinering av guld

Det finns omkring tio stycken företag i Ryssland som raffinerar
(anrikar) guld och andra ädelmetaller till salukvalitet. Dessa konkurrerar med varandra och har en kapacitet som vida överstiger
nuvarande produktionsvolymer. Därav är kostnaden för raffinering av guld relativt låg, och uppgår till ca 1% av saluvärdet. De
modernaste fabrikerna är Prioksk (söder om Moskva) samt Krasnoyarsk (östra Sibirien). Dessa två enheter samt tre ytterligare
hade 2002 en ”good delivery status” på LME i London. Det
medger försäljning av dessa fabrikers guld till en viss premie i
förhållande till snittpriset på LME.
Legala faktorer

Den grundläggande lagen som reglerar den ryska gruvsektorn
är ”The Federal Law concerning Mineral Resources” antagen
1992 och modifierad 1995. Ryska mineraler förblir alltid i den
ryska statens ägo. Det är endast nyttjanderätten av mineralerna
som licensieras ut. Liksom för olja kan licenserna i fråga avse
prospektering, produktion eller bägge delarna. En prospekteringslicens ges f n ut på fem år, en produktionslicens på 20 år
och en kombinerad licens på 25 år. Arbetsprogram inom ramen
för licensen skall godkännas av tre organ – GKZ (se ovan), den
statliga ryska bergsinspektionen (Gozgortechnadzor) och även av
miljömyndigheterna.

Produktionskostnader

Det är svårt att finna heltäckande statistik över produktionskostnaderna i Ryssland. Som god approximering kan tas Polyus Gold
som alltså stod för 23% av den ryska produktionen 2007. Polyus
har även en god balans mellan alluvial- och gruvproduktion.
Polyus Gold uppger en kontant produktionskostnad (cash operating cost) per oz om 350 USD för 2007. Detta kan jämföras med
den bedömda globala genomsnittliga kontanta produktionskostnaden om 395 USD/oz för 2007 enligt konsultföretaget GFMS.

En andra lag av vikt i sektorn är den 1998 antagna lagen ”The
Federal Law regarding Precious Metals and Gems” (d v s lagen
avseende ädelmetaller och ädelstenar). Den säger i princip att
äganderätten till alla producerade ädelmetaller och ädelstenar
tillhör innehavaren av produktionslicensen ifråga (om annat ej
sägs i den specifika produktionslicensen).
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Bilder från Tardan-fyndigheten i april 2007

En malmlastbil av typ Kraz lossar en
malmlast vid lagret invid fabriken.

Härnäst lastar en frontlastare in malmen
i det första krossningssteget.

Från den första krossen går malmen via
löpbandet in till en andra kross.

Magneter på löpbandet tar bort magnetit i malmen.

Den krossade malmen går antingen direkt
in i fabriken för vidare bearbetning eller
så läggs den ut i ett mellanlager.

Efter krossningssteget går malmen
vidare till finmalning i kvarnarna.

I centrifugerna frigörs guldet.

Så småningom börjar guldkoncentratet bli
redo för skakborden. Nu är guldet inne i den
slutna delen av processanläggningen.

Till den slutna delen av anläggningen kommer
man in via passage av metalldetektorer.

På skakborden separeras den s k guldlinjen.

I ugnarna smälts guldkoncentratet
till guldtackor av Doré-klass.

Patric Perenius, styrelsemedlem i Central Asia
Gold AB, håller 20 kg av guldtackor i händerna.
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Guldfyndigheten Tardan
Redogörelsen nedan baseras delvis på det informationsmemorandum som
utgavs av de ryska myndigheterna i samband med privatiseringen av
Tardanfyndigheten 2003. Därtill kommer information och data som
insamlats sedan Central Asia Gold började bygga ut fyndigheten. Den
geologiska bilden från sovjettiden ändras därför efter hand.
Inledning

Guldfyndigheten Tardan är belägen i Kaa-Cheemområdet (administrativ enhet) inom den ryska regionen Tyva i Sibirien. Fyndigheten ligger 78 km från regionens huvudstad Kyzyl. Därav är 60
km asfaltväg medan resterande 18 km är grusväg. Fyndigheten
ligger på den högra sidan av ån Bay-Syut i låglänt bergsterräng
med en högsta höjdpunkt om 1 433 m och en lägsta höjdpunkt
om 800 m vid ån Bay-Syuts lägsta del. Den norra delen av bergsluttningen (licensblocket) representeras av sibirisk skogsterräng
(taiga) medan den södra delen av licensblocket består av gräsbevuxen slätt (stäpp).
Guldmineraliseringen inom området är knuten till skarnkroppar
belägna i kontaktzonen mellan en granodiorit av tidig paleozoisk
ålder och en kalksten tillhörande den kambriska periodens mellersta del. Mineraliserade skarnkroppar har registrerats inom ett
två kvadratkilometer stort område.
Det har upptäckts 14 malmzoner. Bredden på dessa zoner varierar från 1 m till 30–50 m. De har en utbredning som begränsas
till en sprickzon som löper i nordvästlig riktning.
I strykningsriktningen (horisontellt) är längden på malmkropparna 20–150 m och i stupningsriktningen (vertikalt) uppvisar
kropparna ungefär samma längder. Bredden på malmkropparna
varierar mellan 0,1 m och 12,8 m varav 6 malmkroppar, var och
en med en bredd på över 4 m, svarar för 27% av guldreserverna. Därtill finns 14 malmkroppar med en bredd på 2–4 m som
svarar för 57% av den totala guldreserven. Totalt har 41 malmkroppar identifierats varav 31 klassas som innehållande framtida
guldreserver.
Antal penetreringar av malmkropparna (Nedan geologiska uppskattningar härrör alltså från sovjettiden och för tiden fram till
2003 då fyndigheten privatiserades.)
Antal malmkroppar

Antal
penetreringar

3

10

5

10 till 5

10

Malmreserver
000 ton

Guld,
kg

304,9

3 191,4

44,40%

43,30%

4 till 3

7

2

5

1

Total

108,8

2 048,4

26,30%

27,80%

130,2

1 437,2

18,90%

19,50%

56,2

570,1

8,10%

7,70%

10,2

112,5

1,50%

1,50%

610,3

7 359,6

Mineraliseringen är av sulfidmalmstyp. Innehållet av sulfider
uppgår till 5–6%.
Guldhalten i malmen varierar från 2 ppm (g/ton) (cut-off grade)
till 30–50 ppm. Analysen i ett prov visade 280 ppm Au (guld).
Den genomsnittliga halten baserad på proverna beräknades på
början av 1990-talet i ovan malmkroppar till 10,7 ppm Au.
Vid sidan om guld innehåller malmen silver (Ag) i låga halter,
upp till 4–10 ppm Ag. I ett prov visade analysen 269 ppm Ag.
Den genomsnittliga silverhalten har beräknats till 8,9 ppm Ag.
Kopparhalten (Cu) varierar mellan 0,1–1,8% Cu med en beräknad genomsnittlig halt på 0,3% Cu. Korrelationskoefficienten för
Au/Ag är 0,5–0,6 och Au/Cu 0,7–0,8.
De tekniska förutsättningarna för att bygga ut gruvan är goda.
Merparten av guldreserverna är brytbara från markytan eller via
existerande underjordiska schakt.
Vatteninflödet i dessa delar är lågt och kommer ej att kräva
dräneringsinsatser.
Sidoberget uppvisar låg sprickfrekvens, vilket kan betyda att gråbergsinblandningen vid brytning kan minimeras.
Prospekteringen av fyndigheten ägde rum 1965–1979. Undersökningen av malmerna har skett via övertvärande diken på ytan
samt via underjordsarbeten. Dessa senare har omfattat utförande
av horisontella orter samt vertikala schakt på nivåer 60–100 m
under markytan. Informationen från diken och underjordsarbeten har kompletterats med information från utförda diamantborrhål med längder om 120–170 m. Nedan tabelleras de olika
prospekteringsarbetena från sovjettiden:
Diken på markytan:
Underjordiska schakt:
Borrhål:

47 252 kubikmeter
3 876 meter
20 158 meter

Borrningen utfördes under sovjettiden i ett rutnät om 30–40 m
x 40 m samt i vissa lägen 20 x 40 m. På större djup än 100 m har
ingen prospektering förekommit.
Senast oberoende reservanalys genomfördes 1994. Den studien
baserades på förutsättningarna för beräkningarna som uppställts av det ryska forskningsinstitutet Ginalmazzoloto 1992,
nämligen:
• cut-off halt av guld om 2 g/ton
• Minimal mäktighet på malmskiva är 1 m
• Minimal guldhalt i block som ingår i den beräknade reserven
är 5,4 g/ton
• Låghaltiga block omgivna av block med ekonomiska guldhalter inräknades i reserverna om guldhalten var lägst 4,1 g/t.
• I borrhål och andra provtagningsavsnitt tillåts malmfria partier
på högst 2 m som ligger inne i ett malmförande parti att ingå
i haltberäkningen.

Källa: De ryska privatiseringsmyndigheterna.
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Reserver/mineraltillgångar i gruvdistriktet Tardan* **
per 1994
Malm,
000 t

Reserv/mineraltillgångskategori

Guld, kg

Snitthalt
av guld
(g/t)

Tardan-fyndigheten
C1+C2
P1*

687

7 371,8

10,7

554,7

5 935,3

10,7

Soruglugchemskoyeguldfyndigheten
P1

179,9

1 418,6

7,9

91,2

1 015,6

11,1

77

1 213

15,8

902,8

9 582,5

10,5

Guldfyndigheten Kopto
P1
Guldfyndigheten Barsuche
P1
Subtotal av mineraltillgångar
i kategorin P1
Totala guldreserver och guldmineraltillgångar i gruvdistriktet
Tardan

1 589,8

16 954,3

10,7

* Baserat på beräkningar ner till det maximala djupet för underjordisk
brytning via schakt, vilket är 800 meter.
** Central Asia Gold erhöll via dotterbolaget OOO Tardan Gold licensen
till gruvdistriketet Tardan (Tardansky rudny uzel) under 2007 via en auktion.
Källa: De ryska privatiseringsmyndigheterna.

Givet dessa mer strikta krav beräknades
guldreserverna 1994 till:

Reservkategori
C1 + C2
C1

Malm,
000 ton

%

Snitthalt
av guld,
g/t

7371,8

100%

10,7

2769,8

37,60%

11,2

%

Guld,
kg

687

100%

247,8

36,10%

granskning och registrering av de nya reserverna till sommaren.
Central Asia Golds beräkning är kring 10 ton guldreserver (drygt
300 000 oz). Denna siffra bedöms sedan komma att öka betydligt
som ett resultat av planerade utvärderingsinsatser under perioden 2009–2011, vilket avser såväl den första Tardan-licensen som
mineraliseringarna på Tardan Mining District.
Guldproduktion och processverket

På Tardan-fyndigheten har uppförts ett gravimetriskt anrikningsverk med en årlig processkapacitet om 100 000 ton. Parallellt
byggdes 2006–2007 en mängd bostads-, kontors-, lagrings- och
servicebyggnader upp kring fabriken. Vidare uppfördes VVSoch värmesystem upp för att göra byggnaderna beboeliga under
alla tider av året. En 26 km lång elledning drogs även till närmsta
samhälle för att förse gruvan med el. Därtill har nya vägar och
vattenbrunnar anlagts.
Själva processanläggningen består inledningsvis av krossar. Därefter ansluter en stångkvarn och två klotkvarnar. Nästa steg i bearbetningen är centrifuger. Därefter hamnar koncentratet på skakbord. I denna process avskiljs det fria guldet i guldkoncentratet.
Det uppgår till omkring 50% av inkommande guld. I anslutning
till skakborden monterades också mindre smältugnar upp som
kan smälta guldkoncentratet till guldtackor av Doré-klass. Dessa
sänds sedan till slutraffinering i ett större smältverk.
Kapacitetsutnyttjandet ökade gradvis under året. Totalt processades under 2007 ca 53 000 ton malm, vilket gav 194 kg (6 200 oz)
av rent guld. Den genomsnittliga utvinningskoefficienten var ca
45%, men varierade under perioden beroende på faktorer som
guldhalten i malmen, storleken på guldkornen, andelen fritt guld
och närvaron av andra mineraler så som t ex magnetit. Produktionsplanen för Tardan-fabriken är för räkenskapsåret 2008 350 kg
rent guld. Halterna i de olika delblocken skiljer sig åt så den
månatliga produktionen kommer att variera under perioden.

Källa: De ryska privatiseringsmyndigheterna.

Byggnation av lakningsanläggningen på Tardan
Arbetet fr o m 2004 och ny pågående
reservberäkning

Under 2004–2007 genomfördes ett omfattande provtagningsoch analysarbete. Arbetsprogrammet under denna tid omfattade
9 700 m kärnborrning samt drygt 15 000 m hammarborrning
(borrning av ytliga breda borrhål med lätta borriggar). Vidare
grävdes drygt 173 000 m3 av ytdiken. Ett mycket stort antal prover har därmed analyserats.
Utvärderingsarbetet som bedrivits hittills har huvudsakligen
inriktats på de störtsta malmkropparna på Tardan-fyndigheten.
Genom arbetet har den undersökta delen av fyndigheten delvis
omdefinierats. Huvudsakligt resultat hittills är att nya malmkroppar har definierats med ett större tonnage än vad som åsattes
under sovjetisk tid och i gengäld med lägre snitthalter. Det geologiska utvärderingsarbetet på Tardan-fyndigheten och på den
numera större omkringliggande licensen Tardan Mining District
(Tardansky rudny uzel) kommer att fortsätta under de närmaste
åren parallellt med att guldproduktionen ökas. I ett första steg
kommer en ny reservberäkning avseende Tardan-licensens
största malmkroppar att äga rum under våren/sommaren 2008.
Central Asia Golds datamaterial sänds inom kort in till de geologiska myndigheterna varefter myndigheterna genomför sin
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Enligt ovan pågår den nya reservberäkningen på Tardan-fyndigheten. Samtidigt sker en utvärderingsstudie (förstudie) avseende
den nya lakningsanläggningen av ett utvalt ryskt projekteringsinstitut. Utvärderingsstudien beräknas bli färdig under sommaren 2008, och direkt därefter är byggnationen planerad att starta.
Lakningsanläggningen kommer att öka utvinningskoefficienten
av guld på Tardan-fyndigheten till ca 80%–90% från dagens ca
50%.
Den preliminära tidplanen vad det gäller lakningsanläggningen innebär att det första steget av denna fabrik med lakningsbassänger med en kapacitet om några hundra tusen ton malm
per år skall färdigställas under mitten av 2009. Under 2009 är det
planerat att enbart laka avfallssanden från de höghaltiga malmkropparna som processas i Tardan-verket. Under 2010 skall lakningskapaciteten ökas och målet är att ha en kapacitet på 1 miljon ton per år. Utvärderingsprogrammet kommer dock att ge
mer exakt information om detta. På så vis bedöms guldproduktionen på Tardan-fyndigheten om allt går planenligt kunna mer
än fördubblas under 2009, för att sedan fortsätta att öka under de
därpå följande åren när även de låghaltiga malmerna på Tardan
kommer att processas.

Tardan 2-mineraliseringen

Mineraliseringen Tardan 2 är en av ett antal mineraliseringar på
den så kallade Tardan mining district-licensen. Licensen köptes
på en öppen auktion sommaren 2007. Licensområdet uppgår till
520 km2. Tardan 2 är belägen i anslutning till det första licensblocket på Tardan där guld nu produceras. Mineraliseringen
Tardan 2 klassificerades under sovjettiden att vara ett kvartsgångsprojekt, men bedömdes vara mindre intressant p g a den
begränsade storleken på kvartsgångarna. Central Asia Golds
geologer har närmat sig objektet från en annan synvinkel och
bedömer att också sidoberget är guldförande. Under det geofy-

siska arbetet har ett antal intressanta anomalier på detta objekt
fastställts. Storleken på dessa anomalier indikerar att objektet
kan vara avsevärt större än det angränsande Tardan. Ett begränsat
antal ytprover har samlats in och visar på höga guldhalter. Under
sommaren 2007 har en mängd diken grävts där och ett stort antal
prover har tagits.

Tardan-fyndigheten ovanifrån under sommaren 2007

Guldfyndigheten Kopto
Kopto-fabriken, som ligger endast 6 km från Central Asia Golds
större fyndighet Tardan, stängdes för kontinuerlig drift vid årsslutet 2006. Framgent kommer den tills vidare att användas för testanrikning av malmprover. Det faktum att Kopto-fabriken inte
längre används för att framställa guld i kommersiellt syfte har inte
lett till några konsekvenser i koncernredovisningen. Detta beror
på att majoriteten av utrustningen har flyttats till den närbelägna
Tardan-fabriken, som är i kontinuerlig drift.

Kopto-fyndigheten sedd på avstånd från Tardan
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Dotterbolaget Kopylovskoye AB
Kopylovskoye är en guldfyndighet belägen i Irkutsk som enligt
ryska geologiska standards i dag innehåller drygt 7 ton av guldreserver (ca 240 000 oz). Projektets potential bedöms dock som
mycket stor, då de nuvarande reserverna endast har beräknats till
ca 30 meters djup p g a hittillsvarande problem med att ta bulkprover på större djup.
Infrastrukturen på fältet är god. Till Kopylovskoye leder en
väg öppen året runt. Högspänningsledningar för el finns alldeles i närheten. På 120 km avstånd ligger staden Bodaibo med
en befolkning om ca 15 000 invånare och där arbetskraft kan
anskaffas.
Irkutsk är en av de dominerande guldregionerna i Ryssland. I
närheten av Kopylovskoye befinner sig Rysslands i särklass största
guldfyndighet vid namn Suchoy-Log. Detta projekt innehåller
hela 1 000 ton (30 miljoner oz) av fastställda guldreserver C1
och C2. En mängd andra guldfält med mer än 1 miljon oz av
guldreserver finns i regionen.
På en extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB avhållen våren
2007 beslutades att godkänna utförsäljning av en 25% ägarandel i
Kopylovskoye-licensen för ett belopp om 70 MSEK (då motsvarande ca 10 miljoner USD). Som en del av transaktionen har det
ryska licensbolaget (OOO Kopylovsky) legalt överförts från det
ryska dotterbolaget OOO Tardan Gold till ett nyetablerat svenskt
dotterbolag med namnet Kopylovskoye AB. De 70 MSEK mottogs i två trancher under hösten 2007. Transaktionen har resulterat i en realisationsvinst om 25 968 TSEK i koncernredovisningen 2007. Därmed uppkommer en 25% minoritetsandel i
koncernredovisningen för Kopylovskoye AB-underkoncernen.
Nytt utvärderingsarbete

Under hösten 2007 genomfördes diamantborrning av 6 borrhål
om totalt 1 400 m borrkärna. Kärnborrning omfattande f n ett
par hundra meter i månaden fortsätter under 2008 och utförs
av en regional borrkontraktör. Analysen av borrkärnorna visar
klart att den guldmineraliserade zonen fortsätter från ytan ner
till åtminstone ett absolut djup om 100 m (det djup som man
borrat till i dagsläget). Under första kvartalet 2008 har 20 bull-

dozer-diken (prospekteringslinjer) om totalt ca 3 800 m färdigställts. Avståndet mellan dikena är 80 m. Majoriteten av dikena
har grävts öster om malmkroppen. Den hittills fastställda längden
på malmkroppen är drygt 300 m och bredden är 50 m. De nya
dikena innebär att man kan samla in ytprover och samtidigt hammarborra (stora volymprover ner till ett djup om upp till 45 m)
i den mineraliserade zonen i ett linjenät med 80 meters intervall
över en sträcka om ca 1 200 m öster om den nuvarande fastställda gränsen på malmkroppen och västerut över en sträcka på
160 m. Provtagningen på botten av dikena i prospekteringslinjerna # 328 och # 316 har påbörjats med syfte att fastställa den
optimala provstorleken.
Ny provtagningsenhet och certifierat externt
laboratorium

För att möjliggöra en effektiv analys av det stora antalet nödvändiga prover har CAG byggt en egen provtagningsenhet i Bodaibo-regionen. Omkring 30 anställda kommer vid full arbetsbelastning att arbeta i treskift med att bearbeta proverna. Arbetet
kommer under det första och andra kvartalet 2008 vara fokuserat
på att fastställa den optimala storleken på proverna. Processningen sker via krossar och små gravimetriska mini-processorer som
bearbetar proverna tillförlitligt och snabbt. Därigenom koncentreras prover med en startvikt på omkring 25–35 kg ner till en
slutvikt på 300–400 g och skickas sedan till ett modernt laboratorium i Chita-republiken i östra Sibirien för slutanalys. Laboratoriet är certifierat enligt västerländska s k JORC-standarder.
Provtagningsprogrammet har redan inletts.
Ny kraftfull RC-borrigg beställd

Den ideala provstorleken på 25–35 kg kommer på djupet att tas
via RC-borrning. RC-borrning är fram till dags dato ovanligt i
Ryssland och RC-borrkontraktörer i Irkutskområdet och närliggande regioner har ej gått att uppbringa. Central Asia Gold har
därför beställt en ny RC-borrigg från Atlas Copco, vilken dock
ej kommer att levereras förrän under fjärde kvartalet i år. Boomen i den globala gruvindustrin har medfört lång leveranstid.
Kapaciteten på den beställda borriggen kommer att möjliggöra
insamling av prover ner till djup om 200–300 m.
Nuvarande processanläggning kan användas för
pilotproduktion av guld

Vid förvärvet av Kopylovskoye-licensen fanns en experimentell
processanläggning på plats. Högspänningsel är redan indraget på
plats och processanläggningen användes för att bearbeta malmprover under utvärderingsprogrammet 2000–2004. Anläggningen består av krossar och kvarnar för en gravimetrisk process.
Processanläggningen har analyserats av Central Asia Golds tekniker. Efter en mindre uppgradering av anläggningen kan den
dras igång. Kostnaden för detta bedöms vara modest. Anläggningen kan användas för fastställande av guldhalter i fyndigheten via stora bulkprover. Detta program kommer då också att
resultera i vissa guldmängder som kan säljas på marknaden. Detta
s k pilotproduktions-program kommer att analyseras och beslutas om under 2009. Därefter kommer en storskalig industriell
produktionsanläggningen med en årlig kapacitet på åtminstone
Det existerande processverket på Kopylovskoye

18

Bilder från Kopylovskoye

Borrigg

Diket

Lantmätarna positionsbestämmer dikena

Topograf

Provtagning jordprover pågår i kylan

Bulldozern som grävt dikena på Kopylovskoye

Kärnborrning

Borrkärnor

Unga geologer beskriver borrkärnan

Krossar i provtagningsenheten

Separatorer i provtagningsenheten

Arbetsteamet på Kopylovskoye
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1 miljon ton att kunna byggas. Den storskaliga guldproduktionen förväntas komma igång tidigast i slutet av 2010.

ca 30 m från markytan. CAG bedömer därför att Kopylovskoye
är ett projekt med en potential om åtminstone 1 miljon uns
guldreserver.

