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DELÅRSRAPPORT DATERAD 24 maj 2012 
 

Central Asia Gold AB (publ) 
Delårsrapport avseende tremånadersperioden 1 januari – 31 mars 2012 

 

• Koncernens totala intäkter för rapportperioden uppgick till 32,9 MSEK (34,3 MSEK). 

• Total guldproduktion för perioden uppgick till 36 kg (52 kg). 

• EBITDA för rapportperioden uppgick till -3,9 MSEK (-6,0 MSEK).  

• Nettoresultatet efter skatt och andelar utan bestämmande inflytande var – 13,2 MSEK (-
11,1 MSEK) motsvarande ett resultat per aktie om – 0,75 SEK (-0,69 SEK).  

• I januari 2012 har Centerra Gold Inc. (”Centerra”) slutfört investeringar i fas två av 
joint venture avtalet för Kara Beldyr joint venture och därmed tjänat in ett 70% ägande 
i Kara Beldyr joint venture. CAG har för avsikt att behålla sin andel om 30% och 
kommer att vara fortsatt delaktig i den vidare undersökningen av licensen.  

• I februari 2012 presenterades en preliminär resurs bedömning enligt NI 43-101 avseende 
Gord zonen för Kara Beldyr joint venture som utvisade 289 000 oz av indikerade 
resurser och 211 000 oz av antagna resurser. 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 

• I april 2012 meddelade CAG att avtal tecknats avseende operationell outsourcing av den 
alluviala produktionsenheten Gold Borzya.  

• I maj 2012 meddelade CAG att Denis Alexandrov utsetts till ny verkställande direktör 
för CAG. Vidare har det meddelats att CFO, Johan Arpe, valt att lämna CAG. Mihail 
Fedulov, vice CFO, kommer att agera ställföreträdande CFO. 
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VD-‐kommentar	  
 
Bäste aktieägare, 
 
Under första kvartalet 2012 har arbetet med tillstånden för lakningsanläggningen vid Tardan fortsatt 
enligt plan och under april 2012 uppnåddes flera viktiga milstolpar i tillståndsprocessen, såsom 
godkännande från “State expertise” och miljömyndigheten ”TuvaNedra”. Fram till början av maj har 
brytningen- och förberedningen av malm för lakningsanläggningen vid Tardan fortgått och 
produktionen i gravitationsanläggningen har fortsatt på, för säsongen, normala nivåer. Vi har nu 
tillräckligt med bruten malm i Tardan för att kunna tillgodose den planerade produktionen om 400-600 
kg för 2012 och för närvarande fokuseras alla resurser på att slutföra tillståndsprocessen för fas 2 av 
lakningsanläggningen. Tidplanen för fullständig tillståndsgivning och igångsättande av anläggningen är 
under sommaren 2012. 
 
Som ett led i vår strategi att fasa ut alluvial produktion och koncentrera oss på malm baserad 
produktion och prospektering har vi tecknat ett avtal om operationell outsourcing av den alluviala 
produktionsenheten Gold Borzya. Vi kommer att förbli ägare av licensen och sälja guldet som 
produceras vid produktionsenheten, men all verksamhet med brytning och processande till säljbart guld 
är outsourcat till den lokala operatören. För produktionsenheten Solcocon har väsentliga 
kostnadsbesparingar initierats i syfte att göra verksamheten vid Solcocon lönsam. Produktionen vid 
Solcocon är alltid låg under första kvartalet på grund av väderleken i regionen, men produktionsplanen 
för helåret 2012 om 200-220 kg är oförändrad. 
 
I januari 2012 har Centerra Gold Inc. (”Centerra”) slutfört fas 2 av investeringarna i Kara Beldyr joint 
venture och därmed tjänat in ytterligare 20 % ägande i samriskprojektet. Vi äger för närvarande 30 % 
av Kara Beldyr joint venture och avser att behålla denna andel och vara fortsatt delaktiga i den vidare 
undersökningen av licensområdet som i dagsläget har 500 000 oz av indikerade och antagna resurser 
enligt NI 43-101.  
 
Det är även med glädje som jag kan meddela att styrelsen utsett Denis Alexandrov till ny VD för CAG, 
med tillträde från första juni 2012. Jag kommer att fortsätta att stötta bolaget som styrelseordförande. 
Dennis har mer än 15 års erfarenhet av gruvbranschen, bland annat från ledande befattningar inom 
noterade gruvbolag. Jag känner mig personligen säker på att Denis tillsammans med det nya 
management teamet kommer att säkerställa att CAGs framtida utmaningar kan hanteras. 
 
