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Central Asia Gold AB (publ)
Tremånadersrapport avseende perioden
1 januari – 31 mars 2010

(NGM: CAG)
Guldproduktionen har börjat bra 2010. Under första kvartalet januari –
mars 2010 har 67,7 kg (0 kg) guld producerats.
För kvartalet januari - mars 2010 uppgick totala intäkter till 30,2 Mkr (204,8
Mkr). Jämförande siffror för perioden januari - mars 2009 exkl. upplösning av
negativ goodwill var 3,5 Mkr, d.v.s. en förbättring med 26,7 Mkr jämfört mot
föregående år.
För kvartalet januari – mars 2010, uppgick EBITDA till 1,3 Mkr (196,4 Mkr).
Jämförande siffror för perioden januari – mars 2009 exkl. upplösning av negativ
goodwill var -4,9 Mkr d.v.s. en förbättring med 6,2 Mkr jämfört mot föregående
år.
För kvartalet januari - mars 2010 uppgick nettoresultatet efter skatt och
minoritetsandelar till -5,4 Mkr (181,9). Jämförande siffror för perioden januari
- mars 2009 exkl. upplösning av negativ goodwill var -19,4 Mkr, d.v.s. en
förbättring med 14,0 Mkr jämfört mot föregående år.
Resultat per aktie uppgick till -0,30 kronor (11,50 kronor) för kvartalet januarimars 2010.
De totala registrerade guldreserverna C1/C2 enligt ryska standarder väntas nå
nivån ca 34 ton under slutet av 2010, och uppgår per rapportdagen till omkring
24 ton.
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VD-kommentar
Första kvartalet 2010 har i huvudsak präglats av slutförandet av planerna för genomförandet
av den nya strategin för CAG. En strategi som skall leda till både en stabilare, mer
förutsägbar och väsentligt ökad guldproduktion, samt en uppbyggnad av guldreserver genom
ökad prospektering och förvärv.
Utvecklingsplanerna för 2010 och framåt sätter fokus på:
1. Starta två lakningsanläggningar
a. En ny lakningsanläggning i Tardan, med en årlig produktionskapacitet på ca
1200 kg guld, byggd i två steg.
b. Återuppta driften i Solcocons lakningsanläggning med målet att nå en
årsproduktion om 250 kg.
2. Fortsätta alluvial guldproduktion i regionerna Irkutsk och Tchita under 2010 med
kortsiktig lönsamhet som enda huvudkriteriet för fortsatt drift.
3. Återuppta prospektering i bolagets stora licensområden.
4. Utvärdera förvärvsmöjligheter av andra guldlicenser och guldproducerande
egendomar i närområdena.
Verksamhetsmässigt löper både finansiering och uppstart av 2010 års produktion inom de
befintliga fyndigheterna enligt plan. Operationellt redovisar vi i år jämfört med föregående år;
en guldproduktion på cirka 68 kg jämfört med 0 föregående år samt ett positivt EBITDA
resultat på 1,3 MSEK jämfört med minus 4,9 MSEK föregående år.
En omfattande analys av produktionen i de alluviala fyndigheterna pågår, för att slutligt
fastställa vilka anläggningar som kommer att generera ett positivt resultat. Övriga
anläggningar kommer att stängas eller säljas.
Arbetet och planeringen av utbyggnaden av lakningsanläggningen i Tardan har ytterligare
intensifierats. En sådan investering förväntas generera ett kassaflöde på i storleksordningen
c:a 50-70 MSEK årligen och därmed återbetala sig på mindre än två år . Likaså är arbetet med
uppgradering av lakningsanläggningen i Solcocon i full gång.
Utöver detta pågår även den slutliga genomgången för att fastställa storleken av, samt resursoch kapitalbehov för att kunna optimera effekterna av nya prospekteringsarbeten. Samarbetet
med Centerra Gold avseende prospektering av de attraktiva tillgångarna Kara-Beldyr forsätter
enligt tidigare plan.
Registreringen av de ca 9,5 ton av tillkommande guldreserver på Kozlovskoyefyndigheten har
försenats något av administrativa orsaker. Vår bedömning att dessa guldreserver kommer att
godkännas under 2010 kvarstår, dock inte förrän under det andra halvåret.
Vi räknar med att inom kort kunna återkomma med att mer konkret beskriva effekterna av de
nu planerade aktiviteterna samt finansiering av dessa.
Om 2009 var något av ett mellanår så är 2010 året då vi ”vänder blad” och skapar
förutsättningarna för en stark utveckling med stabila ökade produktionsvolymer och
uppbyggnad av nya reserver. Vi skall redan under 2010 se resultat av de nu vidtagna
åtgärderna, med en förväntad produktionsökning på ca 50%, men den fulla effekten kommer
först 2011 och framåt.
-Vi har nu påbörjat vår resa, välkomna att delta!
Preston Haskell, verkställande direktör
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Bakgrund
Central Asia Gold AB (“CAG AB”) är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra Sibirien
i Ryssland. CAG AB har i mars 2009 slutfört samgåendet med det ryska guldföretaget NMC
via ett apportförvärv.
Koncernen består av det svenska moderbolaget respektive tio dotterbolag i Ryssland. De
ryska dotterbolagen är alla av typen limited liability company (”OOO”). Verksamheten
omfattar produktion och prospektering av guld, i dagsläget främst i Tyva-, Tchita- och
Irkutskregionerna i Ryssland.
Koncernens huvudsakliga tillgångar inbegriper ett stort antal minerallicenser registrerade på
de olika dotterbolagen. Licenserna bedömdes sammantagna per slutet av mars 2010 innehålla
netto omkring 760 000 troy oz (1 oz = 31,1 g) guldreserver enligt de ryska C1+C2
kategorierna, vilket motsvarar omkring 24 ton.
CAG AB börsnoterades på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005. Antalet
aktieägare var per 31 mars 2010 ca 4 200.