Potential

Det betonas att Kopylovskoye-projektet fortfarande befinner sig
i utvärderingsfasen. Riskerna är fortfarande stora. Potentialen är
dock betydande. De data som hittills samlats in stöder hypotesen
att malmförande zon fortsätter till ett djup på åtminstone 100 m.
Malmkroppen är fortfarande helt öppen i längd. De fastställda
guldreserverna befinner sig endast i en zon med ett djup om
Borrkärna från borrhålet 504 på Kopylovskoye.
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Tredimensionell bild av Kopylovskoye-fyndigheten med fastställda guldreserver i rött
och bedömd utbredning av malmzonen på djupet i blått. De sex lutande linjerna är
de kärnborrningar som genomfördes av Central Asia Gold under hösten 2007.

Kopylovskoye-licensen sedd uppifrån där blocket
med fastställda guldreserver är markerat i rött
Fastställda C2 reserver
Guldprospektiva block

Existerande
C2-reserver

Licensgräns
Prospekteringslinjer med 40 m avstånd

Guldmineraltillgångar P1

Kopylovskoye-fyndigheten sedd från sidan där rödmarkerat
block utvisar dagens reserver och blått område visar
utsträckning av malmkropparna i djupdimensionen
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Omgivningarna kring dotterbolaget OOO Artelj Tyvas alluviala fyndighet.

Några ord om alluvial guldproduktion i Ryssland
Under lång tid producerades huvuddelen av ryskt guld från alluviala fyndigheter, varav merparten från kooperativ (artelji). Först
2001–2002 gick andelen producerat gruvguld över 50% i landet.
Så sent som 1997 var denna andel endast 29%. Under denna tid
minskade den ryska statliga finansieringen av guldsektorn och de
i många fall små alluviala guldproducenterna drabbades då hårdast. Stor uppgift nu för den ryska guldsektorn är att ta fram nya
metoder för att utvinna det finkorniga eller annars svårproducerbara guldet som till stor del återstår i de alluviala fyndigheterna.
Därav är alluvial guldproduktion som regel mindre lönsam än
gruvguldsproduktion. Låg teknikhöjd innebär mycket manuellt
arbete och dieselåtgång för att utvinna guldet som har låg halt i
sanden. Så kallade sekundära fyndigheter (restprodukter i gamla
sandhögar) utgör 80% av de alluviala guldreserverna som kvarstår
i Ryssland.
Under sovjettiden producerades så mycket som 300 ton guld per
år och Sovjet var då guldproducent nummer 2 i världen. Fram
till Sovjets sammanfall 1991 var guldproduktionen indelad i 12
stycken i huvudsak regionalt fokuserade guldproduktionsenheter som då omfattade mer än 300 företag. I slutet av 1990-talet
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uppgick antalet ryska guldföretag istället till ca 750. Fragmenteringen av sektorn ackompanjerades av produktionsfall. Detta
gällde i nästan alla gulddistrikten med något undantag. Dock var
många enheter i malpåse.
Enligt ryska ”Russian Union of Goldminers” producerade Ryssland 2007 ca 60 ton alluvialt guld motsvarande omkring 36% av
den totala guldproduktionen i landet.
Alluvialt guld intar liten del av de totala uppskattade ryska guldreserverna – 20%, och vad gäller mineraltillgångarna är andelen
bara 10%.

Det alluviala guldproduktionsföretaget Artelj Lena
i Irkutsk
Central Asia Gold AB (publ) (”CAG”) genomförde under 2007 förvärvet av den i Irkutskregionen belägna alluviala guldproducenten Artelj
Lena. Förvärvspriset blev motsvarande knappt 9 miljoner US-dollar.

tionstest för att fastställa huruvida man skulle kunna ta tillvara det
förmodade guldet i restprodukterna.Tillgången till restprodukter
är i sådant fall mycket stor, det finns flera miljoner ton på Artelj
Lena.

Artelj Lena är ett alluvialt producerande arbetarkollektiv (på
ryska ”artelj”). Antalet delägare var vid försäljningstillfället
omkring 90 stycken. Artelj Lena producerade under året 2007
648 kg guld. Produktionsmålet för 2008 uppgår till 700 kg guld.
Artelj Lena såldes i obelånat skick, men efter utdelning av kassamedlen. Rörelsekapitalbehovet för 2008 har säkrats genom lån i
det ryska banksystemet.

Central Asia Gold förväntar sig att under kommande år utvinna synergieffekter ur Artelj Lena i samband med utbyggnaden
av Kopylovskoye-fyndigheten. Artelj Lenas fyndigheter ligger
nämligen alldeles i närheten av Kopylovskoye. Artelj Lena, som
är en av de ledande guldproducenterna i Irkutsk-regionen, har
en stark lokal organisation och dess maskinpark kan utnyttjas vid
utbyggnaden av Kopylovskoye- och Kavkaz-projekten.

Artelj Lena grundades den 7 april 1976. Företaget har sedan starten producerat mer än 30 ton guld. Företaget har en betydande
maskinpark för att kunna producera guldet inbegripande tunga
och lätta bulldozrar, grävmaskiner, frontlastare, transportlastbilar
etc. De alluviala licenserna är totalt ett trettiotal till antalet. En
del av licenserna är ännu inte helt utvärderade. Totalt uppgår de
registrerade kvarstående guldreserverna till omkring 4,7 ton eller
148 000 oz per årsslutet 2007 (exklusive reserverna hänförliga
gruvlicensen Kavkaz som håller på att separeras till ett nytt dotterbolag). Guldhalten i de alluviala reserverna ligger kring 1 g
per kubikmeter.

Under tidiga 2008 har en minoritet om 5% uppkommit i OOO
Artelj Lena. Bakgrunden är att några tidigare medlemmar av
Artelj Lenas arbetarkollektiv har vänt sig till domstol och anklagat
den tidigare företagsledningen för att felaktigt ha uteslutit dem
ur Artelj Lena. Domstolen i fråga i Sibirien har i ett domstolsbeslut under 2008 återinsatt dessa medlemmar i det f d arbetarkollektivet, vilket innebär att de blivit registrerade för drygt 5% av
ägandet till det nu ombildade bolaget OOO Artelj Lena. Central
Asia Golds och Artelj Lenas juridiska rådgivare går f n igenom
ärendet för att se vad som skall göras. Central Asia Gold anser
sig rätteligen ha förvärvat och betalt för 100% av OOO Artelj
Lena. Om ärendet inte utreds mellan de olika f d medlemmarna
av arbetarkollektivet Artelj Lena, kommer Central Asia Gold att
rikta ersättningskrav mot säljarna av bolaget.

Artelj Lena

En mycket intressant upptäckt är att restprodukten från den alluviala produktionen möjligen kan innehålla utvinningsbart guld.
Central Asia Golds geologer kommer att genomföra ett produk-

Ett andra liv för alluvial guldproduktion? Bilden visar
stenar som finns kvar i restprodukten efter alluvial
guldproduktion. Dessa stenar har ej utsatts för erosion
utan har skarpa kanter och liknar till mångt och
mycket malmen på Kopylovskoye-fyndigheten
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Det alluvialt guldproducerande dotterbolaget
OOO Artelj Tyva
Central Asia Gold AB (publ) förvärvade i slutet av 2005 det
Tyva-baserade alluviala guldproducerande företaget (alluvialt
guld = guld i flodsandbäddar) ”Artelj Tyva”. Köpeskillingen var
motsvarande 2 miljoner USD. Faktisk förvärvsdag blev slutet av
december 2005 och köpare är Central Asia Golds dotterbolag
OOO Tardan Gold. Hela guldproduktionen under 2005 tillföll
dock Central Asia Gold.
Artelj Tyva har två alluviala fyndigheter – Bolshoy Agliyak och
Maly Agliyak. Kvarstående officiellt fastställda utvinningsbara
guldreserver i kategorierna C1 och C2 var per slutet av 2007
ca 2 ton eller drygt 62 000 troy uns (oz). Därav låg nästan allt i
kategorin C1. Den genomsnittliga guldhalten i sanden är 0,95 g
per kubikmeter.
Som en alluvial guldproducent producerar Artelj Tyva guld under
den varma delen av året, d v s under maj–oktober. Guldproduktionen 2007 blev 231 kg (knappt 7 500 oz).Totala intäkter
2007 blev drygt 133 miljoner rubel (MRUR) motsvarande drygt
5,4 MUSD givet den genomsnittliga växelkursen under året. För
2006 blev motsvarande intäkt ca 5 MUSD. Det genomsnittliga
försäljningspriset per oz av guld blev för 2007 ca 730 USD.

Artelj Tyva tillämpar som övriga alluviala guldproducenter ett
system med säsongsanställning. Under produktionssäsongen
arbetar ett par hundra anställda ute i fält för att sedan minska till
några tiotal anställda efter slutet av produktionssäsongen.
Säsongsmönstret i arbetet kommer sig av att det åtgår mycket
vatten för att separera guldet från sanden. Vintertid fryser allt
vatten så då kan inget guld produceras. Under första kvartalet
av verksamhetsåret pågår visst underhållsarbete av utrustningen.
Sedan påbörjas schaktningsarbetena under april–maj (d v s så
fort tjälen går ur marken) och slutligen inleds guldsepareringen
i slutet av maj när vattnet rinner i vattendragen igen. Sedan produceras guldet i omkring 4–5 månader till kylan sätter in igen
i oktober. Under denna period lämnar arbetarna i princip inte
produktionsplatsen utan jobbar i kontinuerliga skift. Därigenom
arbetar de ihop en arbetstid motsvarande ett normalår under den
begränsade perioden.
Säsongsmönstret innebär att en rysk alluvial producent producerar guld i huvudsak under kvartalet 3 (juli–september) och
sedan säljer det mesta guldet i kvartal 4 (oktober–december).
Under kvartalet 1 och 2 sker således endast begränsad förberedande verksamhet.

Artelj Tyva – guldproduktion 2002–2007 i kg
2002

2003

2004

2005

2006

2007

302

213

267

315

260

231
Alluvial guldproduktion pågår i Central Asia
Golds dotterbolag under 2007.
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Provtagning i Kavkaz

Gruvfyndigheten Kavkaz
Gruvfyndigheten Kavkaz är belägen i distriktet Bodaibo inom
Irkutskregionen i Ryssland. Avståndet till Central Asia Golds
andra gruvprojekt i denna region, Kopylovskoye, är omkring
35 km. En prospekterings- och produktionslicens är utgiven till
Central Asia Golds dotterbolag OOO Artelj Lena med löptid till
april 2015. Licensområdet omfattar 2,3 km2.
Redan på 1950-talet, d v s under sovjettiden, bedrevs de initiala
prospekteringsarbetena i detta område. På den tiden identifierades 63 guldförande kvartsgångar med längder om 200–250 m.
Längs den första kvartsgången grävdes ett underjordiskt gruvschakt från vilket en omfattande provtagning genomfördes. Denna kvartsgång uppmättes ha en genomsnittlig guldhalt om 12,6
g/t. Många av de övriga uppmätta gångarna hade liknande höga
halter men p g a av i många fall blygsamma mäktigheter (10–40
cm) bedömdes de ej vara av ekonomiskt värde. Dock bedömdes
objektet som helhet vara intressant och det rekommenderades
för vidare geologiskt arbete.
Under tiden 1978–1981 studerades mer noggrant de kvartsgångar
som uppvisat mer betydande mäktighet. Då bedrevs magnetiska
mätningar, litologiska studier, en stor mängd ytdiken och ytgropar grävdes samt drygt 19 000 m kärnborrning genomfördes.
De påföljande utvärderingsarbetena bedrevs under perioden
1980–1984 och var omfattande. Bland annat borrades ytterligare
drygt 7 600 m diamantborrning. Under perioden 2002–2003
bedrev OOO Artelj Lena vidare analyser, bl a gällande fyndighetens bedömda lönsamhet.

På fyndigheten finns idag enligt resultaten från de tidigare undersökningsprogrammen officiellt identifierade fyra zoner med
kvartsgångar som lutar ned brant i djupriktningen. Den första
zonen följs i längdriktningen på ytan via ytdiken i omkring 600
m. På djupet följs den ned till 300 m via borrhålen som gjorts.
Denna zon innehåller enligt ryska standards 288 kg guldreserver
C1 och 748 kg i kategori C2. Guldmineraltillgångarna i kategori
P1 uppgår till 1 645 kg. I zon nummer 4 finns två gångar identifierade. Uppmätt längd är 650 m och på djupet följs gångarna
200 m. Guldmineraltillgångar i kategori P1 uppgår till 975 kg.
Ny analys gjord 2007 av Central Asia Gold

Den historiska analysen var alltså att Kavkaz-fyndigheten innehöll relativt höggradiga men begränsade guldreserver knutna till
kvartsgångar med en mäktighet om någon meter. Central Asia
Golds geologiavdelning har hela tiden bedömt att de historiska
uppgifterna underskattade fyndigheten då den gamla datainsamlingen förbisett mycket av det grovkorniga guldet i marken.
Under 2007 har nya data insamlats på ytan främst via ytdiken.
Dessa data har nu analyserats och de utvisar att guldet inte endast
förekommer i kvartsgångar utan även i sidoberget. I ytdikena
har malmzonen en bredd om upp till 45 meter istället för någon
enstaka meter. Detta förändrar bilden av Kavkaz-fyndigheten
radikalt och får den att likna Central Asia Golds Kopylovskoyefyndighet. Potentialen i projektet har därför mångfaldigats till
följd av 2007 års arbetsprogram.
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Guldmineraliseringarna Kara-Beldyr
Central Asia Gold ABs dotterbolag OOO Tardan Gold vann i
december 2006 en publik öppen licensauktion avseende guldfyndigheten Kara-Beldyr. Betalt pris blev motsvarande omkring
400 000 USD. En prospekterings- och produktionslicens med
en löptid om 25 är erhållen. Under 2007 genomfördes förberedande geologiska arbeten på denna licens och ett geologiskt
utvärderingsprogram för de kommande åren har tagits fram.

Omvandlingen av moderbergarten som åtföljer guldmineraliseringen inom stockverkbildningen betecknas här som beresit.
Dessa stockverksbildningar kan följas över en sträcka på 2,3 kilometer inom en zon som har en bredd på 100–400 m. Inom
denna zon ligger guldförekomsterna Gordejevskoye och Ezen.
Gordejevskoye utgör ett stockverk med beresitomvandling medan Ezen har både karaktär av stockverk- och skarntyp.

Guldmineraliseringarna Kara-Beldyr är belägna i den östra delen
av republiken Tyva intill floden Kaa-Cheem (också kallad Lilla
Yenisey). Avståndet till det administrativa centrat Kyzyl är 215
km varav 100 km är asfaltbelagd väg, 85 km grusväg och resterande vägavsnitt framkomligt endast med terrängfordon eller på
frusen mark vintertid. I området finns ingen permanent bebyggelse. Guldmineraliseringarna Kara-Beldyr ligger i anslutning till
den sydostliga delen av en zon med alluvialt guld som benämnes
Tapsa-Kacheemsk. En alluvial guldfyndighet i dalen där floden
Kara-Beldyr flyter fram har varit känd sedan 1918.

Den geokemiska provtagning som har utförts inom Kara-Beldyrområdet uppvisar 17 guldanomala områden varav sex betecknas
vara av sådan karaktär att brytvärd malm kan finnas där. Under
perioden 2000–2002 utfördes kompletterande undersökningar
på förekomsterna Gordejevskoye och Ezen. Gordejevskoye
undersöktes med övertvärande prospekteringsdiken med ett
avstånd på 100 m mellan varje dike i längdriktningen. Den totala
längden på dikena uppgick till 1 089 m och från dessa diken
togs prover för analys över en sammanlagd sträcka på 1 026 m.
Förekomsten Gordejevskoye uppvisar fyra mineraliseringar varav
tre har ett dagutgående och en går ej upp i dagen. Vid Ezen
uppträder två guldmineraliseringar med ringa halt av basmetaller
samt en som karakteriseras som en koppar-guld mineralisering.
Vid ton-halt beräkningar på dessa fyndigheter har tillämpats en
cut-off halt på 1 ppm Au samt en minsta halt på de guldförande
delblocken på 4,5 ppm Au.