Samtidigt måste jag meddela att vår CFO, Johan Arpe har valt att lämna CAG och jag vill passa på att 
tacka Johan för sin hängivenhet och hårda arbete under sin tid hos CAG. Mihail Fedulov, vår vice CFO 
som har en stark internationell erfarenhet och en bakgrund från E&Y, Pwc och Deloitte kommer att 
vara tillförordnad CFO.  
 
Sammantaget har vi fortsatt vår strategi att fasa ut alluvial produktion till förmån för malm baserad 
produktion och prospektering, vi har uppnått flera viktiga milstolpar i tillståndsgivningen för Tardan-
anläggningen och förstärkt både de lokala- och den centrala ledningen i koncernen. Jag har en stark 
känsla av att vi nu har nått en vändpunkt i bolagets utveckling och för att understryka det föreslår vi att 
bolaget skall byta namn till Auriant Mining. När anläggningen i Tardan är igång kommer de operativa 
kassaflödena att stabiliseras och tillse att effektiva och disciplinerade prospekteringsprogram kan 
utföras på våra lovande tillgångar och säkerställa bolagets fortsatta utveckling. 
 
Det är därför med stor trygghet jag lämnar over den dagliga ledningen av bolaget till vår nye VD, men 
kommer naturligtvis att fortsätta att stötta bolaget med stor entusiasm och hängivenhet som 
styrelseledamot. 
 
Preston	  Haskell	  
Verkställande	  direktör 
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Verksamheten 
 
Produktion 
 
Den totala guldproduktionen för första kvartalet 2012 uppgick till 36 kg (52 kg). På grund av sin 
säsongsbetonade verksamhet har ingen alluvial produktion skett under första kvartalet.  
 
Produktionsenhet  Licensområde Alluvialt/Malm Produktion 

Q1 2012 (kg) 
Produktion 

Q1 2011 (kg) 
Produktion 
2011 (kg) 

      
Tardan (Gravitation)  
Tardan (Lakning) 

Tardan 
Tardan 

Malm 
Malm 

21 
0 

20 
0 

96 
0 

Solcocon 
Summa malmproduktion  

Staroverinskaya Malm 
 

15 
36 

32 
52 

 

238 
334 

 
Gold Borzya Staroverinskaya Alluvial  0 0 76 

      
Summa   36 52 410 

 
 
Tardan 
 
Under första kvartalet 2012 har Tardan slutfört byggnationen av lakningsanläggningen och arbetat med 
att erhålla nödvändiga tillstånd för igångsättning av anläggningen. Den 13 april 2012 erhöll Tardan 
godkännande från State Expertize för design projektet och därefter, den 28 april 2012 erhölls 
godkännande från miljömyndigheten TuvaNedra. Slutinspektion av den statliga tekniska myndigheten 
RosTechNadzor som är nödvändig innan anläggningen officiellt kan igångsättas är planerad att 
genomföras under första halvan av juni 2012.  
 
Lakningshög nr 1 håller för närvarande på att staplas och per den 15 maj 2012 var 185 000 ton malm, 
med en genomsnittlig guldhalt på 2,06 g/t staplad. Planen är att stapla 200 000 ton malm på 
lakningshög 1 och sedan påbörja staplingen av lakningshög nr 2. Bevattningssystemet är i slutfasen av 
sitt färdigställande och bevattningen av malmen kommer att påbörjas I juni 2012. Utöver den malm 
som redan staplats på lakningshög nr 1 har Tardan 200 000 ton malm förbered för krossning och 
stapling samt 40 000 ton malm av tailings från gravitationsanläggningen i lager, vilket förväntas räcka 
för att genomföra produktionsplanen för 2012. 
 
Med utgångspunkt från att Tardan har tillräckligt med malm förbered och delvis staplad för årets 
produktionsplan har brytningen av ny malm avbrutits i syfte att minimera kostnader och fullt ut 
fokusera på igångsättningen av lakningsanläggningen. Under tiden som brytningen av malm ligger nere 
har två borriggar frigjorts och tillsammans med ett borrteam skickats till produktionsenheten Solcocon i 
Chita för att utföra produktionsprospektering vid dagbrotten runt Solcocon. 
 