GULD RESERVER 2010

Bolag

Alluvialt / malm

Bol a g frå n ga ml a CAG
Ta rda n Gol d
ma l m
Ka ra Bel dyr (JV CenterraMa
) l m / Pros pekteri ng
Uzhunzhul
Ma l m / Pros pekteri ng
Artel Tyva
Al l uvi a l t
Artel Lena
Al l uvi a l t
Bol a g frå n ga ml a NMC
GRE (Sta roveri ns ka ya l i cens e)
Ni zhnya ya Borzi a * Al l uvi a l t
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Kozl ovs koye*
Ma l m
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Bores ervi ce
Borra rbeten
Gol d borzi a
Dri ft a l l uvi a l utvi nni ng
Rudtechnol ogy
Dri ft l a kni ngs a nl ä ggni ng
Tota l t

2009 befintliga 2010 planerad Potentiell
Q1 2010
Q1 2009
guld reserver guld reserver guld reserver registrering prospektering försäljning försäljning
C1 (ton)
C2 (ton)
C1/C2 (ton)
C1/C2 (ton) P1/P2 (ton) guld (kg)
guld (kg)

5,7

1,9

7,6

2,1
2,4

1,5

2,1
3,9

0,7
0,7

1,7
6,9

2,4
7,6

22
44
26

63

1

2009
försäljing
guld (kg)