En guldmineralisering i fast klyft upptäcktes 1988 vid prospekteringsarbeten som utfördes av den dåvarande geologiska expeditionen i Tyva. Området som undersöktes omfattade en yta på
27,4 kvadratkilometer.
Detaljerade arbeten bedrevs längs ett linjenät på 240 km. Geokemiska prover i fast berg över omvandlingszoner utfördes i ett
rutnät på 100 x 20 m över sådana zoner med en omfattning på
totalt åtta kvadratkilometer. Grundvattenprover togs i befintliga
diken och gropar, sammanlagt 715 prover. EM-mätningar utfördes i nät om 100 x 20 m över ett sammanlagt åtta kvadratkilometer stort område. Kartering och provtagning utfördes i 659
gropar och i sammanlagt 4 968 m grävda diken. Korta borrhål
om sammanlagt 565 m utfördes för geologiskt karteringsändamål. Dessutom undersöktes några mineraliseringar till ett djup
av 150 m med fyra borrhål eller sammanlagt 614 m borrkärna.
Borrhålen undersöktes med geofysiska metoder över sammanlagt 401 m. Själva området med guldmineraliseringar upptar en
yta på åtta kvadratkilometer. Mineraliseringarna är relaterade till
en intrusiv tonalit av tidig mellankambrisk ålder. Suprakrustalbergarterna inom området utgöres av terrestriska vulkaniter och
kalkiga sediment av eokambrisk till underkambrisk ålder. Skarnbergarter uppträder dels inom den intrusiva tonaliten dels inom
de kalkiga sedimenten (kalkstenar).
Det finns två typer av guldmineraliseringar, dels guldmineraliseringar i skarn dels i beresiter. Beresiter är omvandlade bergarter
bestående av kvarts, ljus glimmer och svavelkis, som har en direkt
anknytning till bildningen av guldmineraliseringarna. Inom
områden med beresitomvandling kan tonnagemässigt större
guldmineraliseringar uppträda. Mineraliseringarna är anlagda
i anslutning till större förkastningar, speciellt där dessa förkastningar korsar sprickzoner. Denna typ av mineralisering brukar
benämnas ”stockverk”. Karaktäristiskt för denna typ av guldmineralisering är koncentration av guld på sprickor som formar en
pelarformad kropp mot djupet.
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År 2000 togs ett mindre malmprov (100 kg) ut för analys och
anrikningstest. Undersökningen utfördes vid institutet Irgiredmed i Irkutsk. Resultatet visar att malmen är omvandlad och
åtföljes av 34% kvarts, 32% lermineral, 17% karbonat, 9% limonit
samt mindre mängd sulfider (<1%). Guldet uppträder i fritt tillstånd tillsamman med limonit och kvarts. Det silver som finns
i mineraliseringen förekommer som gediget silver samt som
mineralen argentit-akantit. Analysen på provet visade en guldhalt
på 6,3 ppm Au och en silverhalt på 15 ppm Ag. Mineralogiska
undersökningar visar att 62% av guldet och 31,9% av silvret är i
form av fria korn med ren yta. 88% av guld- och silvermineralen
har en kornstorlek på < 0.074 mm. Guldets renhet ligger inom
intervallet 875–890 promille. Gravimetrisk process vid utvinning
ger ett utbyte på 56,8%. Ur det 100 kg stora provet erhölls ett
gravimetriskt koncentrat med 29 676 ppm Au per ton. I restprodukten var halten 2,7 ppm Au. Ur restprodukten kan guld utvinnas med ett utbyte på 89,4% vid användande av cyanidlakning.
I rapporten från laboratoriet rekommenderas en kombinerad
metod omfattande gravimetri och cyanidlakning. Det beräknas
att med denna metod kan ett guldutbyte på 93–94% uppnås och
ett utbyte på silver på 70–75%.
Med utgångspunkt från prospekteringsarbetet under åren
2000–2002 har geologerna vid den geologiska expeditionen i
Tyva beräknat guldmineraltillgångarna i kategorierna P1 och P2
för mineraliseringarna i Kara-Beldyr.
Ny analys genomförd 2007

Under 2007 genomfördes främst förberedande arbete på denna
licens. Ett geologiskt arbetsprogram har därmed definierats för
de närmsta åren. Därtill har under 2007 ett nytt malmprov ana-

En guldmalmkropp som går i dagen.

Guldförekomst
Gordeyevskoye

Mineralisering

Längd,
m

Djup,
m

Snittbredd, m

Snitthalt
g/t

Mineraltillgång P1, ton

Mineraltillgång P1, oz

nr 1

140

50

0,95

7,1

0,12

3 732

nr 2

180

100

16,1

5,87

4,39

136 529

nr 3

80

100

5,55

17,92

2,05

63 755

6,56

204 016

Subtotal

Ezen

nr 1

100

50

4,95

9,53

0,61

18 971

nr 2

80

40

7

9,2

0,53

16 483

1,14

35 454

7,7

239 470

Subtotal

Total

lyserats vid ett projektinstitut i Irkutsk. Malmprovet var relativt
storskaligt, ett par hundra kg, och har tagits över ett 70 m brett
intervall på ytan via ett ytdike. Tidigare äldre prover från sovjettiden har inte tagits i samma volym och i samma bredd. Det nya
provet visar på en genomsnittlig guldhalt av strax under 3 g/t i
det sammantagna intervallet. Den betydande bredden på mineraliseringen på denna plats tyder på att guldet i marken lämpligen
kan bli föremål för dagbrottsbrytning, vilket är att föredra. Därtill visar laboratorietesterna avseende detta malmprov på mycket
hög utvinningsgrad vid tillämpning av s k heap leaching, vilken
är en mycket kostnadseffektiv utvinningsmetod. Sammantaget
ser potentialen i projektet mycket lovande ut även om det fortfarande är ett tidigt skede.

P2 mineraltillgång i ton

P2 mineraltillgång i oz

17,8

553 580

Ezen

4,6

143 060

anomali nr 2

0,7

21 770

anomali nr 5

2,2

68 420

anomali nr 7

2,4

74 640

anomali nr 11

7,2

223 920

anomali nr 14

0,2

6 220

Objekt
Gordeyevskoye

anomali nr 17
Total P2 mineraltillgångar

0,2

6 220

35,3

1 097 830
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Uzhunzhulskgruppen av mineraliseringar
Central Asia Gold vann under hösten 2006 via dotterbolaget
OOO Tardan Gold en öppen publik auktion i regionen Khakasien i Sibirien (gränsar till Tyva, Tomsk och Krasnoyarsk) avseende ett gruvobjekt med 7,5 ton guldmineraltillgångar i kategori
P1 (235 000 oz) och 8,5 ton guldmineraltillgångar i kategori P2
(273 000 oz). För licensen betalade CAG via dotterbolag drygt
6 miljoner rubel motsvarande ca 225 000 USD. Licensen som
utgavs har en löptid på 25 år och omfattar rättigheten att bedriva
såväl prospektering som produktion av guld. Objektet bedöms
mycket intressant av ett antal skäl. För det första är objektet beläget i en känd gruvregion som började producera guld alluvialt
redan på 1800-talet. Därtill har regionen mycket god infrastruktur och relativt milt klimat. Vidare finns i direkt anslutning till
licensblocket en intressant gruvguldfyndighet, Kuznetsovskoye,
som gick i produktion 1997. Denna guldfyndighet var en av de
första i Ryssland att produceras genom s k ”heap leaching”, d v s
medelst kemisk lakning på öppna plattformar. Denna fyndighet
producerar idag omkring 1 000 kg guld per år. Den malmförande zonen på Kuznetsovskoye är densamma som i Central Asia
Golds licensblock. Det kan även vara värt att nämna att ägaren
till licensen på Kuznetsovskoye deltog på auktionen som Central
Asia Gold vann. Det kan tas som god indikation på att licensblocket är värt uppmärksamhet. Slutligen kan påtalas att köpeskillingen bedöms fördelaktig då den motsvarade knappt 1 USD
per oz av P1 guldmineraltillgångar.

vinkel. De har formen av gångar eller linser med mäktighet från
0,8–27 m. Kropparna följs i längdriktningen i 80–950 m och i
djupriktningen i 50–360 m. Cut-off grade som har tillämpats
är 0,5 g/t. Det finkorniga guldet följer med kvarts och mer sällan förekommer större guldkorn, då tillsammans med sulfider. I
de mest rika avsnitten kan guldet ses visuellt med kornstorlekar
upp till 3 mm. Halterna av guld varierar i proverna från 0,6 g/t
till 35,3 g/t. I proverna finns även silver som biprodukt med
halter varierande från 4,6 g/t till 20,7 g/t. De lokala geologerna
som genomfört arbetsprogrammet uppskattar P1-guldmineraltillgångar till 6,3 ton och P2-guldmineraltillgångarna till 8,5 ton.
Motsvarande siffror för silver är 4,3 ton respektive 6,8 ton. Det
ryska naturresursministeriet (”MPR”) har dock per den 1 januari 2003 endast registrerat 5 ton av guldmineraltillgångar P2.

Ett omfattande arbetsprogram inbegripande ytdikning och
kärnborrning (2 600 m) genomfördes under året. Mer än 3 000
prover har skickats till laboratorium för analys, men endast 25%
av provsvaren har i dagsläget erhållits åter. Resultaten är dock
redan uppmuntrande och en betydande guldmineralisering har
påvisats på gränsen till det angränsande licensblocket, där guld
redan produceras via lakning sedan många år tillbaka. Central
Asia Golds geologer tror därför att malmzonen på det angränsande licensblocket fortsätter in på Uzhunzhul-licensen.

Det prospektiva området ”Perevalny”

Arean på licensområdet omfattar 134 km2. Mineraliseringarna är av
kvartsulfid- och kvartstyper. Området omfattar givet idag tillgänglig
information två mineraliseringar och två guldprospektiva avsnitt.
Mineraliseringen ”Jurkovskoye”:

På grundval av provtagningsprogrammet har här identifierats 27
malmkroppar. Dessa lutar nedåt i nordlig riktning i relativt brant

Mineraliseringen ”Karbayskoye”

Ett geologiskt utvärderingsprogram utfört under åren 1997–2002
har identifierat en mängd malmkroppar med formen av gångar
eller linser. Guldet förekommer i kvartsform. Åtta stycken malmkroppar har beräknats med en cut-off grade om 0,5 g/t. Utsträckningen är från 130–255 m i längdriktningen och 30–205 m i
djupriktningen med en mäktighet om 2,1–12,4 m. Den genomsnittliga guldhalten är relativt låg, 0,55–1,7 g/t. Silverhalterna är
0,6–2,27 g/t. Mängden av P1 guldmineraltillgångar bedöms till
987 kg och motsvarande för silver är 1 194 kg.

På detta område har utvärderingsarbete utförts, men inte i så
stor omfattning att guldmineraltillgångar har beräknats. Ett antal
guldförande zoner har dock identifierats på grundval av utfört
arbete. Bredden på zonerna är från 4–146 m och halterna i proverna uppgick till 0,2 g/t–10,6 g/t.
Det prospektiva området ”Paraspan”

Mineraliseringen är av kvarts- och sulfidtyp. Tre stycken malmkroppar har identifierats på grundval av ett ganska löst datanät.
En cut-off grade om 0,5 g/t har tillämpats. Uppmätta halter är
från 1,8–7,2 g/t. Uppskattade P1-guldmineraltillångar omfattar 483 kg och motsvarande P2 var 1 698 kg. Mängden P2 har
beräknats med ett antaget djup på mineraliseringen om 20–40 m.
Dessa mängde guldmineraltillgångar har ej registrerats på federal
nivå av Naturresursministeriet (MPR).

Den alluviala fyndigheten Sivo Pravy Uval
Denna fyndighet ägdes tidigare av dotterbolaget OOO GRK
Tomano (”Tomano”) som befinner sig i den ryska regionen
Buryatien gränsande till Tyva. Den innehöll 19 000 oz av ryska
C1 guldreserver. Central Asia Gold ingick i mars 2005 ett jointventureavtal gällande utbyggnaden av fyndigheten. Partnern i
joint-venturet var det ryska företaget OOO GRK Oreol, vilken
enligt avtalet skulle vara operatör och säkra finansieringen. Så
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har emellertid inte skett och då Central Asia Gold inte finner
det ekonomiskt motiverat att själv bygga ut projektet har licensen återlämnats till de ryska myndigheterna. Detta ledde under
räkenskapsåret koncernmässigt till en nettonedskrivning av tillgångarna med 2 579 TSEK. Nedskrivningen hänförde sig till det
tredje kvartalet 2007.

Delägda diamantprospekteringskoncessioner i
norra Sverige
Central Asia Gold AB har gjort ett mindre avsteg från sin geografiska fokusering genom att bli delägare i fyra mindre diamantkoncessioner i norra Sverige. Koncessionerna ägs till lika delar av
moderbolaget Central Asia Gold AB och den svenske geologen
Sigvard Ljung. Koncessionerna benämns Blåmissuberget nr 1,
Forstjärnen nr 1 och nr 2 samt Selberget nr 1.

varierande magnetisk styrka, av växtanomalier och av vattenanomalier. De är sumpmarker med ett ständigt utflöde av vatten, som
gör marken svår att forcera till fots. Det finns ytterligare sådana
områden som saknar magnetisk signatur. Det kan vara så att de ej
har fångats upp av flygmätningen utförd av Sveriges Geologiska
Undersökning år 1972.

Under år 2007 avslutades de grundläggande prospekteringsarbetena inom de diamantkoncessioner som beviljats Central
Asia Gold inom Piteå kommun i Norrbottens län. Arbetena har
omfattat detaljerad geologisk kartläggning och provtagtning av
en stor mängd block och hällar. Ett urval av prov har uttagits
för tunnslip och mikroskopisk undersökning av specialister på
diamantområdet. Mikrosondundersökningar har utförts på proverna vid ett flertal utländska laboratorier.

I anslutning till dessa presumtiva diatremer har blockletning
utförts. Syftet med denna insats har varit att lokalisera block från
kontaktzonerna till de presumtiva diatremerna. Diatremerna förväntas vara kraftigt vittrade och lämnar inga spår i form av block.
Däremot kan det hårda sidoberget i kontaktzonerna lämna spår.

Inom området har lokaliserats presumtiva diatremer som kan ha
ett samband med diamantförande intrusioner. Dessa presumtiva
diatremer karakteriseras av rundade magnetiska signaturer av

Central Asia Gold och Sigvard Ljung kommer inom kort att
besluta om vilka exakt fortsatta arbetsmoment som skall utföras
på koncessionerna i fråga.

Foto: Swamibu

En av de huvudsakliga prospekteringsmetoderna som används
för att lokalisera kimberliter är kartering av anomala stråk av
indikatormineral i moränen. Dessa stråk är utsträckta, lithologiskt
utmärkande kroppar av morän emanerande från olika källor.
Beroende på att undersökningsområdet har legat under högsta
kustlinjen under påverkan av havsvattnets strömmar och vågor
så har moränen transporterats och omlagrats. Ursprungliga anomala stråk har därvid förstörts. Metoden med geokemisk moränprovtagning är på grund av detta ej tillämpningsbar i området.

Faktum är att block från kontaktzonerna har påträffats med infiltrat av mafiska komponenter. Dessa block har en stor tyngd och
registreras genom förekomsten av de lätt identifierade mineralen olivin och flogopit. Mikroskopering och mikrosondanalyser
visar att blocken innehåller mineralen olivin, flogopit, diopsidhedenbergit, ortopyroxen, Sr-rik fluorapatit samt i ett block även
pikroilmenit (som är ett indikatormineral). I häll och i block
uppträder dessa mineral tydligt som infiltrat i kontaktzonen, i
sprickor och längs korngränser. Detta tolkas som att magmamaterial från bergarter som kan ha en kimberlitisk sammansättning
kan finnas under sumpmarken som gränsar till kontaktzonerna.
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Den ryska republiken Tyva
Tyva är till populationen ett av de minsta subjekten i den Ryska
Federationen (Ryssland), och hade under Sovjet-tiden status
som en s k Autonom Sovjetrepublik (ASSR). Beträffande ytstorlek är Tyva nummer 21 av de 84 ryska regionerna. Det är beläget
i Centralasien, i södra delen av Östra Sibirien, på gränsen till
Mongoliet. Avståndet mellan Moskva och Tyvas huvudstad Kyzyl
är 4 668 km.
Historiskt börjar mänsklig verksamhet noteras i denna region
för ca 20 000 år sedan (stenålder). En Tyva-folkstam växer fram
omkring 1 000 e kr. Härefter har Tyva varit behärskat av olika
asiatiska stammar som hunner, turkar och kirgizer. Under 1200och 1300-talen stod Tyva under Ginghis Khans välde. Under
1700-talet blev Tyva erövrat av manchurier. År 1914 blev Tyva
ett ryskt protektorat, och mellan 1921–1944 var det en självständig republik. Därefter blev Tyva en del av Sovjetunionen med
varierande status. Sedan 1994 kallas Tyva för Republiken Tyva
och ingår i den Ryska Federationen (Ryssland).

Tyva upptar en yta av 170 500 kvadratkilometer. Regionen är
mycket kuperad med höga berg och djupa dalar. Berg upptar
82% av ytan och slättmark 18%. Den högsta bergstoppen i Tyva
är Mongun-Taiga och når 3 970 m.
Hela Asiens geometriska centrum ligger i staden Kyzyl, vilket ett
monument i staden vittnar om.Tyvas grannar är alltså Mongoliet
i söder, Buryatien i öst, Altai i väst och Khakasien och Irkutsk i
nordväst respektive nordöst. Befolkning uppgick till 310 300 i
slutet av 2002, varav en tredjedel bodde i huvudstaden Kyzyl.
Överhuvudtaget bor hälften av befolkningen i städer och andra
hälften på landsbygden. Etniskt är en tredjedel av befolkningen
ryssar (per 1989) medan de lokala tyvinnierna (asiatisk folk) upptar nästan 2/3. En liten procent av övriga etniska grupper finns.
Republikens ekonomi är mycket begränsad, och Tyva är beroende av bidrag ur den ryska federala budgeten. Huvudsysselsättningen är boskapsskötsel och övrigt jordbruk. Klimatet är
kontinentalt med en lägsta temperatur kring -58 C vintertid och
en högsta temperatur sommartid om +40 C. En del områden är
utsatta för permafrost.
Naturen är mycket rik med stora arealer skog och många vattendrag. Däri finns mycket stor flora och fauna. Såväl typiskt nordliga som sydliga djur lever här – renar, kameler, yakar, björnar,
vargar och lodjur.Tyva är ett populärt jaktområde.Tyva har också
relativt stora förekomster av naturresuser.

Monumentet över Asiens geometriska centrum,
the Centre of Asia, i staden Kyzyl i Tyva

Enligt republikens officiella information på internet finns det i
Tyva omkring 2 000 fyndigheter av icke-ferro och basmetaller,
inklusive ett tjugotal större fyndigheter av mineraler som kobolt,
litium och bituminöst kol etc. De största är Kaa-cheem (kol),
Ak-Douvrak (asbest), Khouvu-Aksyn (nickel-kobolt) och Tardan (guld), Ak-Sug (koppar, molybden, guld och silver).

Irkutsk-regionen
Irkutsk län (oblast) är beläget i syd-östra Sibirien. Avståndet mellan Moskva och huvudorten Irkutsk är 5 185 km. Irkutsk-regionen är till ytan den sjunde största regionen av de totalt 84 regionerna i Ryssland. Irkutsk län gränsar till Buryatien och Tyva i syd
och sydväst, till Krasnoyarsk Krai i väst, till republiken Sacha i
nordost och till Chita i öst. Den unika och välkända Bajkalsjön är
belägen i den sydöstra delen av länet. Irkutsk län upptar en yta av
767 900 kvadratkilometer och landskapet består till större delen
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av berg och dalar. Klimatet är kontinentalt i den södra delen och
subarktiskt längre norrut. Befolkningen uppgår till 2,77 miljoner
varav 600 000 bor i staden Irkutsk. 80% av befolkningen bor i
städer och 20% på landsbygden. De huvudsakliga industrinäringarna är metall, energi, trä, olja och andra bränslen, tillverkning,
kemisk, livsmedel samt vattenkraft. Irkutsk-regionen är fjärde i
storlek vad gäller guldproduktion i Ryssland och producerade
14,9 ton guld under 2007.

Miljöpolicy för Central Asia Gold AB
Omsorg om den kringliggande miljön är en mycket central fråga
för ett företag som sysslar med verksamhet som utsätter naturen
för risker. I Central Asia Golds fall kommer stora ingrepp att göras
på markområden, t ex när malm kommer att brytas med tung
utrustning och när sprängningar kommer att företas.Vidare kommer anrikningsprocessen av guld att omfatta användning av olika
kemiska preparat och syror. Sammantaget är alltså verksamheten
inom Central Asia Gold potentiellt farlig för omgivningen.

Den ryska miljölagstiftningen är omfattande för verksamheter
inom mineralsektorn. Miljöinspektioner på licensblocket är frekventa. Överträdelser av miljökraven beivras genom varningar,
förelägganden eller ytterst genom hot om nedstängning av verksamheten.Vidare föreskriver själva produktionslicensen avseende
fyndigheten långtgående planering avseende miljökonsekvenser,
bl a skall en nedstängning av verksamheten planeras år i förväg i
syfte att beakta miljöföljderna.

Naturen i republiken Tyva, och i synnerhet i området kring Tardan-fyndigheten, är mycket vacker och känslig. I närheten av
licensblocket rinner ån Bay-Syut. Central Asia Gold är medveten
om faran av att skada naturen, och strävar hela tiden efter att
förebygga och minimera riskerna, och att naturligtvis uppfylla
alla miljökrav som ställs upp.