Gravitationsanläggningen har opererat enligt plan och producerat 670 oz (21 kg) guld under första 
kvartalet 2012. 5 600 ton malm finns i lager vid gravitationsanläggningen vilket kommer att räcka för 
produktion i anläggningen till och 15 juni 2012. Gravitationsanläggningen kommer att återstartas så 
snart lakningsanläggningen är i full produktion och malmbrytningen har återupptagits. 
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Solcocon 
 
Under de första tre månaderna 2012 har lakningsanläggningen vid Solcocon producerat 470 oz (15 kg) 
guld. Produktionstakten ökas upp i takt med det varmare vädret i regionen. Produktionsmålet för 2012 
är i spannet 6 500 - 7 100 oz (200-220 kg). Under första kvartalet har väsentliga kostnadsbesparingar 
initierats i syfte att göra verksamheten vid Solcocon lönsam. Flera tekniska uppgraderingar av 
produktionsenhetens krossningsanläggning kommer att krävas för att uppnå produktionsmålen för året, 
och dessa är planerade att implementeras under andra kvartalet 2012. 
 
 
Gold Borzya 
 
Den externa alluviala operatören har påbörjat arbetet med att ta bort jord och förbereda 
produktionsenheten för årets produktionssäsong. Produktionsplanen som operatören har upprättat för 
2012 är i spannet 3 200 – 4 800 oz (100-150 kg). CAG förblir ägare till licensen och säljare av det guld 
som produceras av produktionsenheten medan all verksamhet med brytning och processande till 
säljbart guld är outsourcat till operatören i enlighet med CAGs strategi att fasa ut den alluviala 
produktionen. 
 
 
Prospektering 
 
CAGs guldresurser presenteras i tabellerna nedan.  
 

 
 
Tardan  
 
Under första kvartalet 2012 har reparationen av två diamantborriggar avslutats och borrning påbörjats. 
Området som valts för borrningarna har varit sidorna av Tardanfyndigheten med syfte att uppskatta 
potentiell reservökning som en del i det medellånga prospekteringsprogrammet. Två borrhål är 
avslutade och CAG´s geologiska team arbetar med utvärderingen av resultatet från dessa borrhål. 
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Staroverenskaya licensen  
 
En ny chefsgeolog för licensområdet Staroverenskaya, Mr Nikolay Tokushov, anställdes i mars 2012. 
Ledningen förväntar sig att denna rekrytering skall medföra väsentligt ökat värde i och med att Nikolay 
förväntas spela en mycket viktig roll vid upprättandet av en effektiv produktionsprospektering på 
licensområdet i syfte att nå förbättrade guldhalter och utvinningsgrad.  
 
 
Uzhunzhul 
 
Under första kvartalet 2012 har ytterst begränsad aktivitet ägt rum på Uzhunzhul licensen. Ett mer 
omfattande prospekteringsarbete är planerat på licensområdet under 2012 och huvuddelen av det 
arbetet kommer att ske under sommaren. 
 
 
Kara Beldyr 
 
I januari 2012 har Centerra Gold Inc. (”Centerra”) slutfört investeringar om totalt 6,5 MUSD för 
undersökning av fyndigheten Kara Beldyr. Centerra har därmed tjänat in ett 70% ägande i Kara Beldyr 
joint venture. CAG har för avsikt att behålla sin andel om 30% av investeringen i Kara Beldyr joint 
venture och kommer att vara fortsatt delaktig i den vidare undersökningen av licensen.  
 
Baserat på borresultat som erhållits i slutet av 2011 uppskattas mineraltillgångarna för Gord zonen på 
Kara Beldyr fyndigheten enligt NI 43-101 till 289 000 oz av indikerade resurser och 211 000 oz av 
antagna resurser, totalt 500 000 oz. 
 

Intäkter,	  resultat	  och	  finansiell	  ställning	  för	  koncernen	  	  
 
Intäkter och resultat 
 
För tremånadersperioden januari till mars 2012 uppgår koncernens nettoresultat efter skatt och andelar 
utan bestämmande inflytande till TSEK -13 223 (TSEK -11 100) vilket motsvarar ett resultat per aktie 
om SEK -0,75 (SEK -0,69). 
 
Koncernens intäkter från försäljning av guld uppgick för rapportperioden till TSEK 14 938 (TSEK 14 
710) och totalt producerades 36 kg (52 kg) guld under perioden. 
 
Förändringen i färdigvarulager och pågående arbeten uppgick under första kvartalet till TSEK 10 964 
(TSEK 17 143). Minskningen jämfört med föregående år är hänförlig till att mindre förberedelsearbete 
utförts på produktionsenheten Gold Borzya med anledning av den plannerade outsourcingen av 
verksamheten där och en reducerad aktivitetsnivå i förberedelsen av malm för lakningsproduktion vid 
Tardan. Under rapportperioden har inga prospekteringsutgifter aktiverats (TSEK 2 239). 
 