90

77
267

2

132
204
28
9,5

11,6

12,0

23,6

9,5

226

63

1

* Enheterna är del av GRE (Staroverinskaya licensen)
C1 och C2 är registrerade guldreserver enligt rysk standard. Vänligen observera att C2 enligt rysk standard anses vara guldreserver,
men att det föreligger vissa skillnader mellan ryska och västliga kategorier.
P1 och P2 är prognosticerade reserver och är uppskattade med begränsad prospekteringsdata. Denna kategori var använd på Sovjettiden (och används fortfarande i Ryssland) fö att kvantifiera en potential inom ett område. P1 och P2 definieras inte som tillförlitliga
kvantifieringsmetoder i Väst eftersom värdena är alltför osäkra.
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Resultat – Koncernen
CAG AB slutförde den 2 mars 2009 förvärvet (samgåendet) av NMC-företagen i Ryssland.
Från och med den 2 mars 2009 konsolideras NMCs räkenskaper i CAG ABs
koncernräkenskaper med beaktande av reglerna gällande omvända förvärv. Detta innebär att
NMC-bolagen i förvärvsanalysen och i koncernredovisningen betraktas som det förvärvande
bolaget och CAG AB ses som det förvärvade objektet. CAG AB fortsätter som moderbolag.
Därmed ingår inte ”gamla CAG ABs” koncernräkenskaper i koncern-redovisningen under
perioden januari – februari 2009, men däremot fr.o.m. den 2 mars 2009.
För tremånadersperioden januari – mars 2010 visar koncernen ett nettoresultat efter skatt och
minoritet om -5 380 TSEK (181 945 TSEK) motsvarande -0,30 SEK per aktie (11,50 SEK).
Det skall påtalas att samgåendet mellan CAG och NMC enligt den omvända
förvärvsprincipen under det första kvartalet 2009 ledde till uppkomsten av en engångsmässig
s k negativ goodwill-intäkt om +201 261 TSEK. Utan denna post hade nettoresultatet för
rapportperioden varit -19 316 TSEK för jämförelseperioden 1 januari – 31 mars 2009.
Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick till 16 095 TSEK (320 TSEK).
Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen för tremånadersperioden en intäktspost om
66 TSEK (233 TSEK) avseende främst borr- och transporttjänster utförda av dotterbolaget
Tardan Gold.
Förändringen av färdigvarulager och varor under tillverkning uppgick till 11 298 TSEK
(1 680 TSEK).
Under rapportperioden aktiverades 2 712 TSEK (1 281 TSEK) av prospekteringskostnader på
dotterbolagsnivå.
Totala rörelsekostnader i koncernen under rapportperioden blev -36 743 TSEK (-12 035
TSEK).
Netto finansiella poster uppgick till 9 310 TSEK (-15 186 TSEK) för rapportperioden. På
grund av den Svenska kronans stärkta växelkurs har avsevärda valutavinster inkluderats i
finansnettot under första kvartalet 2010.
Skatten för rapportperioden blev en kostnad på -8,226 TSEK (4 368 TSEK). Den hänför sig
till först och främst en förändring i uppskjuten skatt på dotterbolagsnivå på grund av
orealiserade valutavinster.
Minoritetsandelen av nettoresultatet efter skatt för tolvmånadersperioden var -108 TSEK
(-23). Denna avser dotterbolaget Artel Lena.
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Guldutvinning, Produktion
Tardanprojektet
67,7 kg guld producerades vid Tardan under första kvartalet. Produktionen kommer att
fortsätta på samma nivå de kommande två månaderna. Därefter kommer anläggningens gruvoch krossutrustning att användas för att förbereda malm till provkörning av lakningsanläggningen hösten 2010.
Tardan-projektet har utvecklats enligt följande under januari-april 2010:
• Anläggningens placering har godkänts av myndigheterna
• Översyn av anläggningen är slutförd,
• De hydrologiska och miljömässiga studierna är avslutade,
• Gruv-och anläggningskonstruktionen är till 60% färdigställd,
• Infrastruktur (vatten och värme) är slutförd,
• Specificeringen av utrustningen är klar (utom krossen där ytterligare tester krävs),
• Anbud utvärderas nu tekniskt och kommersiellt,
• En konstruktionsansvarig och en projektingenjör har anställts.

Solcocon lakningsanläggning
Under första kvartalet har provtagning och diamantborrning gjorts för att förbereda
produktionen i lakningsanläggningen (se Prospekteringsverksamhet, Staroverinskaya Fältet).
Gruvplanen har utarbetades och godkänts av motsvarande tillsynsmyndighet i slutet av april,
och 16 enheter av gruvutrustning har förberetts för arbete.
Anläggningen genomgår nu en betydande renovering:
• Krossar, siktar och bandtransportörer har reparerats
• Gamla högar har plöjts och ett nytt bevattningssystem har installerats
• Rören för lakningsvätskan har ändrats
• En enhet för avskiljning av aktivt kol har installerats för att minska igensättning av rör
• Tankar städade, 5 ton kol- och karbonat- avfall har avlägsnats
• Pumpar har lagts till för att öka produktiviteten
• Layouten på utrustningen och rörledningarna i ADR anläggningen har ändrats för att
ytterligare förbättra absorptionen
• En värmekrets för lakningsvätskan har installerades för att tillåta drift vintertid
• Underhållskontroll av laboratorieutrustningen genomförd och laboratoriet uppstartat.
Lakningsanläggningen i Solcocon börjar producera guld från gamla upplag i mitten av maj.
Ny malmbrytning påbörjas från och med juni.
Alluvial guldutvinning
Vid Artell Lena kommer två nya fyndigheter att utvecklas i år - Aroi (Nizjneudinsk region)
och N. Kevakta (Bodaibo region). Båda fyndigheterna är belägna i avlägsna områden.
Stora ansträngningar har gjorts för att mobilisera bränsle och utrustning till fyndigheterna
under det första kvartalet 2010
Företaget har köpt och levererat 200 ton drivmedel till Aroi och 330 ton drivmedel till
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N. Kevakta.
Ytterligare 180 respektive 230 ton bränsle har köpts in och levererats till baser i Nizjneudinsk
och Bodaibo.
Totalt inköpt bränsle och material kommer att säkerställa driften fram till slutet av juni, då
sommarvägarna blir tillgänglig.
Uppförande av läger pågår. Avtäckning av ytskikt inleddes i april. Guldproduktion kommer
att inledas i slutet av maj.
Vid Artell Borzya inleddes guldproduktion i april.
Underhållsarbetet på Borzyas utrustning ligger för närvarande efter tidsplanen till följd av
förseningar i inköp av reservdelar.
Under 2009 fattades beslut om att definitivt stoppa verksamheten vid Artell Tyva av
ekonomiska skäl. Detta kommer att minska den årliga guldproduktion med cirka 100 kg.
Basen är lagd i malpåse, en del av utrustningen är beredd för att flyttas till Tardan och resten
av utrustningen kommer att säljas.