Central Asia Gold avser att sköta alla sina miljöåtaganden på ett
föredömligt vis.

Vackra sibiriska träd
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Aktiekapital och ägarförhållanden
Aktiekapitalet, utgivna aktier och utestående
stämmomandat

De 25 största ägarna i Central Asia Gold per 30 mars
2007

I februari 2007 genomfördes en riktad emission om 36 000 000
aktier till en begränsad krets av investorer. Emissionskursen var
1,86 SEK per aktie. Emissionen genomfördes för att finansiera
köpet av den alluviala guldproducenten Artelj Lena. Därefter
fanns det 402 196 923 utestående aktier.

Aktieägare

I maj 2007 registrerades en riktad emission om 10 013 147
aktier. Dessa aktier utgjorde del av överenskommen köpeskilling
för förvärvet av Kopylovskoye-fyndigheten i Irkutsk. Emissionskursen blev 2,03 SEK per aktie.
Aktiekapitalet i Bolaget uppgick per årsslutet 2007 till 82 442 014
SEK fördelat på 412 210 070 utestående aktier var och en med
ett kvotvärde om 0,20 SEK. Aktiekapitalets gränser är f n lägst
46 000 000 SEK och högst 184 000 000 SEK. Det finns endast ett
aktieslag med lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst.
I tillägg till detta har ett optionsprogram riktat till ledande befattningshavare i koncernen godkänts på årsstämman den 12 juni
2007 i Stockholm. Totalt omfattade programmet 14 500 000
optioner. Löptiden på optionerna är t o m juli 2009 och teckningskursen är 2,25 SEK/option motsvarande en aktie. Optionerna kan endast tecknas mot slutet av löptiden.Tilldelningen av
optionerna skedde under det tredje kvartalet 2007. Börskursen
på CAG-aktien är lägre än teckningskursen på optionerna vid
slutet av räkenskapsåret 2007.

Antal aktier

Spencer Energy AS

51 455 737

12,48%

AB Landå

43 500 000

10,55%

Michail Malyarenko

38 045 737

9,23%

Paal Hveem

35 310 000

8,57%

Benton International Ltd

28 000 000

6,79%

Catella Case

14 570 850

3,53%

Finn Haadem

13 000 000

3,15%

Swedbank Robur fonder

9 448 875

2,29%

Torbjörn Ranta

4 100 000

0,99%

Bernt Plotek

2 652 600

0,64%

Gabrielsson Invest AB

2 568 000

0,62%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

2 455 158

0,60%

Pensionsstiftelsen Reservoiren

2 350 000

0,57%

Familjen Österlin

1 525 000

0,37%

R Östman Invest AB

1 500 000

0,36%

Cancale AB

1 500 000

0,36%

Försäkringsbolaget Avanza Pension

1 482 778

0,36%

Bliwa Livförsäkring

1 214 000

0,29%

Axel Berner-Eyde

1 150 000

0,28%

Connys Alltransporter AB

1 040 000

0,25%

256 868 735

62,32%

155 341 335

37,68%

Totalt antal aktier före utspädning

412 210 070

100%

Köpoptioner med lösenpris 2,25 kr per
aktie

14 500 000

Totalt antal aktier tillhöriga
de 20 största ägarna
Övriga cirka 4 800 aktieägare

Årsstämman den 12 juni 2007 gav styrelsen ett mandat att emittera upp till 100 miljoner aktier med eller utan företrädesrätt för
existerande aktieägare under tiden fram till årsstämman 2008.
Mandatet har inte utnyttjats hittills.

%
ägarandel

Antal aktier efter hänsyn till
utspädning

426 710 070

Källa: VPC samt Central Asia Gold AB

Aktierna i Central Asia Gold är sedan den 29 mars 2005 noterade på NGM-börsens aktielista NGM Equity.

Aktiekapitalets utveckling
Händelse

Datum

Ökning av
antal aktier

Utestående
antal aktier

Nominellt
belopp/aktie

Teckningskurs/aktie

Ökning av
aktiekapitalet

Utgående
aktiekapital
100 000

Bolagets bildande

2004-02-24

1 000

1 000

100

100

100000

Nyemission *

2004-07-13

2 000 000

2 500 000

0,20

0,40

400 000

500 000

Nyemission

2004-09-20

88 774

2 588 774

0,20

0,40

17 755

517 755

Apportemission

2004-09-20

85 500 000

88 088 774

0,20

0,40

17 100 000

17 617 755

Nyemission

2004-11-15

50 000 000

138 088 774

0,20

0,40

10 000 000

27 617 755

Nyemission

2005-03-16

25 000 000

163 088 774

0,20

0,48

5 000 000

32 617 755

Nyemission

2005-06-20

36 000 000

199 088 774

0,20

0,57

7 200 000

39 817 755

Nyemission via teckningsoptioner

2005-07-12

36 756

199 125 530

0,20

0,60

7 351

39 825 106

Nyemission via teckningsoptioner

2005-10-03

5 483 272

204 608 802

0,20

0,60

1 096 654

40 921 760

Nyemission

2005-10-13

24 000 000

228 608 802

0,20

1,21

4 800 000

45 721 760

Nyemission via teckningsoptioner

2006-01-17

2 143 677

230 752 479

0,20

0,60

428 735

46 150 496

Nyemission via av teckningsoptioner

2006-06-22

6 000 000

291 196 923

0,20

0,40

1 200 000

58 239 385

Kvittningsemission

2006-07-06

54 444 444

285 196 923

0,20

1,44

10 888 889

57 039 385

Nyemission

2006-10-03

75 000 000

366 196 923

0,20

2,02

15 000 000

73 239 385

Nyemission

2007-02-01

36 000 000

402 196 923

0,20

1,86

7 200 000

80 439 385

Kvittningsemission

2007-05-07

10 013 147

412 210 070

0,20

2,03

2 002 629

82 442 014

* Minskning av nominellt belopp per aktie till 0,20 SEK
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Nyckeltal
Nyckeltalen avser koncernen.
2007

2006

53

17,3

Guldproduktion i oz under perioden

34 500

10 000

Guldförsäljning i oz under perioden

34 560

9 516

693

608

-0,71%

-6,9%

Definitioner

Lönsamhet
Malmanrikning (tusentals ton)

Realiserat genomsnittligt guldpris (USD/oz)
Räntabilitet på eget kapital,%

Processat malmtonnage i tusentals ton under perioden inom gruvfälten.
Erhållen guldproduktion under perioden i troy oz.
Faktiskt försåld guldproduktion i troy oz under perioden.
Erhållet snittpris i USD/troy oz under perioden.
Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital
inklusive minoritet.

Kapitalstruktur
Eget kapital, TSEK

391 505

313 616

Räntebärande skulder, TSEK

47 636

inga

Eget kapital vid periodens slut exklusive minoritet.

Soliditet,%

63,7%

68,3%

Eget kapital exklusive minoritet i procent av balansomslutningen.

3 143

4 830

Rörelseresultat plus avskrivningar minus förändringen av rörelsekapital.

-12 470

67 073

Rörelseresultat plus avskrivningar minus förändringen av rörelsekapital och investeringar samt efter finansiering.

69 843

81 947

Banktillgodohavanden och kassa vid periodens slut.

-89 543

-56 903

1 199

437

Antal utestående aktier före utspädning vid
periodslutet

412 210 070

366 196 923

Antal aktier vid periodslutet utan hänsyn till utestående teckningsoptioner och eventuella personaloptioner.

Genomsnittligt antal utestående aktier under
perioden före utspädning

405 677 654

278 073 163

Det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden
utan hänsyn till utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner och eventuella personaloptioner.

Totala räntebärande skulder vid periodslutet.

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde före investeringar, TSEK
Kassaflöde efter investeringar och finansiering,
TSEK
Likvida medel, TSEK
Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar, TSEK

Investeringar i materiella anläggningstillgångar netto efter eventuella avyttringar.

Anställda
Medeltal anställda under perioden
Aktiedata

Antal utestående teckningsoptioner
Kvotvärde, SEK
Resultat per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Börskurs per aktie vid periodslutet, SEK

0

0

0,20

0,20

Antalet icke utnyttjade teckningsoptioner vid respektive periodslut.

-0,014

-0,053

Resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal utestående aktier
under perioden.

0,950

0,856

Eget kapital exklusive minoritet i relation till utestående antal aktier
vid periodslutet.

1,22

1,96

Senaste betalda aktiekurs den sista börsdagen i respektive period.

Varje akties andel av det totala aktiekapitalet.
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Ledande befattningshavare, styrelse samt revisor
Företagsledning
Torbjörn Ranta
Verkställande direktör och styrelsemedlem sedan
2004. Är svensk medborgare, född 1962. Han fullgjorde 1982 sin värnplikt vid Försvarets Tolkskola
varefter han tjänstgjorde vid svenska ambassaden
i Moskva till 1983. Torbjörn Ranta påbörjade sina
akademiska studier 1984 vid Handelshögskolan i
Stockholm och avlade civilekonomexamen 1988.
Han arbetade därefter på den svenska finansmarknaden med corporate finance och aktiemäkleri t o m 1996. År 1996 blev Torbjörn Ranta
verkställande direktör för och styrelseledamot av
det svenska börsbolaget Vostok Nafta Investment
Ltd.
Han lämnade Vostok Nafta och gick över
som VD till dess dotterbolag Vostok Oil i januari
2001, då avknoppningen och börsnoteringen i
Stockholm av det senare bolaget var genomförd.
År 2003 slutade Torbjörn Ranta sin anställning i
Vostok Oil Ltd. Torbjörn Ranta talar ryska flytande.
Innehav i Central Asia Gold AB: 4 100 000
aktier samt 2 000 000 aktieoptioner med lösenkurs 2,25 kr och löptid t o m juli 2009.
Michail Malyarenko
Styrelseordförande samt VD för managementbolaget OOO Malca, som under 2007 skötte delar
av företagsledningen för Central Asia Golds ryska
dotterbolag, grundare och en av huvudägarna i
Central Asia Gold, född 1962, rysk medborgare.
Har högre utbildning vid den Tekniska Högskolan
i staden Tomsk som Bergsingenjör-Geofysiker
med examen 1987. Vidare har han utbildat sig
i Ryssland vid det Internationella Centrumet för
gas- och oljeindustriverksamhet (MGIMO) under
år 1998. Har totalt 20 år av erfarenhet av prospekteringsverksamhet. Därav tre år av gruvindustriell
inriktning i de ryska Kemerovo- och Krasnoyarskregionerna. Vidare har han 11 år av erfarenhet från
västra Sibirien av prospektering av och produktion
från oljefält, och ytterligare fem års erfarenhet av
tradingverksamhet inom kol, koppar och olja.
Michail Malyarenko är idag affärsman med åtta
års erfarenhet av managementfunktioner, varav
sex år inom publik börsverksamhet. Var under
1993–2002 Verkställande Direktör för det ryska
oljebolaget Vostochnaya Transnatsionalnaya Kompaniya (VTK) (som ingår i den i Sverige noterade
West Siberian Resources-koncernen, f d Vostok
Oil Ltd), och har därefter varit styrelsemedlem i
samma företag. Har idag vid sidan om deltagandet i Central Asia Gold AB affärsverksamheter
inom oljeproduktion (Malka Oil AB), oljeraffinering,
fastigheter samt vinterturism.
Innehav i Central Asia Gold AB: 38 045 737
aktier samt 2 000 000 aktieoptioner med lösenkurs 2,25 kr och löptid t o m juli 2009.
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Alexander Gerasimov
Chefsgeolog, född 1956, rysk medborgare. Högre
utbildning från den Tekniska Högskolan i staden
Tomsk som Bergsingenjör-Geolog med examen
1982. Har gruvindustriell erfarenhet från Kamchatkaregionen (Aginskoye-fyndigheten), från regionen
Buryatien (guldfyndigheten Zun-Cholba som
idag ingår i det ryska börsnoterade guldföretaget
Buryatzoloto). Arbetade som chefsgeolog inom
guldföretaget ”Karer Barit” inom den sovjetiska
guldkoncernen (regional enhet) ”Zapsibzoloto”.
Var även chef inom guldanalysföretaget ”Tetis”
beläget i den sibiriska staden Novokuznetsk. Total
gruvindustriell arbetserfarenhet om 24 år.
Innehav i Central Asia Gold AB: 0 aktier samt
450 000 aktieoptioner med lösenkurs 2,25 kr och
löptid t o m juli 2009.
Olga Saldina
Administrativ chef, född 1961, rysk medborgare.
Har högre utbildning från den Tekniska Högskolan i staden Tomsk som elektronikingenjör
med examen 1983. Har vidare utbildat sig inom
redovisning/bokföring inom ramen för den ryska
statistikorganisationen ”Goskomstat” med examen 1995. Erhöll revisorsauktorisering från ryska
Finansministeriet i december 2002. Har totalt nio
år av redovisningserfarenhet.
Innehav i Central Asia Gold AB: 20 000 aktier
samt 450 000 aktieoptioner med lösenkurs 2,25 kr
och löptid t o m juli 2009.
Ara Soghomonyan
Född 1978, koncernredovisningschef och finansiell controller. Är rysk medborgare och har examen från den Ekonomiska Högskolan i staden
Jerevan (Armenien). Har ett ACCA-diplom (Brittiskt
diplom gällande finansiell rapportering och revision). Har tidigare arbetat för PricewaterhouseCoopers i Moskva med revision och finansiell
rapportering och även för konsultföretaget BDO
Unicon Consulting. Har betydande redovisningsoch revisionserfarenhet från arbete i olika storbolag inom den ryska gruv- och oljeindustrin.
Innehav i Central Asia Gold AB: 0 aktier samt
80 000 aktieoptioner med lösenkurs 2,25 kr och
löptid t o m juli 2009.

Styrelse
Örjan Berner
Styrelsemedlem sedan 2005, svensk medborgare
född 1937. Har högre utbildning från Lunds Universitet. Påbörjade sin karriär inom den svenska
utrikesförvaltningen 1960. Arbetade för Förenta
Nationerna i New York under första halvan av
1960-talet, och var därefter Förste Sekreterare vid
den svenska ambassaden i Peking under andra
halvan av 1960-talet. Blev Ambassadråd vid den
svenska ambassaden i Moskva under första hälften av 1970-talet. Var därefter svensk ambassadör
på ett antal olika posteringar: I Polen 1984–1987,
i Indien 1987–1989, i Sovjetunionen (senare
Ryssland) 1989–1994, i Tyskland 1994–1996 och i
Frankrike 1996–2002.
Numera är Örjan Berner verkställande direktör
för organisationen ”Svenskar i Världen” samt
verkar som affärsman. Har tidigare varit styrelseordförande för det i Sverige noterade oljebolaget
Vostok Oil Ltd (West Siberian Resources Ltd).
Innehav i Central Asia Gold AB: 0

Patric Perenius
Styrelsemedlem sedan 2004, född 1951, har en
examen som Bergsingenjör från Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm (1977). Har arbetat med
geologi inom olje- och gruvbranscherna sedan
1978, bl a för Norsk Hydro och SECAB. Patric
Perenius är idag vid sidan om Central Asia Gold
AB även styrelseledamot i Archelon Mineral AB,
Drillcon AB och Capital Oil AB.
Innehav i Central Asia Gold AB: 550 000 aktier

Peter Geijerman
Styrelsemedlem sedan 2004, född 1972, svensk
medborgare. Har en MBA-examen från franska
INSEAD liksom även en MSc-examen i klinisk
medicin från Karolinska Institutet i Stockholm.
Verksam som affärsman i Ryssland sedan 1997.
Driver idag ett managementbolag som förvaltar
och äger en industrikoncern med verksamhet i
västra Sibirien, huvudsakligen inom vägbyggnation och järnvägstransport. Därtill är han verksam
inom förvärv och skötsel av jordbruksmark i Ryssland inom ramen för jordbruksföretaget Alpcot
Russian Land Fund.
Har mångårig erfarenhet av projektledning och
verksamhetsdrift i Ryssland. Talar flytande ryska.
Innehav i Central Asia Gold AB: 710 000 aktier

Michail Malyarenko
Styrelseordförande sedan 2004, se föregående
sida.

Alexander Merko
Styrelsemedlem sedan 2005, rysk medborgare
född 1954. Har en examen (1976) som ingenjör
med inriktning på livsmedelsfrågor från den
Tekniska Högskolan i staden Odessa. Därefter
har han gjort sin karriär inom den sovjetiska och
ryska kvarnindustrin. År 1995 blev han utsedd till
verkställande direktör för det Moskva-baserade
kvarnföretaget Moscow Grain Combine, vilket
producerar omkring 200 000 ton vetemjöl per år.
Detta motsvarar 25–30% av den årliga förbrukningen av vetemjöl i Moskva. Sommaren 2005
trädda Merko tillbaka som VD för Moscow Grain
Combine i avsikt ägna mer tid åt övrig affärsverksamhet. Alexander Merko har även en tongivande
ställning i företaget Benton International Ltd, är
styrelsemedlem i Malka Oil AB samt rådgivare åt
Alpcot Russian Land Fund.
Innehav i Central Asia Gold AB: 28 000 000
aktier via Benton International Ltd

Paal Hveem
Styrelsemedlem sedan 2006, norsk medborgare,
född 1953. Är utbildad civilekonom. Har varit
affärsman/ investor sedan 1985. Huvudfokus har
härvid varit på fastigheter, shipping och råvaror.
Är idag vid sidan om Central Asia Gold AB styrelsemedlem i Greenwich Land Securities AS och
Malka Oil AB.
Innehav i Central Asia Gold AB: 35 310 000
aktier

Torbjörn Ranta
Styrelsemedlem sedan 2004, Verkställande direktör, se föregående sida.
Alexander Gerasimov
Chefsgeolog, se föregående sida.