Övriga rörelseintäkter uppgick till TSEK 6 951 (TSEK 238) och avser främst det redovisningsmässiga 
resultatet från det ändrade ägarskapet i Awilia Enterprises Ltd, samriskbolaget som CAG har med 
Centerra Gold Inc. för utvecklingen av licensområdet Kara Beldyr, där Centerra I januari 2012 tjänade 
in ytterligare 20% ägande I samriskprojektet. 
 
Koncernens totala rörelsekostnader för perioden uppgick till TSEK -43 296 (TSEK -44 839), av vilket 
övriga rörelsekostnader utgör TSEK -2 312 (TSEK 0). Rörelsekostnaderna är något lägre jämfört med 
föregående år på grund av den minskade aktiviteten vid Tardan och Gold Borzya. 
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Finansnettot för perioden var TSEK -781 (TSEK -1 206) och inkomstskatten var TSEK -1 999 (TSEK 
615). Inkomstskatten hänför sig huvudsakligen till förändringar i uppskjuten skatt på dotterbolagsnivå. 
 
Sedan avyttringen av dotterbolaget LLC Artelj Lena under sommaren 2011 finns inga innehav utan 
bestämmande inflytande i koncernen. Nettoresultatet hänförligt till innehav utan bestämmande 
inflytande för jämförelseperioden var TSEK -2. 
 
  
Investeringar, finansiering och likviditet 
 
Rapportperiodens totala investeringar uppgår till TSEK 7 354 (TSEK 57 834) och avser huvudsakligen 
lakningsanläggningen vid Tardan. 
 
Under första kvartalet 2012 har banklån om TSEK 47 714 erhållits och bank lån om TSEK 13 846 
återbetalats. Totalt uppgår CAG´s utestående banklån från Svyaz Bank till TSEK 103 767 per 31 mars 
2012. Banklånen har en årlig ränta om 12-14% och skall återbetalas under perioden juli-december 
2012. Vidare uppgår CAG´s utestående lån från Golden Impala Ltd., ett bolag närstående till 
huvudaktieägaren, per 31 mars 2012 till TSEK 165 035 inklusive upplupen ränta. Lånen från Golden 
Impala förfaller i september 2012 och har en årlig ränta på mellan 13% och 18%. Efter 
rapportperiodens utgång har CAG erhållit ytterligare ett lån om 4 MUSD (ca 28 MSEK) från Golden 
Impala.  
 
Med anledning av amorteringsplanerna för lånen från Svyaz-Bank och Golden Impala Ltd. Finns ett 
behov av att refinansiera/omstrukturera nuvarande lån och finna men mer långsiktig finansiell lösning 
som passar bolagets utvecklingsplaner. Styrelsen och ledningen arbetar därför kontinuerligt med att 
utvärdera olika finansieringsmöjligheter för att finna en mer hållbar finansiering för bolaget och det är 
styrelsens uppfattning att en sådan lösning kommer att nås och att bolaget har förmåga till fortsatt drift. 
 
Koncernens likvida medel per 31 mars 2012 uppgick till TSEK 5 776 (TSEK 9 265). 
 

Övrig	  finansiell	  information 

	  
Rörelsesegment 
 
Bolagets redovisning av segment sker i enlighet med IFRS 8. För närvarande tillämpar koncernen 
enbart ett segment, i och med att endast en produkt, guld, utvinns och att all verksamhet sker i en 
ekonomisk miljö, Ryssland, därav redovisas ingen segmentsinformation.   
 
 
Transaktioner med närstående 
 
Per 31 mars 2012 har CAG upptagit lån från Golden Impala Ltd. ett bolag närstående till Preston 
Haskell som är CAG´s ytterst kontrollerande part, om totalt 23 100 000 USD (ca 153 MSEK). Lånen 
löper med en årlig räntesats om 13-18% och förfaller till betalning i september 2012. Som säkerhet för 
en del av lånen har CAG pantsatt 50% av aktierna i dotterbolaget LLC Tardan Gold och 100% av 
dotterbolaget LLC Uzhunzhul. I april 2012 har CAG upptagit ytterligare ett lån om 4 MUSD (ca 28 
MSEK) med 18% årlig ränta från Golden Impala Ltd. Även detta lån förfaller i September 2012. 
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Anställda 
 
Koncernen hade i genomsnitt 664 (803) anställda under rapportperioden. Vid rapportperiodens slut, 
den 31 mars 2012, uppgick antalet anställda i koncernen till 724 (954).  
 