Prospekteringsverksamhet
Tardan fältet
Guldmineralisering i licensområdet är associerat med skarnmineralisering och metasomatiska
bergarter. Mineralisering av typen skarn har studerats historiskt. Totalt har 10 ton P1 reserver
guld lokaliserats till ett antal malmkroppar.
Prospekteringsprogrammet 2010 kommer att koncentreras på att identifiera nya
guldanomalier och studera metasomatiska mineraliserade zoner för att finna nya, potentiellt
omfattande, reserver.
Under första kvartalet 2010 har 1300 geokemiska prover bearbetas och analyseras på Alex
Stewart Lab. i Moskva. Uppgifterna har analyserats och tre lovande anomalier har
identifierats. En detaljerad geokemisk undersökning kommer att ske av dessa.

Kara-Beldyr
Diamantborrningsprogrammet i Gord och Ezen fortsätter. Förberedelser inför nästa fas i
diamantborrning har gjorts med bl.a. reparation av tung utrustning och bränsletransporter.
Lägret har försetts med bränsle, mat och utrustning. En ny tung bulldozer har hyrts och
transporterad till lägret.

Uzhunzhul
Under kvartalet har företaget köpt aero magnetiska och gamma data spektrometri för
Uzhunzhul. 2800 geokemiska prover har analyserats på Alex Stewart lab. i Moskva. Den nya
informationen har behandlats och resultaten bekräftar Yurkovsky och Paraspan fyndigheterna.
Ett antal intressanta strukturer har identifierats. En ny geokemisk anomali, som kallas
"Lagernaya" har upptäckts.
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Staroverinskaya
Totalt har 800 prover har tagits på block 5 och 7 i Bogomolovskoe inför malmbrytningen till
lakningsanläggningen i Solcocon.
Gruvdriften på Bogomolovskoe beräknas starta i nästa kvartal.
Diamantborrning har påbörjats på malmkropparna i Podgornoe och Yuzhnoe. Det planerade
prospekteringsprogrammet i Podgornoe och Yuzhnoe omfattar 3000 m diamantborrning och
1500 m3 diken.
Målet med programmet är att lokalisera oxiderad malm till lakningsanläggningen i Solcocon.
Prospekteringsarbetet beräknas bli slutfört under nästa kvartal. Därpå följer konstruktionsarbete för att utforma dagbrottet. Gruvdrift på Podgornoe och Yuzhnoe är planerad att starta
under Q3 2010.
Kontrakt med Chitageologorazvedka (ChGR), ett statsägt prospekteringsbolag, har
undertecknats under det första kvartalet. Kontraktet omfattar att utarbeta en geologisk rapport
om Staroverinskaya fältet med P1 resurs beräkning och en geologisk rapport om alluviala
fyndigheter (prospekteringsprogram 2004 - 2008) med beräkning av C1/C2 reserver på de
alluviala fyndigheterna Degtyanka, Sazhenka och Munia inom Staroverinskaya.
Rapporterna beräknas vara klara och granskade av Ministeriet för naturresurser (MNR) i
slutet av 2010.
Ett annat kontrakt med ChGR har undertecknats under det första kvartalet och innefattar att
förbereda "TEO postoyannih kondicii" (teknisk och ekonomisk bedömning av prospekteringsoch gruvdrift parametrar eller "förutsättningar") för Bogomolovskoe fyndigheten. Villkoren
kommer, enligt regleringen om underjordisk verksamhet i Ryssland, sedan att automatiskt
kunna tillämpas på alla malmkroppar som utvinns enligt samma teknologi för hela
Staroverinskaya licens området. Det kommer att tillåta gruvdrift av framtida fyndigheter utan
att genomgå nya tillståndsprocesser.
TEO studien har påbörjats. Studien beräknas vara klar i juni 2010 och kommer att föreläggas
MNR för godkännande.
Dessutom kommer ett kontrakt för geologisk rapport och resurs beräkning på Kozlovskoe
fyndigheten att undertecknas med ChGR i nästa kvartal. Arbetet kommer att omfatta
metallurgiska tester på SGS, Tchita för att välja teknisk process för utvinning av guld ur
malm från Kozlovskoe.
Arbetet inom ramen för kontrakten med ChGR kommer att sammanfatta ett femårigt
prospekteringsarbete på Staroverinskaya. Rapporterna kommer att innehålla alla historiska
data för området och kommer att användas av Central Asia Gold att utveckla framtida
prospekteringsprogram.
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Investeringar, likviditet och finansiering
12 MSEK för täckande av rörelsekapitalbehovet har erhållits under mars-april 2010 från
Preston Haskell, VD och största aktieägare i CAG.
Artell Lena erhöll i mars ett lån från Svyazbank på 95 MRUB för att täcka löpande utgifter i
samband med förberedelsearbete och uppstart av den alluviala säsongen.
Gre-324 erhöll i april en kredit uppgående till 80 MRUB i Svyazbank för att finansiera
alluvial verksamhet och malmbrytning i Guld Borzya och Rudtechnology.
Tardan Gold hade ett positivt kassaflöde från verksamheten under Q1. Likviditeten har
använts för Tardan projektet och prospektering i koncernen.