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB,
Auktoriserade revisorn
Håkan Andreasson
Född 1949. Har varit revisor i Bolaget sedan 2004.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Central Asia Gold AB
(publ) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari
– 31 december 2007.
Koncernstruktur

Central Asia Gold AB (“CAG AB”) är ett svenskt gruvbolag med
verksamhet i östra Sibirien i Ryssland. Koncernen består per årsslutet 2007 av det svenska moderbolaget respektive av tre dotterbolag.Vidare äger de olika dotterbolagen totalt nio dotterdotterbolag: De olika koncernbolagen sysslar med guldproduktion
och/eller guldprospektering samt utövar stödfunktioner därtill
(transportverksamhet). Samtliga koncernbolag i Ryssland är av
typen limited liability company (OOO). Moderbolaget har en
förvaltande karaktär och tillställer dotterbolagen finansiering samt
svarar för strategiuppdragning, börsnärvaro, investor relations etc.
På dotterbolagsnivå drivs den faktiska industriella verksamheten.
Moderbolaget har sitt säte i Stockholm med kontor i Stocksund, Danderyd. De olika dotter- och dotterdotterbolagen har
sina säten i fyra skilda ryska regioner i Sibirien. Dessa är Tyva,
Buryatien, Irkutsk och Tomsk.
Vid en jämförelse av räkenskapsåren 2006 och 2007 skall påpekas
att det alluvialt guldproducerande koncernbolaget OOO Artelj
Lena förvärvades i det absoluta slutet av det andra kvartalet 2007.
OOO Artelj Lena producerade under 2007 648 kg guld. Vidare
kan tilläggas att dotterbolaget OOO Tardan Golds guldproduktion under 2007 inleddes vid Tardan-fyndigheten i Tyva. Dessa
bägge omständigheter ledde till att guldproduktionen ökade
från 311 kg under 2006 till 1 073 kg under 2007. Slutligen har
utförsäljningen av 25% av dotterbolaget Kopylovskoye AB under
verksamhetsåret lett till uppkomsten av en betydande minoritet i
koncernens egna kapital. Därtill gav denna utförsäljning upphov
till en reavinst som kommenteras närmare nedan.
Verksamhet

Central Asia Gold är ett gruvbolag som sysslar med prospektering och produktion av mineraler, i dagsläget uteslutande av guld.
Koncernbolagen äger vid slutet av 2007 ett stort antal minerallicenser, som ger rätt till att utvinna mineraler inom licensområdena under de respektive licensperioderna. Per årsslutet 2007
bedöms koncernens licenser enligt ryska standards omfatta netto
cirka 645 000 uns (1 oz = 31,1 g) guldreserver av rysk kategori
C1/C2 och 1 048 000 oz guldmineraltillgångar av kategori P1.
Vidare finns 6 255 000 oz av guldmineraltillgångar i kategori P2.
Sammantaget producerade koncernbolagen 1 073 kg guld under
2007. Central Asia Gold-koncernen blev därmed under 2007
enligt officiell rysk statistik i storleksordning guldproducent
nummer 24 av ett totalt antal ryska guldföretag om cirka 460.
Dotterdotterbolaget OOO Artelj Tyva är en alluvial guldproducent. Det innebär att Artelj Tyva producerar guld under den
varma delen av året, d v s under maj–oktober. Guldproduktionen
2007 blev 231 kg ( ca 7 400 oz), vilket var 11% lägre än under
2006 då 260 kg producerades. Huvudsaklig orsak till den lägre
produktionen var att ett av de under året bearbetade blocken visade sig mindre guldhaltigt än planerat p g a att historiska schaktarbeten påträffades (delar av guldet hade blivit producerat redan för
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några hundra år sedan). Dotterdotterbolaget OOO Artelj Lena är
också en alluvial guldproducent, men belägen i distriktet Bodaibo
i Irkutsk-regionen. Bolaget förvärvades under 2007, och konsoliderades i koncernresultaträkningen för Central Asia Gold fr o m
det tredje kvartalet av 2007. Totalt producerade Artelj Lena 648
kg (20 800 oz) guld under räkenskapsåret. Det skall jämföras med
bolagets produktion 2006, som uppgick till 609 kg.
På dotterbolaget OOO GRK Tomanos fyndighet bedrevs ingen
aktivitet under 2007. Fyndigheten är belägen avlägset i regionen
Buryatien i Östra Sibirien. Central Asia Gold ingick redan under
tidigare år ett partnerskapsavtal (joint venture) med ett i Buryatien
beläget lokalt gruvbolag. Enligt samarbetsavtalet skulle partnern
svara för finansieringen av utbyggnadsprogrammet. Partnern levde
dock inte upp till avtalet. Central Asia Gold har i sin tur bedömt att
fyndigheten inte skulle kunna ge en tillräckligt attraktiv avkastning
på nödvändigt kapital för utbyggnaden. Följaktligen beslutades
under året att återlämna licensen i fråga till de ryska myndigheterna. Beslutet ledde till en koncernmässig nedskrivning om netto
2 579 TSEK, som togs under det tredje kvartalet av 2007.
Inom dotterbolaget OOO Tardan Gold inleddes fr o m andra
kvartalet av 2007 guldproduktionen vid den nya gravimetriska processanläggningen. Bearbetningskapaciten på fabriken är
100 000 ton malm per år. Under 2007 processades totalt 53 000
ton malm som resulterade i 194 kg guld i det gravimetriska steget. Fabrikens kapacitetsutnyttjande ökade gradvis under året.
Restprodukten från processen blir en guldhaltig avfallssand som
i nästa steg skall bli föremål för kemisk bearbetning, så kallad
lakning. Under året erhölls drygt 200 kg guld som interimistiskt
lagras i dammen för avfallssand.
OOO Tardan Gold sysslar parallellt med guldproduktionen med
utvärdering och prospektering på två licensblock i Tardan-dalen.
Syftet är att öka guldreserverna inom bolaget. Ytan på de två
licensblocken är 520 km2, varav den första licensen där produktion idag bedrivs omfattar endast drygt 3 km2. På det senast
förvärvade licensområdet finns en mängd mineraliseringar upptäckta, som delvis blev utvärderade redan på sovjettiden. Utvärderingsarbetet under 2007 på det nya licensblocket inriktades
huvudsakligen på mineraliseringen Tardan 2 som ligger strax
öster om den uppförda processanläggningen. En stor anomali har
påvisats via de geofysiska undersökningarna, och tagna ytprover
påvisade höga guldhalter. Det under de senaste två åren utförda
utvärderingsarbetet inom ramen för den första Tardan-licensen
har under första kvartalet 2008 resulterat i en ny intern reservberäkning avseende de största malmkropparna. Siffran ligger på
ca 10 ton (drygt 300 000 oz) och skall granskas av den ryska
reservkommittén i Krasnoyarsk under slutet av andra kvartalet.
Om den blir godtagen så innebär den nya siffran en dubblering
av guldreserverna inom det undersökta området.
Det vidare utbyggnadsprogrammet vid Tardan-fyndigheten
omfattar en planerad byggstart av den andra guldproduktionsetappen under 2008. Det handlar om en s k heap leachingfabrik. Denna anläggning skall kunna kemiskt bearbeta såväl den
guldhaltiga restprodukten (avfallssanden) från den gravimetriska
fabriken såväl som de nya s k låghaltiga guldmalmerna som påvi-

sats under de senaste åren och som ingår i den nya guldreservberäkningen. Guldproduktionen från denna anläggning bedöms för
närvarade komma igång under andra halvåret 2009.
Central Asia Golds Kopylovskoye-fyndighet i distriktet Bodaibo
i Irkutsk blev under 2007 föremål för en delförsäljning. Först
fördes det ryska licensbolaget OOO Kopylovsky över till ett
nytt svenskt holdingbolag, Kopylovskoye AB. Därefter gjordes en
riktad nyemission på 70 MSEK i Kopylovskoye AB som i praktiken innebar att 25% av aktierna såldes ut. Beslutet godkändes
först av en extra bolagsstämma avhållen i april 2007. Därefter har
ett omfattande utvärderingsprogram initierats vid fyndigheten i
syfte att öka de drygt 7 tonnen (drygt 240 000 oz) av fastställda
guldreserver enligt de ryska kategorierna C1 och C2. Central
Asia Gold bedömer att det handlar om betydligt större guldfyndighet. Första delen av utvärderingsprogrammet kommer att äga
rum under 2008 och 2009. Denna transaktion gav upphov till
en koncernmässig realisationsvinst om 25 968 TSEK. Gruppen
av externa investorer har tillsatt två styrelseledamöter i Kopylovskoye AB, och Central Asia Gold AB har tillsatt lika många.
Inom övriga tre gruvprojekt i Central Asia Gold, nämligen
Uzhunzhul (Khakasien), Kara-Beldyr (Tyva) och Kavkaz (Irkutsk)
har mer blygsamt utvärderingsarbete utförts under 2007. Största
insatsen skedde vid Uzhunzhul. Resultaten från samtliga dessa tre
projekt är mycket lovande men fortfarande på tidigt stadium.

Netto finansiella poster uppgick till 34 228 TSEK för rapportperioden (-9 019 TSEK). Den ovan nämnda realisationsvinsten om
25 968 TSEK är inkluderad i finansnettot för hela rapportperioden och hänför sig till det tredje kvartalet 2007.
Skattekostnaden för 2007 blev -11 669 TSEK (-1 078 TSEK).
Skattekostnaden består av en betald skatt om -681 TSEK. Resten
av skattekostnaden avser förändring av uppskjuten skatt.
Minoritetsandelen av nettoresultatet efter skatt för tolvmånadersperioden blev 3 077 TSEK (-186 TSEK).
Moderbolaget

Det svenska moderbolaget är ett holdingbolag utan betydande
operationell verksamhet. Det stöder dotterbolagen med finansiering, investor relations, strategibeslut etc. Det har dock ingen
inkomst annan än intäkter i form av räntor på lån till dotterbolag
samt ränta avseende bankinlåning. Antalet anställda uppgick till 6
vid slutet av 2007 (1). Nettoresultatet för räkenskapsåret 2007 var
-11 065 TSEK (-13 499 TSEK). I helårsresultatet ingår en nedskrivning om 2 587 TSEK avseende ägarandelen i dotterbolaget
OOO GRK Tomano. Nedskrivningen föranleddes av den ovan
beskrivna återlämningen av guldlicensen i dotterbolaget. Moderbolagets kassa uppgick till 8 718 TSEK per den 31 december
2007 (80 009 TSEK).
Investeringar och likviditet

Resultat och omsättning – koncernen

För tolvmånadersperioden januari–december 2007 visar koncernen ett nettoresultat efter skatt om -2 689 TSEK (-14 984 TSEK)
motsvarande -0,014 SEK per aktie (-0,053 SEK). En realisationsvinst om 25 968 TSEK är inkluderad i resultatet, och hänför
sig till det tredje kvartalet av rapportperioden. Realisationsvinsten uppkom genom utförsäljningen av 25% av Kopylovskoyeprojektet till externa investorer.
Guldförsäljningen under rapportperioden
160 967 TSEK (42 544 TSEK).

uppgick

till

Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen en intäktspost
om 19 910 TSEK (5 698 TSEK) avseende i huvudsak tjänster
utförda av dotterbolagen som sysslar med transporttjänster. I
koncernresultaträkningen ingår endast den del av dessa tjänster
som avser externa kunder.
Förändringen av färdigvarulager och varor under tillverkning
uppgick under räkenskapsåret till 6 973 TSEK (14 011 TSEK).
Enligt vad som rapporterats tidigare betraktas Tardan-gruvan tagen
i drift fr o m 1 januari 2007, varför endast begränsad kostnadsaktivering har skett gällande själva Tardan-gruvan. Det bör dock
påpekas att en stor del prospekteringsarbeten genomförs inom
andra projekt i koncernen, och dessa kostnader aktiveras till största delen. Under räkenskapsåret 2007 aktiverades 43 255 TSEK av
kostnaderna på dotterbolagsnivå (25 823 TSEK).
Totala rörelsekostnader i koncernen under 2007 blev
256 845 TSEK (92 963 TSEK). Inkluderad i rörelsekostnaderna för hela tolvmånadersperioden finns en nedskrivning av
Tomano-projektet uppgående till 3 198 TSEK. Nedskrivningen
skedde under det tredje kvartalet 2007.

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar
inklusive förvärv av dotterbolag uppgick under räkenskapsåret
2007 till 165 403 TSEK (155 754 TSEK).
Kassabehållningen i koncernen uppgick till 69 843 TSEK vid
årsslutet 2007 (81 947 TSEK).
Aktiekapitalet, utgivna aktier och teckningsoptioner

Vid december månads utgång 2007, såväl som per datumet för
denna rapport, var antalet utestående aktier i bolaget 412 210 070.
Kvotvärdet är 0,20 SEK per aktie och alla aktier har lika rätt till
bolagets tillgångar och resultat. Aktiekapitalet uppgår därmed till
82 442 014 SEK. Aktiekapitalets gränser uppgår för närvarande
lägst 46 000 000 SEK och högst 184 000 000 SEK.
I tillägg till detta har ett optionsprogram riktat till ledande befattningshavare i koncernen godkänts på årsstämman den 12 juni
2007 i Stockholm. Totalt omfattade programmet 14 500 000
optioner. Löptiden på optionerna är t o m juli 2009 och teckningskursen är 2,25 SEK/option motsvarande en aktie. Optionerna kan endast tecknas mot slutet av löptiden.Tilldelningen av
optionerna skedde under det tredje kvartalet 2007. Börskursen
på CAG-aktien är lägre än teckningskursen på optionerna vid
slutet av räkenskapsåret 2007.
Aktierna i Central Asia Gold är sedan den 29 mars 2005 noterade på NGM-börsens aktielista NGM Equity. Central Asia Goldaktien registrerade under 2007 en kursnedgång om cirka 38%,
från 1,96 SEK per aktie vid slutet av 2006 till 1,22 SEK/aktie
under den sista börsdagen av 2007. En allmän börsoro i världen
utlöst av den s k bolånekrisen i USA har inverkat negativt på
Central Asia Gold-aktien, speciellt under andra halvåret 2007.
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Finansiella mål

Styrelsen anser att soliditeten i koncernen i uppbyggnadsskedet,
d v s innan storskalig guldproduktion är inledd, inte skall vara
lägre än 75%. I ett senare skede kan soliditeten vara lägre. Dock
bör den inte understiga 50%. Per årsslutet 2007 ligger koncernens soliditet, inklusive minoritetsandel av eget kapital, strax
under 75%. Det får anses tillfredställande i nuvarande läge.
Kortfristig räntebärande skuldsättning skall om möjligt undvikas.Vid övervägande av upptagande av räntebärande lån skall en
minsta löptid på krediterna om två år eftersträvas.
Likviditetshantering

Överskottslikviditet, d v s likvida medel som inte på kort sikt
skall investeras i rörelsen, skall i görligaste mån behållas på koncernkonton i väst, d v s skall ej lämnas i det ryska banksystemet.
Överskottslikviditet skall som huvudregel placeras på inlåningskonto eller i kortfristiga räntebärande instrument utan betydande kreditrisk.
Utdelningspolitik

Styrelsen för Central Asia Gold AB anser att lämnande av utdelningar är viktigt och skall eftersträvas på sikt. I uppbyggnadsskedet av koncernen, d v s åtminstone under de närmast kommande
verksamhetsåren, måste dock prioriteras att uppnå ett positivit
kassaflöde. I det långa loppet skall en attraktiv utdelning lämnas beaktandes bland annat koncernens finansiella ställning och
investeringsbehov.
Skattesituation

Det bedöms att koncernen under sitt uppbyggnadsskede inte
kommer att uppvisa betydande synliga vinster. I Ryssland finns
dock inget krav på koncernredovisning och det föreligger inte
heller möjlighet till koncernbidrag som t ex i Sverige. Det innebär att skattemässiga vinster i ett ryskt dotterbolag ej kan kvittas
mot skattemässiga underskott i ett annat. Skattemässiga förlustavdrag i ett och samma dotterbolag kan dock utnyttjas mot framtida beskattningsbara vinster under vissa förutsättningar. Detta kan
leda till att koncernen visar skattekostnader trots att koncernen
redovisningsmässigt ej går med vinst.
En annan faktor att beakta är förändringen i s k uppskjuten skatt.
Den beräknas på enligt balansräkningsmetoden på alla temporära
skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga
värden på tillgångar och skulder. Förändring i uppskjuten skatt
påverkar inte kassaflödet.
Utöver vinstskatter betalar ryska guldproducenter en royaltyskatt
på sitt producerade guld. Denna skatt är oberoende av om företaget visar vinst eller ej. Royaltyn uppgår till 6% av försäljningsvärdet på guldet, och betalas när försäljningen är genomförd. Därtill
betalar ryska företag vissa smärre skatter på bokvärdet av sina
anläggningstillgångar.
Moderbolaget i Sverige har som enda intäktskälla ränteintäkter
på lån tillställda dotterbolagen samt ränteintäkter avseende placerad överskottslikviditet i Sverige från tid till annan. Givet de
förvaltningskostnader som uppstår i moderbolaget bedöms att
ingen eller endast ringa bolagsskatt kommer att betalas i Sverige
under de närmaste åren.
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Sammantaget bedöms koncernen under de närmsta åren komma
att betala endast begränsad kontant bolagsskatt men relativt betydande royaltyskatt.
Valutapolicy

Koncernens investeringar sker i huvudsak i rubel. Samtidigt är
intäktsflödet i huvudsak dollar-relaterat då världsmarknadspriset på guld sätts i USD. Guldhandel i Ryssland sker sedan till
världsmarknadspriset omräknat i rubel. En betydande förstärkning av rubeln mot USD är därför negativ för koncernen i sig.
Dock redovisar koncernen kostnader och intäkter i svenska kronor (SEK) så rubelns rörelse mot svenska kronan inverkar även.
Under 2007 har rubeln stärkts mot den amerikanska dollarn
men har samtidigt försvagats marginellt mot kronan. Generellt
placeras koncernmässig överskottslikviditet i USD samt i SEK
med ungefärligen lika vikt som utgångspunkt. Omviktning sker
från tid till annan utifrån företagsledningens bedömning av den
förväntade valutakursutvecklingen under närmast kommande
12-månadersperiod. I syfte att skydda koncernen mot eventuell
betydande rubelförstärkning mot USD, kan från tid till annan
övervägas att köpa kortfristiga räntebärande instrument i rubel,
och i sådana fall endast instrument med mycket hög kreditvärdighet såsom statsobligationer. Agerande via derivat-instrument avseende valuta torde ej komma att bli aktuellt i större
omfattning.
Hedging av guldpriset

Central Asia Gold avser som huvudregel att inte syssla med hedging av den egna guldproduktionen via agerande på terminsoch optionsmarknaderna.
Fastigheter

Central Asia Gold-koncernens bolag äger inga fastigheter annat
än de blygsamma produktionsrelaterade byggnaderna inom de
olika ryska dotterbolagen. All administrativ verksamhet sker i
hyrda lokaler.
Miljö

Den industriella verksamheten på dotterbolagsnivå följer alla
uppställda miljökrav. Inga miljörelaterade olyckor eller incidenter inträffade under verksamhetsåret.
Anställda

Antalet anställda i snitt under 2007 i koncernbolagen var 1 199
personer.Vid årsslutet 2007 fanns 1 288 anställda varav 117 kvinnor och 1 171 män.
Styrelsearbetet

Central Asia Gold ABs styrelse består för närvarande av åtta ledamöter. Av ledamöterna är tre ryska medborgare medan övriga
fem är skandinaver. Styrelsemötena hålls på svenska språket med
simultantolkning till ryska. Under räkenskapsåret 2007 har hållits
elva styrelsemöten. Av dessa har ett möte skett som per capsulam-beslut, sex har avhandlats via telefonkonferens och fyra har
skett in plenum med fysisk närvaro. Bland viktigare beslut under
året kan nämnas beslut om riktade nyemissioner för finansering
av förvärvet av dotterbolaget OOO Artelj Lena samt delvis av
förvärvet av Kopylovskoye-projektet.Vidare fastställandet av olika budgetar för verksamhetsåret samt beslutet om att föreslå en
extra bolagsstämma att sälja av 25% av ägandet av Kopylovskoyeprojektet till externa investorer.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Upptagna lån av dotterbolagen Artelj Lena och Artelj Tyva
och moderbolagsgaranti

De två dotterbolagen Artelj Lena och Artelj Tyva tar upp lån
i det ryska bankväsendet under årets första kvartal för att ha
tillräckligt med rörelsekapital för den kommande produktionssäsongen. I februari 2008 beviljades OOO Artelj Lena en kredit
på 100 MRUR (ca 4 MUSD) av Standard Bank. Krediten utbetalas i flera omgångar (trancher) och kommer att återbetalas med
dotterbolagets kassaflöde under andra hälften av 2008.
Det andra alluviala dotterbolaget OOO Artelj Tyva har beviljats
en kredit på 50 MRUR (2 MUSD) av Bank of Moscow.
Central Asia Gold AB, moderbolaget, har lämnat en moderbolagsgaranti till Standard Bank avseende den nämnda krediten på
lånebeloppet 100 MRUR samt ränta.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Central Asia Gold AB är som ett mindre mineralföretag agerande
i tidigt skede i Ryssland utsatt för betydande risker.Vissa av dessa
är branschspecifika medan andra är generella eller Rysslandsrelaterade. Nedan beskrivs de fem största osäkerhetsfaktorerna enligt
styrelsens i bolaget bedömning:
Guldprisrisk

Central Asia Golds intäktsflöde består i dagsläget i princip endast
av en enda intäktskälla, nämligen intäkterna från koncernens
guldförsäljning. Guld är i sin tur en global råvara (commodity).
Världsmarknadspriset på guld uppvisar historiskt stora fluktuationer. Under de senaste åren har priset stigit betydligt. Inga
garantier kan ges för att det inte kan falla i framtiden. Om guldpriset faller kommer det att få en negativ påverkan på Central
Asia Gold-koncernens finansiella ställning.
Projekt- och finansieringsrisk

Uppkomst av minoritet i OOO Artelj Lena

Under tidiga 2008 har en minoritet om 5,3% uppkommit i
OOO Artelj Lena. Bakgrunden är att några tidigare medlemmar av Artelj Lenas arbetarkollektiv har vänt sig till domstol
och anklagat den tidigare företagsledningen för att felaktigt ha
uteslutit dem ur Artelj Lena. Domstolen i fråga i Sibirien har i
ett domstolsbeslut under 2008 återinsatt dessa medlemmar i det
f d arbetarkollektivet, vilket innebär att de blivit registrerade för
5,3% av ägandet till det nu ombildade bolaget OOO Artelj Lena.
Central Asia Golds och Artelj Lenas juridiska rådgivare går f n
igenom ärendet för att se vad som skall göras. Central Asia Gold
anser sig rätteligen ha förvärvat och betalt för 100% av OOO
Artelj Lena. Om ärendet inte utreds mellan de olika f d medlemmarna av arbetarkollektivet Artelj Lena, kommer Central Asia
Gold att försöka rikta ersättningskrav mot säljarna av 100% av
bolaget.