Utgivna aktier 
 
Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång uppgår till 17 616 987. Aktiekapitalets gränser 
utgörs av lägst 150 000 TSEK och högst 600 000 TSEK och aktiens kvotvärde är 11,25 SEK. Varje 
aktie har en röst. 
 
Vid rapportperiodens utgång finns det 10 650 000 utestående teckningsoptioner som ger rätt till 
tecknande av totalt 1 065 000 aktier. Lösenpriset aktierna är 25 SEK per aktie och teckningsperioden 
löper till och med augusti 2012. Dessa optioner avser ett optionsprogram till personal inom bolaget, 
men optionerna i programmet har ännu inte allokerats till anställda i bolaget och styrelsen har föreslagit 
bolagsstämman den 24 maj 2012 att besluta om avregistrering av dessa optioner. 
 
Under rapportperioden har 500 000 000 optioner med rätt att teckna 250 000 aktier förfallit utan att 
någon teckning av aktier skett. 
 
Produktionsprognos  
 
För kalenderåret 2012 prognostiserar CAG med en total produktion om 600-900 kg guld. Av denna 
produktion förväntas 400-600 kg från produktionsenheten Tardan, 200-220 kg från produktionsenheten 
Solcocon och 100-150 kg från den outsourcade produktionsenheten Gold Borzya. 

Moderbolaget 
 
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. 
 
Rörelseresultatet för rapportperioden uppgick till 6 179 TSEK (-1 505 TSEK). Förändringen är främst 
hänförlig till ökningen i övriga rörelseintäkter för perioden avseende resultat från avyttringen av 20% 
av aktierna i Awilia Enterprises Ltd. till Centerra Gold som gjorts i enlighet med joint venture avtalet 
avseende licensområdet Kara Beldyr. Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till -1 818 TSEK (-1 
638 TSEK).  
 
I finansnettot ingår en nedskrivning av andelar i koncernföretag om -4 481 TSEK (0 TSEK) avseende 
aktieägartillskott lämnade till det ryska managementbolaget. I finansnettot ingår även en 
valutakursvinst om 6 702 TSEK för perioden, främst hänförlig till omvärdering av skulder upptagna i 
USD. Nettoresultatet för rapportperioden var 6 442 TSEK (1 421 TSEK).  
 
Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång, 31 mars 2012, till 3 942 TSEK (1 
512 TSEK).  Ökningen i kortfristiga skulder är främst hänförlig till lån, inklusive upplupen ränta, från 
den närstående parten, Golden Impala, om 165 025 TSEK (0 TSEK). 
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Redovisningsprinciper	  och	  grund	  för	  rapportens	  upprättande 
 
Koncernredovisningen för Central Asia Gold AB har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS), i enlighet med beskrivningen av koncernens redovisningsprinciper på 
sidan 40 i årsredovisningen för 2011. De bedömningar och uppskattningar som styrelsen och ledningen 
gjort i samband med upprättandet av bolagets finansiella rapporter beskrivs på sidan 45 i 
årsredovisningen för 2011. 
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering (Interim Financial 
Reporting), Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, 
Kompletterande redovisningsnormer för koncerner.  
 
De nya eller reviderade IFRS-standarder eller IFRIC-tolkningarna som har trätt i kraft sedan 1 januari 
2012 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar.  
 
Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Dessutom 
tillämpar moderbolaget Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för 
juridiska personer. 

Risker	  och	  osäkerhetsfaktorer	  i	  samband	  med	  denna	  rapport	  
 
Koncernens riskexponering presenteras på sidan 24 i årsredovisningen för verksamhetsåret 2011. 
Styrelsen bedömer att de mest väsentliga riskfaktorerna för närvarande är: 
 
 

1) Guldprisrisk: Fluktuationerna i det internationella guldpriset påverkar direkt intäkterna för 
guldproducerande företag.  

2) Valuta risker: Central Asia Golds verksamhet och rapportering påverkas av guld priset i USD 
produktionskostnader i Rubel samt rapportering i SEK. Svängningar i växelkurserna kan få stor 
påverkan på både lokal operationella resultatet och värdet i SEK rapporterade resultatet. 

3) 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 
Västeuropa.  

4) Inflationsrisk: Den ryska ekonomin är föremål för betydande inflationstryck under de senaste 
åren inklusive detta. Detta inverkar direkt på produktions-kostnaderna i ett guldbolag.  