Moderbolaget
Det svenska moderbolaget är ett holdingbolag utan betydande operationell verksamhet. Det
stöder dotterbolagen med finansiering, investor relations, strategibeslut etc. Moderbolaget har
ingen annan inkomst än intäkter i form av räntor på lån till dotterbolag samt ränta avseende
bankinlåning. Även växelkursförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta
påverkar resultatet.
Nettoresultatet för rapportperioden januari – mars 2010 blev -1 226 TSEK (6 069 TSEK).
Moderbolagets kassa uppgick till 832 TSEK (5 998 TSEK) per den 31 mars 2010.

Anställda
Antalet anställda i koncernen var i snitt under rapportperioden 529 (1310). Per 31 mars 2010
var antalet anställda i koncernen 651 (901).

Utgivna aktier
Under det första kvartalet 2009 genomfördes en apportemission för att finansiera förvärvet
(samgåendet) av NMC-bolagen.
I juli 2009 genomfördes en aktiesammanläggning 200:1. Därför är det nya antalet utestående
aktier per rapportdatumet 17 653 125. Antalet utestående teckningsoptioner uppgår till
2 500 000 stycken. Var och en av teckningsoptionerna berättigar till teckning av en ny CAGaktie för ett teckningspris om 40 SEK. Löptiden är t o m januari 2012.
Vid den senaste årsstämman den 27 maj 2009 i Stockholm utgavs också ett mandat till
styrelsen för CAG att genomföra nyemissioner med eller utan beaktande av aktieägarnas
företrädesrätt. Mandatet omfattar upp till 4 400 000 nya aktier och gäller som längst fram till
nästa årsstämma. Emissionskursen skall om mandatet utnyttjas sättas så nära börskursen som
möjligt.
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Nästkommande rapport
Nästa rapport för Central Asia Gold är rapporten för perioden januari – juni 2010. Den
kommer att publiceras den 27 augusti 2010. Nästa rapportdatum därefter är 26 november
2010 då niomånadersrapporten publiceras.
Företagsinformation
Moderbolagets fullständiga namn är Central Asia Gold AB (publ). Det är ett publikt
aktiebolag med säte i Stockholm med organisationsnummer 556659-4833. Moderbolagets
adress är Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm.
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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
RESULTATRÄKNING (KONCERNEN)
(alla belopp i TSEK)

3 månader
2010-01-01
-2010-03-31

3 månader
2009-01-01
-2009-03-31

12 månader
2009-01-01
-2009-12-31

Nettoomsättning

16 095

320

155 800

Intäkt avseende aktiverat arbete för egen räkning
Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor
Övriga rörelseintäkter
Upplösning av negativ goodwill
Totala intäkter