Att bygga ut guldfyndigheter är mycket kapitalkrävande. Vanligtvis tar det 5–7 år inklusive prospekteringsfasen att sätta en
gruva i produktion. Under dessa tidiga år kräver gruvan tillgång
på finansiering. Om gruvägaren ej själv har tillräckliga medel
blir han beroende av externa finansieringskällor. För Central
Asia Golds del handlar det vanligen om egenkapitalfinansiering
via aktieemissioner på aktiemarknaden. Om själva utbyggnaden
försenas, eller om riskaversionen på aktiemarknaden tilltar, kan
svårigheter uppstå att sätta gruvfyndigheterna i produktion alternativt att bringa dem i storskalig produktion. Sådana risker är
mycket påtagliga för unga företag generellt och det gäller i högsta
grad även Central Asia Gold.
Politiska risker

Central Asia Gold bedömer för närvarande att produktionen av
guldkoncentrat på Tardan-fyndigheten under verksamhetsåret
2008 kommer att bli kring 350 kg.Vidare bedöms att de alluviala
bolagen i koncernen under 2008 kommer att producera kring
900 kg kg guld. Totalt bedöms därför koncernbolagens guldproduktion under 2008 kommer att bli kring 1 250 kg.

Central Asia Gold agerar i dagsläget i ett enda land i Centralasien,
nämligen i Ryssland. Ryssland är en ung demokrati och den
politiska situation är ej lika stabil som i det mer mogna Västeuropa. Ingripanden från de ryska myndigheternas sida i den privata
företagsvärlden är ej ovanliga. Det kan till exempel röra skatteområdet eller miljölagstiftningen. På senare tid har speciellt inom
oljesektorn i Ryssland noggranna kontroller börjat genomföras
av företagens miljöåtaganden. Den ryska guldsektorn kan mycket väl komma att bli föremål för mer myndighetskontroll, och det
kan i så fall komma att påverka Central Asia Gold negativt.

Finansiell situation

Geologisk risk

Styrelsen för Central Asia Gold beaktar följande faktorer i sin
finansiella grundplanering, nämligen befintliga kassamedel, kassaflöde från dotterbolagens guldförsäljning samt existerande krediter och i utsikt ställda kreditlöften från diverse affärsbanker.
Central Asia Golds operativa kassaflöde ökar stadigt med den stigande guldproduktionen. Det är dock inte ännu tillräckligt för att
täcka såväl rörelsekostnader som samtliga planerade investeringar.
Central Asia Gold kommer som tidigare kommunicerats primärt
söka öka upplåningen i koncernen för att få en optimal kapitalstruktur.Visst nytt egenkapital kommer dock i framtiden också att
bli aktuellt att anskaffa när investeringen i företagets lakningsanläggningen inleds. Med hänsyn tagen till existerande kreditlöften
samt tillgängliga emissionsmöjligheter bedömer styrelsen att koncernen i dagsläget har tillräckligt rörelsekapital för verksamhetens
finansiering under de kommande tolv månaderna.

Alla uppskattningar av utvinningsbara mineralreserver i marken
bygger till stor del på sannolikhetsbedömningar. Det finns därför
inga garantier för att uppskattade guldreserver kommer att vara
oförändrade över tiden.

Planering framåt

Tredjemansrisk

Koncernen kan vid vissa tillfällen bli beroende av tjänster, tillgång till utrustning och assistans vid byggnation bidraget av tredje man för att fullfölja sina verksamhetsplaner. Detta beroende av
utomstående part kan påverka koncernens resultat negativt samt
tiden för genomförande av verksamhetsplanen.
Förslag om riktlinjer för ersättning till
bolagsledningen i CAG-koncernen

Styrelsen föreslår att årsstämman den 12 juni 2008 godkänner
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Central
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Asia Gold-koncernen (”Koncernen”), med i huvudsak följande
innehåll:

förändring i sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller
hon inte kan utföra ett fullgott arbete.

Riktlinjerna skall gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD samt övriga medlemmar av Koncernens ledning
(”Koncernledningen”).

Avvikelser från riktlinjerna

Riktlinjer

Bedömd ersättningsnivå för 2008

Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall att ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Bolaget skall sträva efter att erbjuda
en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig givet
förhållandena i det enskilda landet. Ersättningen skall variera i
förhållande till den enskildes och Koncernens prestationer. Den
totala ersättningen till Koncernledningen föreslås kunna bestå av
de komponenter som anges nedan.

Koncernledningen består för närvarande av fem personer. Det
bedöms givet nuvarande valutakurser att totala ersättningar till
dessa inklusive skatter och sociala avgifter för räkenskapsåret
2008 kommer att bli ca 5 miljoner SEK. Någon rörlig del har
ännu inte beslutats, och därför bedöms någon rörlig del för året
inte komma att utbetalas.

Fast lön

Den fasta lönen (”Grundlönen”) skall vara marknadsanpassad
och baseras på ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen
skall revideras varje år.
Rörlig lön

Den rörliga lönen skall i förekommande fall relateras till Bolagets räntabilitet på det egna kapitalet, reserv- och produktionstillväxt samt specifika mål inom respektive befattningshavares
ansvarsområde. Rörlig lön skall i förekommande fall utgå på årsbasis och skall maximalt kunna uppgå till två gånger den årliga
Grundlönen.
Långsiktiga incitament

Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av ett långsiktigt incitamentsprogram som skall föreslås årsstämman. Ett specifikt optionsprogram föreslogs till och antogs av årsstämman i juni
2007 i enlighet med kallelsen till densamma.
Försäkringsbara förmåner

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

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

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Koncernens egna kapital uppgår per årsslutet 2007 till
391 505 TSEK. I moderbolaget uppgår årets resultat till
-11 065 TSEK. Total ansamlad förlust uppgår till -27 690 TSEK.
Dessutom finns en överkursfond uppgående till 264 327 TSEK.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den totala
ansamlade förlusten om -27 690 TSEK täcks genom överföring
från överkursfonden med 27 690 TSEK, och vidare att ingen
utdelning skall lämnas för verksamhetsåret.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet
med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den
19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild
av koncernens och moderbolagets ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moderbolaget
ger en rättvisande översikt över koncernen respektive moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag
som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 27 april 2008

Michail Malyarenko
Styrelseordförande

Alexander Merko
Ledamot

Örjan Berner
Ledamot

Peter Geijerman
Ledamot

Patric Perenius
Ledamot

Alexander Gerasimov
Ledamot

Paal Hveem
Ledamot

Torbjörn Ranta
Verkställande direktör och ledamot

Övriga förmåner

Övriga förmåner skall kunna tillhandahållas enskilda medlemmar i Koncernledningen eller hela Koncernledningen. Dessa
förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Förmånerna skall vidare motsvara vad som är normalt
förekommande på marknaden.
Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden skall vara maximalt tolv månader vid uppsägning som initieras av Bolaget och maximalt sex månader vid
uppsägning som initieras av medlem i Koncernledningen.
I individuella fall skall styrelsen kunna godkänna avgångsvederlag utöver uppsägningstid. Avgångsvederlag kan endast komma
att betalas ut efter uppsägning från Bolagets sida eller när en
medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av väsentlig
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Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 27 april 2008. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir
föremål för fastställelse på årsstämman den 12 juni 2008.

Koncernens resultaträkning
(Alla belopp i TSEK)

Not nr

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

7

Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor
Övriga rörelseintäkter

2007-01-01
–2007-12-31

2006-01-01
–2006-12-31

180 877

48 242

43 255

25 823

6 973

14 011

492

–

231 597

88 076

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

1

-115 052

-51 144

Personalkostnader

2

-106 275

-31 889

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

3

-35 518

-9 930

-256 845

-92 963

-25 248

-4 887

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter

4

36 190

1 881

Finansiella kostnader

5

-1 962

-10 900

8 980

-13 906

-11 669

-1 078

-2 689

-14 984

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

6

Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

-5 766

-14 798

Minoriteten

3 077

-186

Resultat per aktie före utspädning, SEK

-0,014

-0,053

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

-0,014

-0,053

Antal aktier vid räkenskapsårets slut

412 210 070

366 196 923

Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret

405 677 654

278 073 163

Genomsnittligt antal aktier för perioden med hänsyn till utspädning

405 677 654

278 073 163

41

Koncernens balansräkning
(Alla belopp i TSEK)

Not nr

2007-12-31

2006-12-31

7

213 535

155 976

Byggnader och mark

8

65 641

11 017

Maskiner och tekniska anläggningar samt inventarier

9

98 371

35 230

Pågående konstruktionsarbeten

10

11 870

36 769

175 882

83 016

386

300

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Gruvrättigheter och prospekteringskostnader
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra värdepappersinnehav

13

Andra långfristiga fordringar

13, 25

31 554

80

Uppskjuten skattefordran

6,13

20 376

9 862

52 316

10 242

441 733

249 234

23 989

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager

15

26 848

Kundfordringar

16, 25

11 227

1 261

Övriga kortfristiga fordringar

16, 25

49 031

97 094

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

15 731

5 499

Kassa och bank

21, 22, 25

69 843

81 947

Summa omsättningstillgångar

172 680

209 790

SUMMA TILLGÅNGAR

614 413

459 023

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Andra reserver

82 442

73 239

332 359

258 512

-8 886

-6 415

-14 410

-11 720

391 505

313 616

29

51 324

514

Uppskjuten skatteskuld

17

15 347

9 862

Avsättningar

17

42 042

11 631

Övriga långfristiga skulder

18, 25

Balanserat resultat
SUMMA EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE
Minoritetsintresse
SKULDER

Summa långfristiga skulder

27 512

59

84 901

21 552

42 511

5 333

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder

25

Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder

25

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

19

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
STÄLLDA PANTER
Bankmedel
ANSVARSFÖRBINDELSER

42

7 106

3 930

31 355

17 343

5 711

96 736

86 683

123 341

614 413

459 023

50

50

inga

inga
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Moderbolagets resultaträkning
(Alla belopp i TSEK)

Not nr

2007-01-01
–2007-12-31

2006-01-01
–2006-12-31

Rörelsens kostnader
Externa kostnader

1

-6 473

-3 244

Personalkostnader

2

-4 596

-2 329

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

3

-5

-5

-11 074

-5 578

1 475

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter från koncernbolag

4

3 181

Övriga ränteintäkter och liknande poster

4

523

989

Räntekostnader och liknande poster

5

-3 695

-10 385

-11 065

-13 499

–

–

-11 065

-13 499

Resultat per aktie före utspädning, SEK

-0,027

-0,049

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

-0,027

-0,049

Antal aktier vid räkenskapsårets slut

412 210 070

366 196 923

Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret

405 677 654

278 073 163

Genomsnittlligt antal aktier för perioden med hänsyn till utspädning

405 677 654

278 073 163

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

6
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Moderbolagets balansräkning
(Alla belopp i TSEK)

Not nr

2007-12-31

2006-12-31

7

377

5 540

9

7

12

411 445

167 319

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Gruvrättighet
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag

11, 12

Lån till dotterföretag

14

Summa anläggningstillgångar

53 376

44 856

464 821

212 175

465 205

217 726

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Övriga kortfristiga fordringar

16

158

19 012

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

106

–

Kassa och bank

21

8 718

80 009

8 982

99 021

474 187

316 747

Aktiekapital

82 442

73 239

Reservfond

68 032

68 032

150 474

141 271

Överkursfond

264 327

190 480

Ansamlad förlust

-16 625

-3 126

Årets resultat

-11 065

-13 499

236 637

173 855

387 111

315 126

284

103

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

84 621

Skatteskuld

1

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

521
19

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
STÄLLDA PANTER
Bankmedel
ANSVARSFÖRBINDELSER

44

576

1 649

942

87 076

1 620

474 187

316 747

50

50

inga

inga
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Förändringar i eget kapital
Koncernen
(Alla belopp i TSEK)
Ingående eget kapital 2006-01-01

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Andra
reserver

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

45 722

68 032

358

3 263

117 376

Valutakursdifferens

-6 773

-6 773

Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital

-6 773

-6 773

Årets resultat
Summa redovisade intäkter och kostnader
Nyemission

27 518

Kostnader för nyemission

-14 984

-14 984

-14 984

-14 984

206 069

233 586

-15 589

-15 589

Utgående balans per 2006-12-31

73 239

258 512

-6 415

-11 720

313 616

Ingående eget kapital 2007-01-01

73 239

258 512

-6 415

-11 720

313 616

Valutakursdifferens
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital

-2 471

-2 471

-2 471

-2 471

Årets resultat

-2 690

Summa redovisade intäkter och kostnader
Nyemission

9 203

Kostnader för nyemission
Utgående balans per 2007-12-31

-2 690
-2 690

86 496

95 698

-12 649

-12 649

82 442

332 359

-8 886

-14 410

391 505

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Ansamlad
förlust

Summa

45 722

68 032

–

-3 126

110 628

Moderbolaget
(Alla siffror i TSEK)
Ingående eget kapital 2006-01-01
Årets resultat
Summa redovisade intäkter och kostnader
Nyemission

27 518

Kostnader för nyemission

-13 499

-13 499

-13 499

-13 499

206 069

233 586

-15 589

-15 589

Utgående balans per 2006-12-31

73 239

68 032

190 480

-16 625

315 127

Ingående eget kapital 2007-01-01

73 239

68 032

190 480

-16 625

315 127

Årets resultat
Summa redovisade intäkter och kostnader
Nyemission

9 203

Kostnader för nyemission
Utgående balans per 2007-12-31

82 442

68 032

-11 065

-11 065

-11 065

-11 065

86 496

95 698

-12 649

-12 649

264 327

-27 690

387 111
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Kassaflödesanalyser
Koncernen
(Alla belopp i TSEK)

Not

2007-01-01
–2007-12-31

2006-01-01
–2006-12-31

-25 248

-4 887

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

23

35 518

9 930

7 257

1 881

-1 962

-10 900

-681
14 884

-1 078
-5 054

Minskning(+)/ökning(-)av varulager

-2 948

-14 782

Minskning(+)/ökning(-)av fordringar

27 864

-93 494

-36 657
-11 741

118 159
9 883

3 143

4 830

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Betald inkomstkatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(-)/ökning(+)av skulder
Summa förändring rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag

20

-39 226

–

-36 634

-98 851

24

-89 543
-165 403

-56 903
-155 754
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Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission, justerad med nyemissionskostnader

148 555

217 998

Upptagna lån

32 705

–

Utlåning

-2 902

–

Övriga långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-28 568
149 790

217 998

Årets kassaflöde

-12 470

67 073

81 947

17 129

366

-2 255

69 843

81 947

2007-01-01
–2007-12-31

2006-01-01
–2006-12-31

-11 074

-5 578

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

Moderbolaget
(Alla belopp i TSEK)

22

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

5

5

Erhållen ränta

527

2 417

Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-3

-1 488

-10 545

-4 644

18 596

-18 947

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-)av fordringar
Minskning(-)/ökning(+)av leverantörsskulder

182

95

Minskning(-)/ökning(+)av skulder

653

1 085

8 886

-22 411

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar

–

-5 540

Aktieägartillskott till dotterföretag

-134 444

-49 287

Förvärv av dotterföretag

-107 143

-73 444

Utlåning till dotterföretag

-8 492

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-250 079

-128 270

Nyemission, justerat med nyemissionskostnader

82 697

217 998

Upptagande av lån från dotterföretag

86 839

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

169 536

217 998

Periodens kassaflöde

-71 657

67 316

80 009

14 947

366

-2 255

8 718

80 009

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida med vid periodens slut
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Redovisningsprinciper
Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Central Asia Gold-koncernen är upprättad i
enlighet med Årsredovisningslagen och i enlighet med internationella redovisningsprinciper, IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC, sådana de har
antagits av EU, samt i enlighet med RR30 “Kompletterande redovisningsregler för koncernen”.

Standarder, ändringar och tolkningar som gäller 2007 men som inte fått
några effekter för koncernen
• IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 Redovisning i höginflationsländer (tolkningsuttalande)

Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som
koncernen. Dessutom tillämpar moderbolaget RR 32 “Redovisning för juridiska personer”.

• IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat (tolkningsuttalande)

Koncernredovisning
De finansiella rapporterna är upprättade enligt anskaffningsvärdemetoden
om inte annat anges.

Standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft och som inte har
tillämpats i förtid av koncernen
• IFRS 8 Rörelsesegment
Standarden träder i kraft den 1 januari 2009 och kommer inte att
påverka upplysningarna om segmenten.

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt
väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer
än 12 månader räknat från balansdagen.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart
av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader från
balansdagen

• IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2 (tolkningsuttalande)

• IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar (tolkningsuttalande)

Standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft och som inte bedöms
vara relevanta för koncernen för närvarande
• IFRIC 11 IFRS 2 Återköp av egna aktier och transaktioner mellan koncernbolag (tolkningsuttalande)
• IFRIC 12 Service concessions Arrangements (tolkningsuttalande)

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Det innebär att
dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan
tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernredovisningen ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna
kapital som tillkommit efter förvärvstillfället.

• IFRIC 13 Lojalitetsprogram
• IFRIC 14 IAS 19 - Ändringar avseende Ersättning till anställda
• IAS 23 Lånekostnader - ändring

Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt eller
genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt
har ett bestämmande inflytande.
Avyttrade bolag ingår i koncernredovisningen till och med tidpunkten för
avyttringen. Bolag som förvärvas under löpande år ingår i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten.

Byte av redovisningsprinciper
Central Asia Gold-koncernen tillämpar formellt redovisningsregeln IFRS 6
sedan 1 januari 2006. Enligt denna regel skall alla kostnader direkt hänförliga till prospektering aktiveras. Därefter skall avskrivningar ske enligt principen Unit of production när produktion har inletts.
Central Asia Gold-koncernen bildades så sent som hösten 2004 och första
publika årsredovisningen utgavs under 2005. Därvid tillämpades redan då
rekommendationerna i IFRS 6. Någon resultatförändring för räkenskapsåret
2005 uppstår därvid inte i årets årsredovisning. För närmare redogörelse för
Central Asia Gold-koncernens tillämpning av IFRS 6 hänvisas till noten 31 i
denna årsredovisning.
Nya IFRS och tolkningar 2006 och 2007
Standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft under 2007 och som
påverkat lämnade upplysningar
Förändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
Central Asia Gold upplyser från och med 2007 om företagets mål och metoder för förvaltning av kapital.
Tillämpning av IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar
Upplysningarna är obligatoriska för finansiella rapporter som avges fr o m
1 januari 2007. Denna nya standard ersätter upplysningskraven i IAS 32
Finansiella instrument: Klassificering och upplysningar. Samtliga upplysningar avseende finansiella instrument inklusive jämförelsesiffror har uppdaterats
för att återspegla kraven i IFRS 7. Tillämpning av IFRS 7 har inte inneburit
någon förändring av jämförelseårets resultaträkning, balansräkning, kassaflöden eller förändringar i eget kapital.