5) Geologisk risk: Guldreserverna i ett guldproduktions- och guldprospekterings-företag påverkas 
av geologiska och ekonomiska faktorer. Uppskattningen av reserverna är därför alltid beroende 
av det internationella guldpriset, kostnaderna förenade med produktionen etc. Därför kan de 
uppskattade guldreserverna i ett guldföretag bli föremål för ändring när som helst. Speciellt de 
alluviala dotterbolagen inom Central Asia Gold är känsliga för kostnadsökningar. 

6) 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.  

7) Legal risk: Central Asia Gold verkar i den komplicerade och föränderliga legala miljön i 
Ryssland. Vidare är den ryska skattelagstiftningen föremål för diverse tolkningar och ofta 
förekommande förändringar. Förändringar i tolkningar av skattelagstiftningen och den legala 
miljön skulle kunna medföra väsentlig påverkan på bolaget. 
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Väsentliga	  händelser	  efter	  rapportperiodens	  utgång	  
 
I april 2012 meddelade CAG att avtal tecknats avseende operationell outsourcing av den alluviala 
produktionsenheten Gold Borzya. Den operationella outsourcingen av Gold Borzya är en del i den 
sedan tidigare kommunicerade strategin för CAG att fokusera på malmbaserad prospektering och 
produktion. Licensen för produktionen vid Gold Borzya kommer även fortsättningsvis att ägas av CAG 
och det guld som produceras kommer att säljas av CAG som även kommer att övervaka och kontrollera 
operatörens verksamhet.  
 
Den 24 april 2012 lämnade styrelseledamoten Gordon Wylie, bosatt i Sydafrika, av personliga skäl, 
styrelsen i CAG. Gordon Wylie kommer inte att ersättas, då en ny styrelse kommer att utses på 
årsstämman den 24 maj, 2012. 
 
Den 25 april 2012 upptog CAG ett lån om 4 000 000 USD (ca 28 MSEK) från den närstående parten 
Golden Impala Ltd. Lånet löper med 18% ränta och förfaller till betalning i September 2012. 
 
I maj 2012 meddelade CAG att Denis Alexandrov utsetts till ny verkställande direktör för CAG. Vidare 
har det meddelats att CFO, Johan Arpe, valt att lämna CAG. Mihail Fedulov, vice CFO, kommer att 
agera ställföreträdande CFO. 
	  

Kommande	  rapporttillfällen	  
 
Nästa finansiella rapport är delårsrapporten för perioden januari-juni 2012, som kommer att publiceras 
den 29 augusti 2012.  
 
6-månaders rapport 2012 (jan-juni) 29 augusti 2012 
9-månaders rapport 2012 (jan-sept) 28 november 2012 

Företagsinformation	  
 
Central Asia Gold AB är ett svenskt gruvbolag inriktat på guldproduktion och prospektering i 
Ryssland, i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och 
koncernens sammantagna tillgångar bedömdes vid utgången av mars 2012 omfatta nästan 1 000 000 oz 
(1 troy ounce =31,1 g) av guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, vilket motsvarar omkring 
32 ton.  
 
Moderbolagets fullständiga namn är 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. 
 
Sedan den 19 juli 2010 handlas CAGs aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic 
Exchange under beteckningen CAG. Läs mer på www.centralasiagold.se. Mangold Fondkommission är 
Certified Adviser till CAG, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.  
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Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver alla väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
Stockholm, 24 maj 2012 
 
Central Asia Gold AB (publ.) 
 
Lars Guldstrand Nick Harwood  Tom Baring 
Styrelseordförande Ledamot  Ledamot 
 
Niclas Ericsson Preston Haskell  
Ledamot Verkställande direktör och ledamot 
 
 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
VD Preston Haskell , tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 076 89 05 549,  
epost:  preston.haskell@centralasiagold.se,  
 
Ordförande Lars Guldstrand, telefon 0705-28 81 81  
epost: lars.guldstrand@centralasiagold.se 
 
Hemsida: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm 
 
 
 
 
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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Finansiella	  rapporter	  
 
Koncernens resultaträkning 
 

 
 
Koncernens rapport över totalresultat 
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Koncernens balansräkning 
 

 
 
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

 
 
 
Koncernens nyckeltal 
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Moderbolagets resultaträkning 
 

 
 
 
Moderbolagets rapport över totalresultat 
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Moderbolagets balansräkning 
 

 
 
 
Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 
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Moderbolagets kassaflödesanalys 
 

 
 
 
 