2 712
11 298
66
30 171

1 281
1 680
233
201 261
204 775

10 750
3 099
1 649
195 396
366 694

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

-17 717
-11 389
-7 638

-4 041
-4 333
-3 661

-125 071
-55 745
-22 812

Totala rörelsekostnader

-36 743

-12 035

-203 628

-6 572

192 740

163 066

Finansnetto

9 310

-15 186

-23 484

Resultat efter finansiella poster

2 738

177 554

139 582

Skatt på periodens resultat

-8 226

4 368

2 707

Periodens resultat

-5 488

181 922

142 289

-5 380

181 945

142 213

-108

-23

76

-0,30
-0,30

11,50
11,50

8,27
8,27

Antal aktier vid
periodens slut

17 653 125

17 653 125

17 653 125

Genomsnittligt antal aktier
för perioden

17 653 125

15 825 417

17 202 457

17 653 125

15 825 417

17 202 457

Rörelseresultat

Varav resultat hänförlig till
moderbolagets aktieägare
varav resultat hänförlig till minoriteten
Resultat per aktie före utspädning (SEK)
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) **)

Genomsnittligt antal aktier för perioden
med hänsyn till utspädning **)

**) Det finns per slutet av mars 2,5 miljoner utestående teck ningsoptioner i bolaget. Lösenpriset är 40 SEK per ak tie och varje option
berättigadetill teck ning av 1 ak tie. Sista lösentillfälle är januari 2012.
Då ak tiek ursen understiger teck ningsk ursen ger dessa teck ningsoptioner ej upphov till utspädning för närvarande.
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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

3 månader
2010-01-01
-2010-03-31

3 månader
2009-01-01
-2009-03-31

12 månader
2009-01-01
-2009-12-31

Periodens resultat

-5 488

181 922

142 289

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser

-4 619

3 654

3 612

-10 107

185 576

145 901

-9 999
-108

185 599
-23

145 825
76

(alla belopp i TSEK)

Totalresultat för perioden

Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritet
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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
KONCERNBALANSRÄKNING
(Alla belopp i TSEK)
TILLGÅNGAR

2010-03-31

2009-03-31

1009-12-31

145 614
98 744
31 361
275 719

142 036
118 228
41 238
301 502

149 218
101 357
37 602
288 177

Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

108 033
50 490
5 056
163 579

97 855
71 664
8 608
178 127

85 426
44 829
22 732
152 987

SUMMA TILLGÅNGAR

439 298

479 629

441 163

Eget kapital
Minoritetsintresse
Totalt eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

184 422
1 574
185 996
135 720
117 582

234 194
1 456
235 650
136 682
107 297

194 420
1 681
196 101
140 894
104 168

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

439 298

479 629

441 163

50
7 365
-

7 587
-

50
7 381
-

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

STÄLLDA PANTER
Bankmedel
Anläggningstillgångar
ANSVARSFÖRBINDELSER
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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN
(alla belopp i TSEK)
Den löpande verksamheten

3 månader
3 månader 12 månader
2010-01-01 2009-01-01 2009-01-01
-2010-03-31 -2009-03-31 -2009-12-31
-6 572

192 740

163 458

7 638

-197 600

-172 584

-198

-162

-2 275

868

-5 022

-11 401

Förändring av rörelsekapital

-28 793

-4 372

15 989

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-27 926

-9 394

4 587

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 059

-2 574

-2 945

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11 309

20 701

21 021

Ökning/Minskning av likvida medel

-17 676

8 733

22 662

Likvida medel vid periodens början

22 732

144

144

0

-269

-75

5 056

8 608

22 732

Justering för poster som ej är kassaflödespåverkande
Betald/erhållen ränta och liknande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KONCERNEN)
(Alla siffror i TSEK)
Övrigt tillskjutet
Aktiekapital
kapital
Eget kapital 1 januari 2009
106 125
-104 497
Totalresultat för perioden 1 jan - 31 mars 2009
Aktieägartillskott
70 406

-31 570

Eget kapital 31 mars 2009

176 531

-66 031

Totalresultat för perioden 1 april - 31 dec 2009

Soliditet (%)
Räntebärande skulder, SEK
EBITDA
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Räntabilitet på eget kapital (%)

3 654

181 945

-23

185 576
70 036

1 479

40 315

4 957

118 737

1 456

235 650

-42

-39 732

225

-39 548

4 915

79 005

1 681

196 102

0

0

-4 618

-5 380

-108

-10 106

176 531

-66 031

297

73 625

1 574

185 996

NYCKELTAL
Koncernen
Totalt kapital, TSEK
Eget kapital, TSEK
Soliditet (%)
Räntebärande skulder, TSEK
Antal anställda vid periodslutet
EBITIDA, TSEK
EBITIDA excl. upplösning av neg. goodwill, TSEK