Baserat på Central Asia Golds nuvarande affärsmodell och redovisningsprinciper förutser företagsledningen ingen väsentlig effekt på Central Asia
Golds finansiella rapportering när ovanstående IFRS och tolkningar träder
i kraft.
Omräkning av utländska dotterföretag och andra utlandsverksamheter
Dagskursmetoden tillämpas för omräkning av resultat- och balansräkningar
i självständiga utlandsverksamheter. Dagskursmetoden innebär att samtliga
tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och
att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdifferenser redovisas direkt mot eget kapital.
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där
respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). Detta är
idag Rubel då nästan alla dotterbolag i dagsläget befinner sig i Ryssland
och begagnar sig i huvudsak av rubel i sin dagliga verksamhet. I koncernredovisningen används SEK, som är det svenska moderbolagets funktionella
valuta och rapportvaluta.
Intäktsredovisning
Försäljning av guld och andra mineraler intäktsförs när bindande köpeavtal
har ingåtts och leverans till kund har skett, vanligtvis till licensierad guldköpande bank i Ryssland. Försäljningen redovisas brutto före royalty och
andra till försäljningen direkt hänförliga skatter. Sådana skatter och avgifter
särredovisas under rörelsekostnader. Moms utgår f n ej på guldförsäljning i
Ryssland.
Eventuella intäkter från aktiviteter utanför ordinarie verksamhet redovisas
som övriga rörelseintäkter.
Avskrivningar
Immateriella tillgångar
Avskrivning enligt ”unit of production cost” tillämpas på immateriella anläggningstillgångar. Unit of production cost innebär att avskrivning sker i samma
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takt som produktionen. Det innebär i Central Asia Gold-koncernen att
bedömning görs av total förväntad produktion av guld från varje licensobjekt (gruva/alluvial fyndighet) under licensobjektets förväntade ekonomiska
livslängd. Därefter sker avskrivning varje period motsvarande periodens
proportionella andel av total förväntad produktion.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs systematiskt av över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. När tillgångens avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för nedan angivna materiella anläggningstillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
10–60 år
Processanläggningar 2–10 år
Maskiner
2–10 år
Datorer
3 år
Nedskrivning av tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgång har minskat i värde görs en
bedömning av tillgångens redovisade värde. I de fall en tillgångs redovisade
värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas
avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt
och förändringar i uppskjuten skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder sker till nominella belopp och görs enligt
de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och
med stor säkerhet kommer att fastställas.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära
skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på
tillgångar och skulder.
Övriga icke-vinstrelaterade skatter i de ryska dotterbolagen som royalty,
egendomsskatt m fl redovisas under rörelsekostnader.
Immateriella anläggningstillgångar
Licenser för gruvrättigheter tas upp till anskaffningsvärde. Prospekteringsarbeten kan vara av varierande natur såsom borrningar av olika slag, geokemiska och magnetiska kartläggningar. I huvudsak görs dessa arbeten av
två skäl, nämligen å ena sidan som ren prospekteringsverksamhet i syfte att
finna nya brytvärda malmer, eller, å andra sidan, som utvärderingsverksamhet i syfte att bättre fastställa den ekonomiska potentialen för utvinning ur
en redan påvisad gruvfyndighet eller alluvial fyndighet.
Prospekteringsutgifter för ren prospekteringsverksamhet kostnadsförs i den
period de uppstår medan utgifter för utvärderingsarbeten kostnadsförs till
den tidpunkt då företaget beslutat sig för att utvinna malmer från en gruvfyndighet. Från det ögonblicket balanseras utgifterna som gruvrättigheter,
varefter avskrivning sker enligt sedvanliga principer beskrivna nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar. Utgifter för förbättring av tillgångars prestanda, utöver
ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation
och underhåll redovisas som kostnader. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet.
Varulager
Varulager värderas, med tillämpning av först-in-först-ut principen, till det
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Central Asia Gold tillverkar via sina dotterbolag guldkoncentrat i olika avancerad grad. Guldkoncentraten smälts vanligtvis av dotterbolagen till grova
guldtackor av s k Doré-klass innan leverans sker till externt raffinaderi för
slutanrikning till salukvalitet. Dessa Doré-tackor benämns i redovisningen
”rent guld”. Vidare tillverkas inom gruvfyndigheten Tardan för närvarande
även ett halvfabrikat, en s k avfallssand, som innehåller guld. Denna sand
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kan inte säljas utan lagras i avvaktan på att en s k lakningsanläggning uppförs där guldet i sanden kan utvinnas kemiskt. Under 2007 har avfallssanden
redovisningsmässigt klassificerats om till en långfristig tillgång. Vidare finns
i koncernbalansräkningen även en post som omfattar de reservdelar, dieselbränsle etc som åtgår för guldtillverkningen. Denna kategori av tillgångar
rubriceras som ”råvaror och förnödenheter”. Tillsammans utgör ”rent guld”,
”råvaror och förnödenheter” respektive eventuella förskott till leverantörer
balansposten ”varulager”.
Leasing
När leasingavtal innebär att koncernen, som leasetagare, i allt väsentligt
åtnjuter de ekonomiska förmånerna och bär de ekonomiska riskerna som är
hänförliga till leasingobjektet, redovisas objektet som en anläggningstillgång
i koncernbalansräkningen. Motsvarande förpliktelse att i framtiden betala
leasingavgifter redovisas som skuld. Leasing där en väsentlig del av riskerna
och fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag
för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen
linjärt över leasingperioden.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när en förpliktelse finns som ett resultat av inträffade
händelser och det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att
fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är vidare att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som skall utbetalas.
Återställningskostnader
Beräknade återställningskostnader för malmbrytningsverksamheten som
förväntas uppstå när verksamheten stängs reserveras och ökar samtidigt
anskaffningsvärdet på “gruvrättigheter” på balansräkningens tillgångssida.
Finansiella tillgångar och skulder
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs.
Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas
bland finansiella poster. Orealiserade kursvinster och kursförluster hänförliga till rörelserelaterade fordringar och skulder nettoredovisas som övriga
rörelseintäkter/kostnader. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta
kurssäkras med valutaderivat, omräknas de till säkrad kurs.
Finansiella instrument
Ett finansiellt instrument eller skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir
part till instrumentets avkastningsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp när
leverans har skett. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig
skyldighet föreligger att betala, även om faktura inte har mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet
har realiserats, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs
eller på annat sätt utsläcks.
Finansiella fordringar och kundfordringar är icke-derivativa finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är noterade
på en aktiv marknad. Fordringar uppkommer då företaget tillhandahåller
pengar, varor eller tjänster direkt till kund utan avsikt att handla med uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar, med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras
som anläggningstillgångar. Samtliga finansiella tillgångar har klassificerats
som finansiella fordringar och kundfordringar. Finansiella fordringar och
kundfordringar ingår i posterna finansiella fordringar och övriga fordringar i
balansräkningen.
Kortfristiga placeringar
Som kortfristiga placeringar redovisas innehav av värdepapper eller andra
placeringar som inte är anläggningstillgångar och som inte är hänförbara till
likvida medel.
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet på balansdagen. Ränteintäkter periodiseras och redovisas
under övriga finansiella poster.

Likvida medel
Som likvida medel klassificeras, förutom tillgodohavanden i bank och kassa,
kortfristiga placeringar med en löptid om tre månader eller mindre, som lätt
kan omvandlas till kassamedel.
Fordringar
Fordringar upptages efter individuell värdering till belopp varmed de beräknas inflyta.
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder värderas till nominella
belopp.
Finansiell riskhantering
Policy för finansiell riskhantering
Koncernen exponeras för en mängd finansiella risker. Dessa risker är främst
valutarisk, guldprisrisk, kreditrisk, likviditetsrisk samt ränterisk.
Koncernen försöker att motverka dessa risker genom att försäkra sig om
tillämplig kompetens i styrelse och bolagsledning. Således arbetar bolaget
proaktivt med att genomföra lämpliga åtgärder för att motverka och hantera
de risker som ovan uppräknas. Därtill rådgörs det emellanåt med konsulter.
Nedan beskrivs koncernens bedömda riskexponering avseende
finansiella instrument.
Valutarisk
Koncernens investeringar sker och kommer i huvudsak att ske i rubel.
Samtidigt kommer intäktsflödet att i huvudsak vara dollarrelaterat då världsmarknadspriset på guld sätts i USD. Guldhandel i Ryssland sker sedan till
världsmarknadspriset omräknat i rubel. En betydande förstärkning av rubeln
mot USD är därför negativ för koncernen.
Generellt kommer koncernmässig överskottslikviditet att placeras i USD
samt i SEK med ungefärligen lika vikt som utgångspunkt. I syfte att skydda
koncernen mot eventuell betydande rubelförstärkning mot USD, kan från
tid till annan övervägas att köpa kortfristiga räntebärande instrument i rubel,
och i sådana fall endast instrument med mycket hög kreditvärdighet såsom
statsobligationer. Agerande via derivatinstrument avseende valuta torde ej
komma att bli aktuellt i större omfattning.
Central Asia Gold avser som huvudregel att inte syssla med hedging av den
egna guldproduktionen via agerande på termins- och optionsmarknaderna.
Ränterisker
Koncernen är i dagsläget i allt väsentligt lågt belånad. Därav får fluktuationer
i marknadsräntorna f n ingen direkt inverkan på koncernen. Styrelsen avser
även fortsättningsvis försöka att bibehålla en stark finansiell position. Därav
anser styrelsen att soliditeten i koncernen i uppbyggnadsskedet, d v s innan
storskalig guldproduktion är inledd, inte skall vara lägre än 75%. I ett senare
skede kan soliditeten vara lägre. Dock bör den aldrig understiga 50%.

Kortfristig räntebärande skuldsättning skall i huvudfallet undvikas. Vid
övervägande av upptagande av räntebärande lån skall en minsta löptid på
krediterna om två år eftersträvas.
Guldprisrisk
Koncernens guldförsäljning har redan ökat en hel del de senaste åren, och
bedöms komma att fortsätta att öka under de närmaste åren. Den kommer
dock att väsentligen bestå av en enda produkt, nämligen guld. En nedgång i
guldpriset får därför en omedelbar inverkan på koncernens ställning.
Kreditrisk
Överskottslikviditet, d v s likvida medel som inte på kort sikt skall investeras
i rörelsen, skall i görligaste mån behållas på koncernkonton i väst, d v s skall
ej lämnas i det ryska banksystemet. Överskottslikviditet skall som huvudregel placeras på inlåningskonto eller i kortfristiga räntebärande instrument
utan betydande kreditrisk.
Likviditetsrisk
Central Asia Gold AB befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede och är således i fortsatt stort behov av att investera. Medel för dessa investeringar
kan inte enbart erhållas från internt genererade intäkter. Bolagets tillväxt är
därför fortsatt beroende av extern finansiering.
Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan
avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och
antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas
i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period,
eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som
har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 31.
Segmentsredovisning
Bolagets redovisning delas upp på de primära segmenten som är geografiska områden. Dessa definieras som enskilda länder. Bolaget sekundära
segment är olika slag av mineraler. För tillfället utvinns guld i Ryssland varför
någon segmentredovisning inte upprättas.
Emissionskostnader
Emissionskostnader bokas direkt mot eget kapital.
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Noter
Not 1 Övriga externa kostnader
Koncernen
2007

Koncernen
2006

Moderbolaget
2007

Moderbolaget
2006

1 465

859

813

522

–

–

–

–

1 465

859

813

522

Bränsle

29 913

15 577

Material

7 077

5 637

Skatter andra än bolagsskatt

8 122

2 935

68 475

26 136

115 052

51 144

Total
2007

Varav
kvinnor

Total
2 006

Varav
kvinnor

Arvode till revisorer Grant Thornton
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag
Totala revisionsarvoden
Andra externa kostnader

Övrigt
Total övriga externa kostnader

Not 2 Personal

Medelantalet anställda
Moderbolaget i Sverige inkl representationskontor Moskva

6

2

1

0

Dotterföretag i Ryssland

1 193

100

436

46

Totalt för koncernen

1 199

102

437

46

Antal anställda vid årets slut
Moderbolaget i Sverige inkl representationskontor Moskva

8

2

1

0

Dotterföretag i Ryssland

1 280

115

506

55

Totalt för koncernen

1 288

117

507

55

Koncernen
2007

Koncernen
2006

Moderbolaget
2007

Moderbolaget
2006

Styrelse och verkställande direktör

1 906

1 748

1 906

1 748

Övriga anställda inklusive representationskontor i Moskva

1 646

–

1 646

–

3 552

1 748

3 552

1 748

Löner och ersättningar i Sverige

Löner och ersättningar i Ryssland
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Övriga lönerelaterade kostnader

Löner och ersättningar totalt

317

202

–

–

77 752

20 024

–

–

7 943

4 695

–

–

86 012

24 922

–

–

89 564

26 669

3 552

1 748

531

Sociala kostnader
Sociala kostnader i Sverige
Sociala kostnader i Ryssland

Pensionskostnader
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

983

531

983

15 667

4 638

–

–

16 650

5 169

983

531

51
106 265

51
31 838

* Två anställda i moderbolaget, men ej VD:n, hade under 2007 en ITP-lösning med en premie för året uppgående till totalt 51 TSEK.
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4 586

2 278

Koncernen
2007

Koncernen
2006

Moderbolaget
2007

Moderbolaget
2006

Kvinnor

0

0

0

0

Män

8

8

8

8

Styrelsen

Företagsledning och VD
Kvinnor
Män

4

4

1

0

15

15

2

1

Ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelse
Till styrelsens medlemmar utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Någon annan ersättning utgår inte från bolaget. Under 2007 arvoderades totalt 240 000 SEK
till styrelsen.
Verkställande Direktören i moderbolaget
Ersättning till VD utgörs av en fast månadslön. På anställningsavtalet tillämpas tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Under 2007 erhöll VD en fast årslön om
1 680 000 SEK.
Något avgångsvederlag eller pensionsförpliktelser för VD är ej avtalade. Fr o m verksamhetsåret 2006 har VD även rätt till bonusersättning om styrelsen så finner motiverat.
Andra ledande befattningshavare
Med andra ledande befattningshavare avses tolv personer på dotterbolagsnivå förutom moderbolagets VD. Ersättning till dessa tolv befattningshavare utgjordes 2007 av en fast månadslön. Ingen av dessa ledande befattningshavare har något avgångsvederlag och inga pensionsförpliktelser förekommer.

Not 3 Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar

Avskrivning byggnader
Avskrivning maskiner och inventarier samt andra tekniska anläggningar
Avskrivning och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

Koncernen
2007

Koncernen
2006

Moderbolaget
2007

Moderbolaget
2006

-3 689

-1 595

–

–

-13 796

-5 931

-5

-5

-18 033

-2 404

0

0

-35 518

-9 930

-5

-5

Koncernen
2007

Koncernen
2006

Moderbolaget
2007

Moderbolaget
2006

Ränteintäkter

6 132

1 366

3 704

2 464

Valutadifferenser

3 387

–

–

–

703

516

–

–

3 704

2 464

Summa avskrivningar

Not 4 Finansiella intäkter

Övriga finansiella intäkter
Resultat försäljning av dotterföretag
Summa finansiella intäkter

25 968

–

36 190

1 882

Resultat försäljning av dotterföretag avser försäljningen av 25% av aktierna i Kopylovskoye AB. Balanserat resultat har minskat med motsvarande 25 968 TSEK
varvid det egna kapitalet ej har påverkats av transaktionen.

Not 5 Finansiella kostnader
Koncernen
2007
Räntekostnader
Valutadifferenser
Nedskrivning aktier och andelar
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

Koncernen
2006

Moderbolaget
2007

Moderbolaget
2006

-858

-470

-3

-285

-1 089

-7 399

-1 089

-10 100

–

–

-2 587

–

-16

-3 031

-16

–

-1 963

-10 900

-3 695

-10 385
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Not 6 Skatt på årets resultat
Koncernen
2007

Koncernen
2006

Moderbolaget
2007

Moderbolaget
2006
–

Aktuell skatt

-681

1 078

–

-10 988

–

–

–

-11 669

1 078

–

–

-11 065

-13 918

Uppskjuten skatt

Sambandet mellan skattekostnad och redovisat resultat
Resultat före skatt

8 979

-13 906

-2 155

3 476

3 897

19

9

-9

-6 778

–

–

-2 755

-2 407

3 888

-11 669

-1 078

–

Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla:
Skatteeffekt av temporära skillnader
Skatteeffekt av underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej
redovisas:

Gällande skattesats för moderbolaget är 28%. Gällande skattesats för koncernen, 25%, är det vägda värdet av skattesatserna i de olika länderna och resultaten före skatt.
Temporära skillnader
Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skatteskuld
Temporär skillnad mellan skattemässiga och bokföringsmässiga kostnader

Ingående uppskjuten skattefordran

20 376

9 862

-15 347

-9 862

5 029

–

5 029

–

9 862

2 398

Förändring i uppskjuten skattefordran

10 514

7 464

Utgående uppskjuten skattefordran

20 376

9 862

Uppskjuten skattefordran beräknas som 24% av underskotten på dotterbolagsnivå.

Not 7 Gruvrättigheter och aktiverade prospekteringskostnader
Koncernen
2007-12-31

Koncernen
2006-12-31

155 976

57 546

5 540

–

3 903

1 983

-5 531

–

Erhållet netto genom förvärv av bolag och licenser

28 542

73 028

368

5 540

Nedskrivning av licenser

-3 179

–

–

–

-108

–

–

–

43 255

25 823

–

–

-69

–

–

-14 854

-2 335

–

–

Utgående planenligt restvärde

213 535

155 976

377

5 540

Externt förvärvat aktiverat belopp

142 617

114 889

377

5 540

70 918

41 087

–

–

Koncernen
2007-12-31

Koncernen
2006-12-31

Moderbolaget
2007-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

Ingående balans

11 746

10 166

–

–

Inköp

57 614

–

–

–

Ingående planenligt restvärde
Justerad förvärvsanalys

Omräkningsdifferens
Aktiverade prospekteringskostnader
Årets reservering för återställningskostnader i dotterbolagen
Årets avskrivning

Internt upparbetat aktiverat belopp

Moderbolaget
2007-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

Not 8 Byggnader och mark

Anskaffningsvärden från förvärvade dotterföretag
Utrangeringar
Omräkningsdifferens

1 895

–

–

–

-120

1 880

–

–

-38

-300

–

–

Omklassificering av anläggningstillgångar enligt IFRS

–

–

–

–

Omvärdering av förvärvad anläggningstillgång enligt IFRS

–

–

–

–

71 097

11 746

–

–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
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Ingående balans
Ackumulerad avskrivning från förvärvade dotterföretag
Utrangeringar
Omräkningsdifferens
Årets avskrivningar
Omklassificering av avskrivningar enligt IFRS
Omvärdering av förvärvade avskrivningar enligt IFRS

-729

-369

–

-1 117

–

–

–
–

-20

1 235

–

–
–

99

0

–

-3 689

-1 595

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 456

-729

–

–

Utgående planenligt restvärde

65 641

11 017

–

–

Koncernen
2006-12-31

Moderbolaget
2007-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

Not 9 Maskiner och inventarier samt andra tekniska anläggningar
Koncernen
2007-12-31
Ingående balans

41 982

21 166

25

25

Inköp

53 036

24 501

–

–

Anskaffningsvärden från förvärvade dotterföretag

37 428

0

–

–

-435

-1 578

–

–

Utrangeringar
Omräkningsdifferens
Omklassificering av anläggningstillgångar enligt IFRS
Omvärdering av förvärvad anläggningstillgång enligt IFRS
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans
Ackumulerade avskrivningar från förvärvade dotterföretag
Utrangeringar
Omräkningsdifferens

212

-962

–

–

3 926

–

–

–

–

–

–

–

136 149

41 982

25

25
-8

-6 752

-1 613

-13

-17 534

–

–

–

309

130

–

–

-5

102

–

–

-13 796

-5 783

-5

-5

Omklassificering av avskrivningar enligt IFRS

–

–

–

–

Omvärdering av förvärvade avskrivningar enligt IFRS

–

–

–

–

-37 778

-6 752

-18

-13

98 371

35 230

7

12

Koncernen
2007-12-31

Koncernen
2006-12-31

Moderbolaget
2007-12-31

Moderbolaget
2006-12-31
–

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 10 Pågående konstruktionsarbeten

Ingående balans
Färdigställande av konstruktionsarbete
Inköp/utbetalningar under året
Anskaffningsvärden från förvärvade dotterföretag
Omräkningsdifferens
Bokfört värde

36 769

12 730

–

-30 694

-12 730

–

–

5 601

36 769

–

–

145

0

–

–
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0

–

–

11 870

36 769

–

–

Moderbolaget
2007-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

167 319

93 875

100

–

Not 11 Andelar i koncernföretag

Ingående balans
Grundande av dotterbolag
Andelar erhållna vid kvittningsemission inklusive förvärvskostnader
Nedskrivning av aktier och andelar *)
Lämnade aktieägartillskott

112 170

–

-2 587

–

134 443

73 444

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

411 445

167 319

Utgående bokfört värde

411 445

167 319

Årets nedskrivning av aktier och andelar i moderbolaget avser dotterbolaget OOO GRK Tomano.
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Not 12 Aktier och andelar i dotterföretag
Koncernen

Org nr

Säte

Kapital- och rösträttsandel
100%

OOO Tardan Gold

1 041 700 563 519

Kyzyl

OOO GRK Tomano

1 030 300 150 126

Ulan-Ude

100%

OOO Artelj Tyva

1 701 002 590

Kyzyl

99,6%

OOO Mars

7 017 021 611

Tomsk

OOO Perspektiva

7 017 130 025

Tomsk

99%

OOO TKM

7 017 163 574

Tomsk

51%

OOO Artel Lena

3 808 154 407

Irkutsk

94,7%

OOO Kavkaz

3 808 154 529

Irkutsk

94,7%

OOO Kara-Beldyr

1 701 042 427

Kyzyl

OOO Uzhunzhul

1 901 081 141

Abakan

99%

OOO Kopylovsky

3 802 009 691

Bodaibo

75%

Kopylovskoye AB

556723-6335

Stockholm

75%

Moderbolaget

Org nr

Registered office

50%

99%

Kapital- och rösträttsandel

Redovisat värde
299 175

OOO Tardan Gold

1 041 700 563 519

Kyzyl

100%

OOO GRK Tomano

1 030 300 150 126

Ulan-Ude

100%

–

Kopylovskoye AB

556723-6335

Stockholm

75%

112 270

Summa

411 445

Förvärv av OOO Artelj Lena
Immateriella anläggningstillgångar

5 627

Materiella anläggningstillgångar

20 837

Finansiella anläggningstillgångar

10 889

Varulager

24 289

Kortfristiga fodringar

24 827

Likvida medel

2 238

Uppskjuten skatt

–

Kortfristiga skulder

-27 161

Långfristiga skulder

-481

Avdrag för minoritetsandel

-3 240

Preliminär köpeskilling avseende gruvlicensen

60 145

Uppkommen goodwill

2 320

I föregående årsredovisning redovisades förvärvet av Kopylovskoye-projektet i Irkutsk som ett pågående rörelseförvärv. Under 2007 fastställdes att detta var ett s k
tillgångsförvärv, varför ingen förvärvsanalys presenteras. Under året har den alluviala guldproducenten OOO Artelj Lena förvärvats. Bolaget är beläget i Bodaibodistriktet i Irkutskregionen. Detta är ett s k rörelseförvärv. Den preliminära förvärvsanalysen ges ovan. Slutlig förvärvsanalys avses fastställas under 2008.

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Koncernen
2007-12-31

Koncernen
2006-12-31

Finansiella anläggningstillgångar
Lån

2 896

80

386

300

Uppskjuten skatt

20 376

9 862

Övriga långfristiga fordringar *

28 658

–

52 316

10 242

Andra finansiella instrument

Total

* Under 2007 har avfallssanden, d v s det guld som ej utvinnes i den gravimetriska fabriken, omklassificerats från kortfristig till långfristig tillgång. Guldet därur
kommer börja utvinnas när lakningsanläggningen blir färdigställd, vilket f n bedöms ske under 2009.

Not 14 Lån till dotterföretag
Koncernen
2007-12-31
Ingående balans
Förvärvad fordran vid apportemission
Utlåning under året
Upplupen ränta

Koncernen
2006-12-31

Moderbolaget
2007-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

44 856

2 164

–

–

10 644

47 728

912

1 475

Omräkningsdifferens

-3 036

-6 511

Utgående fordran

53 376

44 856

Utgående bokfört värde

53 376

44 856
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Not 15 Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter
Malm och koncentrat *
Rent guld
Annat varulager
Total

Koncernen
2007-12-31

Koncernen
2006-12-31

Moderbolaget
2007-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

25 200

10 511

–

–

–

12 703

1 171

759

477

16

–

–

26 848

23 989

–

–

* Under 2007 har avfallssanden, d v s det guld som ej utvinnes i den gravimetriska fabriken, omklassificerats från kortfristig till långfristig tillgång. Guldet därur
kommer börja utvinnas när lakningsanläggningen blir färdigställd, vilket f n bedöms ske under 2009.

Not 16 Kortfristiga fordringar
Koncernen
2007-12-31

Koncernen
2006-12-31

Moderbolaget
2007-12-31

Kundfordringar

11 227

1 261

–

Förutbetalda kostnader

15 731

5 499

106

Moderbolaget
2006-12-31

Övriga kortfristiga fordringar

16 142

79 675

158

Mervärdesskattefordran

32 889

17 419

–

–

75 989

103 854

264

19 012

Total

19 012

Not 17 Uppskjuten skatteskuld och avsättningar
Koncernen
2007-12-31

Koncernen
2006-12-31

Ingående uppskjuten skatteskuld

9 862

1 802

Förändring uppskjuten skatteskuld

5 485

8 060

15 347

9 862

Utgående uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skatteskuld beräknas på koncernens aktiverade arbetet för egen räkning. Avsättningen görs som 24% av aktiverat arbete för egen räkning.
Ingående avsättning leasingkostnader
Förändring avsättning leasingkostnader

5 847

Utgående avsättning leasingkostnader

5 847

Ingående avsättning återställandekostnader

654

2 011

Förändring avsättning återställandekostnader

572

-1 357

Utgående avsättning återställandekostnader

1 226

654

Ingående avsättning uppskjuten skatt på förvärvade gruvlicenser

10 977

11 223

Förändring avsättning uppskjuten skatt på förvärvade gruvlicenser

17 440

-246

28 417

10 977

Utgående avsättning uppskjuten skatt på förvärvade gruvlicenser
Ingående avsättning uppskjuten skatt på förvärvade anläggningstillgångar
Förändring avsättning uppskjuten skatt på förvärvade anläggningstillgångar

6 552

Utgående avsättning uppskjuten skatt på förvärvade anläggningstillgångar

6 552

Summa avsättningar

42 042

11 631

Vid förvärv av gruvlicenser i Ryssland görs en avsättning på koncernnivå avseende uppskjuten skatt för förvärvad licens. Avsättningen motsvarar 24% av koncernmässigt anskaffningsvärde.

Not 18 Övriga långfristiga skulder
Koncernen
2007-12-31
Övriga långfristiga skulder

Koncernen
2006-12-31

27 512
27 512

Övriga långfristiga skulder avser upplåning i dotterdotterbolagen OOO Mars och OOO TKM från oljebolaget OOO STS-Service som äger 50% av OOO Mars
och 49% av OOO TKM. Lånen finansierar anläggninstillgångar som används av OOO Mars och OOO TKM.
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Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2007-12-31
Upplupna arvoden till konsulter, advokater och revisorer
Upplupna personalkostnader
Övriga upplupna kostnader

Koncernen
2006-12-31

Moderbolaget
2007-12-31

1 151

626

1 151

298

485

619

485

619

4 075

95 498

13

25

-7

–

–

96 736

1 649

942

Omräkningsdifferens
5 711

Moderbolaget
2006-12-31

Not 20 Förvärv av dotterföretag
Koncernen
2007-12-31
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

5 627
20 837

Finansiella anläggningstillgångar

10 889

Varulager

24 289

Kortfristiga fodringar

24 827

Likvida medel
Uppskjuten skatt
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder

2 238
–
-27 161
-481

Avdrag för minoritetsandel

-3 240

Preliminär köpeskilling avseende gruvlicensen

60 145

Uppkommen goodwill

2 320

Avgår förskott köpeskilling betald 2006

-18 681

Påverkan på koncernens likvida medel

39 226

Förvärv av dotterföretag 2007 avser OOO Artelj Lena. Förvärvsanalysen är fortfarande interimistisk.

Not 21 Likvida medel
Likvida medel avser kassa- och banktillgodohavanden

Not 22 Kursdifferens i likvida medel
Kursvinst om 366 TSEK avser kursvinst 2007 i likvida medel. Valutakursdifferensen vid omräkning av de utländska dotterbolagen uppgår till -2 471 TSEK.

Not 23 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar byggnader

Koncernen
2007-12-31

Koncernen
2006-12-31

-3 689

-1 595

Avskrivningar maskiner och inventarier samt andra tekniska anläggningar

-13 796

-5 931

Avskrivning samt nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

-18 033

-2 404

-35 518

-9 930

Totala avskrivningar och nedskrivningar

Not 24 Förvärv av andra anläggningstillgångar
Koncernen
2007-12-31

Koncernen
2006-12-31

Årets investering i byggnader

-34 019

-6 509

Årets investering i maskiner, inventarier samt andra tekniska anläggningar

-49 923

-26 255

Årets investering i pågående arbeten
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-5 601

-24 139

-89 543

-56 903

Not 25 Finansiella tillgångar och skulder
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier; finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, investeringar som hålles till förfall, kundfordringar och lånefordringar samt andra finansiella skulder.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Koncernens finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen avser likvida medel och kortfristiga placeringar. De finansiella tillgångarna
redovisas i balansräkningen och värderas till balansdagskurs.
2007 12 31

2006 12 31

Verkligt värde

Redovisat värde

Likvida medel i SEK

50 613

50 613

61 165

61 165

Likvida medel i USD

2 821

2 821

18 843

18 843

Likvida medel i RUR
Summa likvida medel

Verkligt värde

Redovisat värde

16 409

16 409

1 938

1 938

69 843

69 843

81 947

81 947

Investeringar som hålles till förfall
Koncernen har inga innehav av investeringar som hålles till förfall.
Kundfordringar och lånefordringar
Koncernens innehav av lånefordringar avser lån till extern part. Lånet till extern part värderas till upplupet anskaffningsvärde. Lånens löptid och räntefot framgår
av nedan tabell.
Kundfordringar
Koncernen och moderbolaget har redovisat en förlust om 0 TSEK (0 TSEK) för nedskrivning av sina kundfordringar under 2007. Reserv för osäkra kundfordringar uppgår till 0 TSEK (0 TSEK) per sista december 2007. Vad gäller den rena guldförsäljningen förekommer generellt inga kundförluster. Köparna är de stora
licensierade guldköpande ryska bankerna. Betalning sker vanligen inom 30 dagar.
2007 12 31

2006 12 31

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Maximal
kreditrisk

Kundfordringar

11 227

11 227

11 227

1 261

1 261

1 261

Lånefordringar

4 704

4 704

4 704

2 491

2 491

2 491

15 931

15 931

15 931

3 752

3 752

3 752

Summa kund- och lånefordringar

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Maximal
kreditrisk

Ränterisker
Ränterisken för lånefordringarna illustreras nedan:

Ränteomförhandling/ränteförfall:

< 1 år från balansdagen

> 1 år men
< 5 år från balansdagen

Långfristiga lån till extern part

2 896

Ränta på långfristigt lån till extern part

10,2%

Kortfristiga lån till extern part

1 808

Ränta på kortfristiga lån till extern part

11%

Andra finansiella skulder
Andra finansiella skulder avser leverantörsskulder, övriga kortfristiga räntebärande skulder samt övriga långfristiga räntebärande skulder.
2007 12 31

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga räntebärande skulder
Övriga långfristiga räntebärande skulder
Summa andra finansiella skulder

2006 12 31

Verkligt värde

Redovisat värde

Verkligt värde

Redovisat värde

42 511

42 511

5 333

5 333

9 244

9 244
5 333

5 333

27 512

27 512

79 267

79 267

Not 26 Nyemissioner i koncernen under räkenskapsåret
Under året har nyemissioner i koncernen skett om 148 555 TSEK. Därav har i dotterbolaget Kopylovskoye AB netto efter nyemissionskostnader tillskjutits
65 505 TSEK.

Not 27 Närståendetransaktioner
Säkerhetstjänster
Dotterbolagen OOO Tardan Gold och OOO Artelj Tyva köper idag säkerhets- och bevakningstjänster från företaget OOO ”Ochrannaya Firma Shtjit”. Detta företag ägs till 60% av Michail Malyarenko. Prissättning av tjänsterna är marknadsmässig. Under 2007 betalades av dotterbolagen totalt 20 101 TRUR för sådana
tjänster (5 312 TSEK).
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Lokalhyra
Delar av koncernens företagsledning och administration arbetar i staden
Tomsk i Sibirien. Här arbetar de i hyrda lokaler i en kontorsfastighet som
ägs av Michail Malyarenko. En mängd externa företag hyr lokaler i samma
fastighet. Under 2007 har Central Asia Gold-koncernen betalt 1 614 TRUR
i kontorshyra (426 TSEK). Detta är samma lokalhyra som andra externa
hyresgäster betalar i fastigheten.

Not 28 Ställda panter/
ansvarsförbindelser

Management-bolag
För att optimera kostnaden för managementtjänster har delar av administrationen i bolagets Tomskavdelning brutits ut i ett separat managementbolag.
Managementbolaget omfattar bl a jurister, bokförare, controllers, tolkar och
logistikpersonal. Avsikten är att få ned kostnaden för managementtjänster
då management-bolaget även kommer att kunna lämna tjänster till externa
kunder, samt att få bättre fördelningsgrund för samkostnader mellan koncernbolagen. Managementbolaget skall inte vara vinstmaximerande. Under
2007 betalade Central Asia Gold via dotterbolagen totalt 30 059 TRUR (ca
7 943 TSEK) till managementbolaget. Denna kostnad representerades tidigare av lönekostnader och andra bikostnader för egen personal. Ägarna av
managementbolaget är Central Asia Golds två ryska huvudägare Alexander
Merko och Michail Malyarenko till lika delar.

Not 29 Minoritetsägares andel

Projekteringsbolag
Central Asia Golds ryska dotterbolag genomför i syfte att spara pengar
mycket byggnationsarbete i egen regi. För att dock få byggtillstånd med
egen personal av myndigheterna måste ett ansvarigt byggprojekteringsföretag anlitas som inlämnar officiell dokumentation och tar ansvar för säkerhets- och andra byggföreskrifter. I detta fall har Central Asia Golds dotterbolag OOO Tardan Gold utsett bolaget OOO KUPIR att leda byggnadsarbetet
och att handha ansvarsfrågan. Därmed hanteras delar av byggkostnaden
via KUPIR. Detta bolag ägs till 100% av Michail Malyarenko och hans familj.
Under 2007 genomfördes byggnationsarbete motsvarande 51 901 TRUR (ca
13 715 TSEK) via OOO KUPIR.
Nedan redogörs för ovan närståendetransaktioner i tabellformat
2007

2006

Köp av bevakningstjänster från OOO Shtjiit

5 312

1 232

Betalning av kontorshyra till OOO Tsunami

426

250

7 943

2 346

13 715

17 100

Betalning av mangement-fee till OOO Malca
Byggnation med OOO Kupir som byggansvarig

Prissättning på tjänster med närstående sker på marknadsmässiga grunder.
De kortfristiga mellanhavandena med närstående var vid slutet av 2007:
Kortfristiga fordringar på
OOO Shtjiit
OOO Tsunami
OOO Malca
OOO Kupir

277
762

OOO Tsunami
OOO Malca
OOO Kupir

477
467
4 270

De kortfristiga mellanhavandena med närstående var vid slutet av 2006:
Kortfristiga fordringar på
OOO Shtjiit
OOO Tsunami

31
-

OOO Malca

126

OOO Kupir

352

Kortfristiga skulder till
OOO Shtjiit
OOO Tsunami
OOO Malca
OOO Kupir
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Minoritetsandelarna i koncernbolagen per årsslutet 2007:
Minoritetens andel
av eget kapital i
koncernen

Koncernbolag

Minoritetsandel,%

OOO Artelj Tyva

0,4%

89

OOO Mars

50%

3 534

OOO Perspektiva

1,0%

–

OOO TKM

49%

930

OOO Artel Lena

5,31%

3 669

OOO Kavkaz

6,31%

–

OOO Kara-Beldyr

1,0%

–

OOO Uzhunzhul

1,0%

–

Kopylovskoe AB

25,0%

Total minoritetsandel

43 102
51 324

Not 30 Händelser efter
räkenskapsårets slut
Upptagna lån av dotterbolagen Artelj Lena och Artelj Tyva samt
moderbolagsgaranti
De två dotterbolagen Artelj Lena och Artelj Tyva tar upp lån i det ryska bankväsendet under årets första kvartal för att ha tillräckligt med rörelsekapital
för den kommande produktionssäsongen. I februari 2008 beviljades OOO
Artelj Lena en kredit på 100 MRUR (ca 4 MUSD) av Standard Bank. Krediten
utbetalas i flera omgångar (trancher) och kommer att återbetalas med dotterbolagets kassaflöde under andra hälften av 2008.
Det andra alluviala dotterbolaget OOO Artelj Tyva har beviljats en kredit på
50 MRUR (2 MUSD) av Bank of Moscow.
Central Asia Gold AB, moderbolaget, har lämnat en moderbolagsgaranti till
Standard Bank avseende den nämnda krediten på lånebeloppet 100 MRUR
samt ränta.
Förvärv av minoritetsandelar:
Efter årsslutet 2007 har Central Asia Gold AB utan vederlag förvärvat de
utestående minoriteterna i OOO Artelj Tyva, OOO Perspektiva, OOO KaraBeldyr och OOO Uzhunzhul.

8 027

Kortfristiga skulder till
OOO Shtjiit

Ställda panter om 50 000 SEK utgörs av spärrat belopp på bankkonto till
förmån för Värdepapperscentralen VPC AB:s fordringar på Kopylovskoye
AB från tid till annan.

530
4
318
1 048

Not 31 Malmberäkningsprinciper –
IFRS 6
Central Asia Gold redovisar malmreserver i enligt med ryska geologiska
standards. Dessa innebär i korthet att alla minerallicenshavare i Ryssland
måste gå igenom en malmklassificeringskontroll hos den ryska statliga
reservkommittén GKZ, antingen i Moskva eller vid GKZs aktuella regionkontor. Denna malmklassificering görs en gång och sedan kan den vid behov
uppdateras. Malmreserverna förs in i det ryska statliga reservregistret och
blir utgångspunkt för de produktionskrav som sedan ställs upp på licenshavaren. De ryska principerna för malmklassificering liknar, men är inte identiska med, västliga standards. De senare är för övrigt inte heller identiska i
de olika västländerna. De ryska registrerade malmreserverna ligger sedan till
grund för Central Asia Gold-koncernens tillämpning av IFRS 6. Central Asia
Gold har tillämpat IFRS 6 sedan hösten 2004. Enligt denna regel skall alla
kostnader direkt hänförliga till prospektering aktiveras. Så har alltså skett i
Central Asia Gold och de aktiverade kostnaderna förs till posten Gruvrättigheter i koncernbalansräkningen, varefter avskrivningar sedan sker enligt
principen Unit of production när produktion har inletts. Sådana avskrivningar
sker i Central Asia Gold sedan 2005.

Vad gäller Central Asia Gold-koncernens nuvarande producerande gruvenheter har Unit of Production cost beräknats för guldreserverna i Tardan och
Kopto gemensamt, då de hänger ihop i en sammanhållen enhet. Härvid har
antagits de officiellt registrerade GKZ-reserverna om 220 000 oz av guld (ca
6,8 ton) kommer att produceras från dessa två fyndigheter under en tioårsperiod. Vidare har uppskattats de totala produktionskostnaderna för denna
guldmängd under perioden, varefter genomsnittlig produktionskostnad
erhålles. I den totala produktionskostnaden för tioårsperioden ingår även det

ingående värdet på Gruvrättigheter som erhölls vid förvärvet av de bägge
dotterbolagen.
De under 2007 i koncernen ingående alluviala produktionsbolagen OOO Artelj
Lena och OOO Artelj Tyva är mogna guldproducenter där endast begränsat
prospekteringsarbete förekommer. Kapitaliserade prospekteringskostnader
skrivs i förekommande fall av under kvarstående bedömd livslängd på företagens reserver, vilket för närvarande bedöms vara 6 år.

Revisionsberättelse
Till årssstämman i
Central Asia Gold AB (publ)
Org.nr 556659-4833
Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i Central Asia Gold AB (publ) för år räkenskapsåret 2007-01-01 – 2007-12-31. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 36-59. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information
i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i
årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat
sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig
rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens
resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 27 april 2008

Håkan Andréasson
Auktoriserad revisor
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Central Asia Gold AB (publ)
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