Nyckeltalsdefinitioner
Totalt kapital, SEK
Eget kapital, SEK

Summa
eget kapital
-60 277

-66 031

Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833

Per aktie
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Räntabilitet på eget kapital (%)

Minoritetsintresse
0

176 531

Totalresultat för perioden 1 jan - 31 mars 2010
Eget kapital 31 mars 2010

Balanserat
resultat
-63 208

70 036

Aktier utgivna för förvärv av CAG koncernen

Eget kapital 31 december 2009

Andra
reserver
1 303

3 månader
2010-01-01
-2010-03-31

3 månader
2009-01-01
-2009-03-31

12 månader
2009-01-01
-2009-12-31

439 298
185 996
42,3%
150 927
651
1 066
1 066

489 094
245 115
50,1%
129 371
901
196 401
-4 864

441 163
196 101
44,5%
140 594
556
185 878
-9 518

-0,30
10,45
-2,9%

11,50
13,80
187,3%

8,27
11,01
86,4%

Totalt kapital enligt balansräkningen vid periodslutet
Totalt synligt eget kapital inklusive minoritet enligt
balansräkningen vid periodslutet
Eget kapital enligt ovan dividerat med totalt kapital uttryckt i %
Totala räntebärande skulder vid periodslutet
Vinst före finansnetto, skatt och avskrivningar
(Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)
Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt
utestående antal aktier under perioden före utspädning
Totalt eget kapital enligt ovan vid periodslutet delat med totalt antal
utestående aktier vid samma tidpunkt
Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt
eget kapital enligt ovan under perioden
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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
RESULTATRÄKNING (MODERBOLAGET)
(alla belopp i TSEK)

3 månader
2010-01-01
- 2010-03-31

3 månader 12 månader
2009-01-01 2009-01-01
- 2009-03-31 - 2009-12-31

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Rörelsens k ostnader

-1 716
-132
0
-1 848

-2 340
-587
-2
-2 928

-9 668
-971
-2
-10 641

Rörelseresultat

-1 848

-2 928

-10 641

622

8 997

-1 640

-1 226

6 069

-12 281

-

-

-

-1 226

6 069

-12 281

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Nettoresultat för perioden
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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
Balansräkning moderbolaget
(Alla belopp i TSEK)
TILLGÅNGAR

2010-03-31

2009-03-31

2009-12-31

533 145
533 145

507 260
507 260

519 000
519 000

687
832
1 519

1 199
5 998
7 197

742
14 794
15 536

534 664

514 458

534 536

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

487 619
15 766
31 280

507 695
4 623
2 138

488 844
14 802
30 888

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

534 664

514 456

534 535

50

0

50

-

-

-

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

STÄLLDA PANTER
Bankmedel
ANSVARSFÖRBINDELSER
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Not 1 Förvärv
CAG AB genomförde den 2 mars 2009 förvärvet av NMC-bolagen (”NMC”). Efter
genomfört förvärv har koncernräkenskaperna upprättats enligt IFRS 3 (samgåenden via
omvänt förvärv). Detta görs då de två säljarna av NMC-bolagen efter samgåendet kontrollerar
85% av CAG AB. IFRS 3 innebär att NMC-bolagen i koncernredovisningen betraktas som
förvärvaren medan gamla CAG AB ses som det förvärvade objektet. De innebär i
koncernredovisningen att gamla CAG ABs tillgångar och skulder har tagits upp till beräknat
marknadsvärde. De fem NMC-bolagen har å andra sidan tagits upp i koncernredovisningen
till sina per samgåendetillfället upptagna bokförda värden. CAG AB är i den nya koncernen
fortfarande koncernmoder. De nya konsoliderade räkenskaperna för CAG-NMC har
upprättats i enlighet med ovan beskrivning fr o m början av mars 2009.

Redovisningsprinciper
Koncernen
Koncernredovisningen för Central Asia Gold AB har upprättats i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS), vilket beskrivs i årsredovisningen för 2009.
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting och
Årsredovisningslagen. De nya eller reviderade IFRS-standarder eller IFRIC-tolkningarna
som har trätt i kraft sedan 1 januari 2010 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens
resultat- eller balansräkningar.
Som beskrivs på andra ställen i denna rapport sker koncernredovisningen i CAG sedan 2009
till följd av samgåendet med ryska NMC-bolagen via ett omvänt förvärv.

Moderbolaget
Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncernen.
Dessutom tillämpar moderbolaget RFR 2.3 ”Redovisning för juridiska personer”.

Segmentsinformation
Bolagets redovisning av segment sker i enlighet med IFRS 8. För närvarande tillämpar
koncernen enbart ett segment och därför lämnas ingen segmentinformation.

Risker och osäkerhetsfaktorer i samband med denna rapport
Koncernens riskexponering presenteras på sidan 44 i årsredovisningen för verksamhetsåret
2008. Styrelsen bedömer att de mest väsentliga riskfaktorerna för närvarande är:

1) Guldprisrisk: Fluktuationerna i det internationella guldpriset påverkar direkt
intäkterna för guldproducerande företag.
2) Politiska risker: 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.
3) Inflationsrisk: Den ryska ekonomin är föremål för betydande inflationstryck under de
senaste åren inklusive detta. Detta inverkar direkt på produktions-kostnaderna i ett
guldbolag. Det finns inga garantier för att inflationen kommer att dämpas under 2009
även om många tecken tyder på det.
4) Geologisk risk: Guldreserverna i ett guldproduktions- och guldprospekterings-företag
påverkas av geologiska och ekonomiska faktorer. Uppskattningen av reserverna är
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därför alltid beroende av det internationella guldpriset, kostnaderna förenade med
produktionen etc. Därför kan de uppskattade guldreserverna i ett guldföretag bli
föremål för ändring när som helst. Speciellt de alluviala dotterbolagen inom Central
Asia Gold är känsliga för kostnadsökningar.
5) Finansiell- och projektrisk: Central Asia Gold AB är ett litet guldföretag i ett tidigt
skede. Det sysslar såväl med prospektering som produktion av guld. Bolaget är
fortfarande i behov av extern finansiering för att utveckla sin verksamhet. Om
tillgången till extern finansiering skulle minska skulle det inverka negativt på
bolagets framtidsutsikter. Det nuvarande dåliga klimatet på de globala aktie- och
kreditmarknaderna måste beaktas i detta sammanhang.
6) Legal risk: Dotterbolaget OOO Artelj Lena är involverat i diverse tvister.
Frågeställningen rör perioden före Central Asia Gold tog över ägandet till OOO
Artelj Lena. Det är för närvarande oklart om ett återinträde av f d medlemmar i det
upplösta arbetarkollektivet Artelj Lena automatiskt innebär att de även blir återinsatta
som ägare i det nya limited liability-bolaget OOO Artelj Lena. Central Asia Gold har
antagit det senare och gjort en motsvarande reservering. Det finns dock ingen garanti
för att inte ytterligare tidigare felaktigt uteslutna medlemmar ur arbetarkollektivet kan
försöka få tillbaks sina rättigheter via OOO Artelj Lena.

Närståendetransaktioner
Central Asia Gold har ett antal transaktioner med närstående. Detta är i detalj beskrivet i
årsredovisningen sidan 56.
12 MSEK för täckande av rörelsekapitalbehovet har erhållits under mars-april 2010 från
Preston Haskell, VD och största aktieägare i CAG.
Denna tremånadersrapport för perioden 1 januari – 31 mars har inte granskats av bolagets
revisorer.
Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande översikt
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver alla
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i
koncernen står inför.
Stockholm den 12 maj 2010
Central Asia Gold AB (publ)
Lars Guldstand
Styrelseordförande

Maxim Kondratjukin
Ledamot

Mike Nunn
Ledamot

Patric Perenius
Ledamot

Alice Volgina
Ledamot

Preston Haskell
Ledamot och verkställande direktör
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För mer information, vänligen kontakta:
VD Preston Haskell , tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 076 89 05 549,
email: preston.haskell@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och
besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm
Ordförande Lars Guldstrand, telefon 0705-28 81 81
email: lars.guldstrand@centralasiagold.se

Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland i
de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och
tillgångarna bedömdes per slutet av mars 2010 omfatta knappt 760 000 troy ounce (1 troy
ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards (omkring 24 ton).
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på
Central Asia Gold ABs (“CAG”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej
utgör historiska fakta är bedömningar eller s.k. ”forward looking statements” om CAGs framtida verksamhet.
Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan
komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck.
Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid
varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och
politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och
osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning
förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.
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